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A UM POETA  

 

                             Olavo Bilac 

 

Longe do estéril turbilhão da rua, 

Beneditino, escreve! No aconchego 

Do claustro, no silêncio e no sossego, 

Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua! 

 

Mas que na forma se disfarce o emprego 

Do esforço; e a trama viva se construa 

De tal modo, que a imagem fique nua, 

Rica, mas sóbria, como um templo grego. 

 

Não se mostre na fábrica o suplício 

Do mestre. E, natural, o efeito agrade, 

Sem lembrar os andaimes do edifício: 

 

Porque a Beleza, gêmea da Verdade, 

Arte pura, inimiga do artifício, 

É a força e a graça na simplicidade. 

 (Tarde, 1919.)  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

O ensino de Língua Portuguesa tem se constituído como a mais urgente dificuldade a ser 

superada, dentro da ação educativa escolar; sendo que tal observação torna-se evidente 

pela grande quantidade de estudantes do Ensino Fundamental que apresentam graves 

problemas de leitura e, consequentemente, de escrita. Os fatos expostos aparecem como 

sintoma de uma forma de ensino mais comprometida com os conteúdos sugeridos no 

currículo institucionalizado, do que com a construção de uma ponte entre os conteúdos 

trabalhados e as experiências de vida; sem a qual, não ocorrerá uma efetiva aprendizagem. 

Diante dessas dificuldades, traçamos como objetivo propor a leitura literária de poemas 

e contos para favorecer a articulação de conhecimentos linguísticos e literários e, assim, 

aproximar os aprendizes da riqueza que emana dos referidos textos; gerando 

oportunidades para minimizar as limitações do ato de bem escrever. Nossa investigação, 

configura-se como uma pesquisa ação, na qual buscamos, a partir de uma intervenção 

pedagógica, desenvolver atividades de escrita na perspectiva da norma padrão da língua 

vinculadas à leitura de obras literárias. Para consecução do propósito investigativo, 

apoiamo-nos autores das áreas de Língua Portuguesa e Literatura, a saber: Cosson (2006), 

Flôres (2001), Kato (1995), Kleiman (1995), Matêncio (1998), Antunes (2003, 2011), 

Figueiredo (2005) Koch e Elias (2010), Azevedo (2012), Passarelli (2004), Schneuwly e 

Dolz (2004), dentre outros. Os resultados revelaram que as ações didáticas empreendidas 

para desenvolver a competência escritora dos alunos a partir da leitura de textos do gênero 

literário mostraram-se relevantes em virtude de favorecer o aprendizado da escrita na 

modalidade padrão da língua.  

 

Palavras-chave: Competência escritora. Escrita e Literatura. Leitura e Escrita.. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

The Portuguese language teaching has become the most urgent difficulty to be 

mastered/overcome within the school educational action. This observation, it is clear by 

the large number of students from high school who have shown serious problems when 

dealing with reading and writing. The facts exposed appear as a symptom of a teaching, 

which is more committed to the standardized contents in the institutionalized curriculum 

than with the building of a bridge between contents worked and life experience. Without 

which, there will be no effective learning. Before these difficulties, we have sat up as a 

goal to propose the literary reading of poems and short stories, making this way,  the 

articulation of linguistic and literary knowledge much easier as an attempt to bring the 

learner closer of the richness that arises from the mentioned texts by giving them 

opportunities to minimize the limitations of writing well. Our investigation, sets up as a 

research-action, in which, we seek from a pedagogical intervention to develop written 

activities from the standard norm language perspective linked to the reading of literary 

works. To the achievement of the investigative purpose we were supported by authors 

from Portuguese and literature areas, such as : Cosson ( 2006), Flôres ( 2001), Kato ( 

1995), Kleiman ( 1995), Matênio ( 1998), Antunes ( 2003, 2011), Figueiredo  ( 2005), 

Koch and Elias ( 2010), Azevedo ( 2012) Passarelli ( 2004), Schneuwly and Dolz ( 2004), 

among others. The outcomes showed that the pedagogical actions applied to develop 

student’s written competence from the reading of literary genres texts have shown quite 

significant since it has helped the learning of the writing in the standard language mode.  

Keywords: writing competence, writing and literature, reading and writing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

          Como professores, preocupados com o rumo dos nossos alunos, no que se refere à 

aprendizagem, a sensação que temos é que caminhamos em círculo e sempre estamos nos 

confrontando com as mesmas dificuldades, dentre as quais, a reduzida atenção às 

atividades escolares, pouco ou nenhum gosto em aprender, apatia, falta de respeito ao 

relacionamento professor-aluno, repetência, abandono e, a pior de todas, que é avançar 

na série sem as devidas competências, sem a compreensão das leituras, sem condições de 

manifestar o pensamento através da oralidade e, consequentemente, sem as habilidades 

mínimas necessárias para uma escrita recheada de significados e vinculada à sua 

modalidade padrão.  

Existe na escola uma situação que tem se perpetuado na qual os alunos “erram” 

porque não entendem, mas os professores preocupados em superarem tal situação, 

propõem a repetição de exercícios semelhantes, embora os mesmos continuem não 

entendendo e não acertando. Diante desse quadro, muitas vezes, preocupamo-nos em 

apontar um culpado para o fracasso escolar e desistimos de buscar uma melhor forma, 

isto é, uma melhor metodologia de ensino que possa minimizar os problemas no processo 

de ensino e aprendizagem de língua materna, que vão se agravando mais e mais.  

Conforme essa realidade, surge a pretensão de dar um direcionamento 

diferenciado às ações pedagógicas para podermos melhorar o desempenho dos alunos. 

Para tanto, optamos por investir numa escrita melhorada a partir da leitura dos textos 

literários, reconhecendo que eles, quando utilizados adequadamente, podem contribuir 

para que o aluno desenvolva sua capacidade leitora, vinculada ao entender, questionar e 

argumentar.  

Dessa forma, construir uma escrita mais elaborada e adequada aos moldes da 

linguagem considerada pela norma culta, que se expressa a partir do domínio de vários 

gêneros, constitui a essência desse trabalho. Por essa razão, a proposta de intervenção 

apresentada, ocupa-se em mostrar detalhes de uma sequência didática, por meio da qual 

desenvolvemos ações pedagógicas que privilegiam a ideia de que a leitura dos textos 

literários constitui um caminho para alcançar o aprimoramento das práticas de escrita, 

facilitando a adequação da mesma, em conformidade com as exigências do seu uso. 

          Entendemos que as ações do escrever e do ler andam juntas, pois aquilo que se 

escreve tem como destino o ato de ler de alguém. Nesse sentido, percebemos que, 
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atualmente, vivemos em um mundo letrado onde tudo se relaciona com o universo da 

escrita, todavia, a escola, espaço onde, por excelência, deve se desenvolver estas 

habilidades, tem se colocado na contramão dessa realidade, encontrando enorme 

dificuldade em deixar vir à tona o leitor e o escritor crítico e proficiente que pode existir 

nos estudantes.  

           Nesse aspecto, observamos que os professores de Língua Portuguesa, em sua 

essência, formadores de pessoas proficientes em escrita, estão sendo desafiados à esta 

tarefa, que é dificultada pela ausência de uma prática pedagógica mais motivadora. Assim 

sendo, se faz urgente que concretizemos uma ação didática que incentive e encaminhe os 

aprendizes a atingirem um patamar cada vez mais elevado das competências leitora e 

escritora, a partir de leituras que o aproximem da produção de textos mais elaborados. 

          Podemos considerar, ainda, que a crescente incorporação da tecnologia no 

cotidiano das pessoas nas últimas décadas tem servido como fato justificador para a 

limitação da capacidade de escrever; uma vez que, já não precisamos estruturar cartas, 

bilhetes ou avisos, entre outras expressões comunicativas, pois tudo pode ser lido e escrito 

em tempo real, à longa distância e, muitas vezes, através de simples emoctions. Por isso, 

as mensagens de texto nos remetem ao imediatismo e nos permitem escapar da 

responsabilidade com a escrita na sua modalidade culta da língua. 

Diante dessa realidade, observamos que os docentes têm demonstrado uma 

expectativa negativa acerca do domínio da escrita por parte dos alunos, alegando que eles 

“não têm mais jeito”, “utilizam a escrita truncada e permeada pela linguagem midiática e 

dos símbolos emotions”, “escrevem do jeito que falam”.  As experiências vividas com a 

prática de atividades de produção textual, revelam as inquietações de muitos docentes 

expressas nos seguintes questionamentos: Por que os textos escritos pelos alunos são, 

geralmente, muito resumidos? Por que os discentes são tão resistentes em produzi-los?  

Além disso, percebemos, através da análise detalhada das diversas produções, o 

quão difícil parece aos aprendizes, descreverem com riqueza de detalhes os lugares e 

personagens dos seus textos, bem como transmitir o humor ou as emoções sentidas. 

Constatamos, ainda, ser expressiva a quantidade de alunos do Ensino fundamental que 

apresentam várias inadequações ortográficas e de organização sintática nos textos que 

produzem, bem como não demonstram capacidade de adequá-los à exigência da intenção 

comunicativa, nem das especificidades da linguagem escrita. 

Todas estas inquietações impõem à maioria dos professores a necessidade de 

mudar essa realidade, contudo o direcionamento metodológico tem sido apenas propor a 
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tarefa de ler, ler muito e ler tudo; na esperança de que os alunos melhorem a qualidade de 

seus textos.  Porém, observamos que, muitas vezes, os alunos, de fato devoram páginas e 

páginas de livros; mas, a esperada evolução na escrita, não acontece. Como podemos 

compreender tal fato, se está estabelecida a compreensão de que para escrever bem, é 

preciso ler bem? Ora, sendo este um princípio básico e indiscutível do ensino da Língua 

Portuguesa, o que será que tem faltado para que aconteça a correspondência entre o ato 

de ler e a melhoria na escrita?  

Apesar dessas e de outras razões, que dificultam os avanços na aprendizagem da 

modalidade escrita, é inconcebível que desanimemos em mudar essa realidade, pois não 

podemos admitir, como profissionais, trair os nossos ideais e abandonar o sonho de 

construir um fazer pedagógico comprometido com o desenvolvimento da competência 

comunicativa dos alunos através da escrita, que é um direito de todos. 

          Vale salientar que a proposta educacional vigente orienta que a escola deve ter 

como objetivo de ensino de língua o desenvolvimento de tal competência, oportunizando 

ao alunado a convivência com a diversidade de textos em suas múltiplas manifestações. 

Desse modo, entendemos que a linguagem culta precisa se fazer presente e ser valorizada 

no contexto social e escolar.  Todavia, sendo a escola o lócus apropriado para o 

aprendizado da língua em suas diversas manifestações, é necessário que os professores 

desenvolvam em sala de aula ações didáticas direcionadas para a construção de uma 

escrita pautada na liberdade, na criticidade, expressando o real daquilo que se pretende 

comunicar, inclusive, por meio da sua forma culta. Por considerarmos a urgência em 

mudar o quadro de limitações, que nos tem inquietado, esta proposta aponta para uma 

abordagem do ensino da escrita, motivado e facilitado através da leitura dos textos 

literários, com ênfase nos poemas e contos.  

Estes textos abrangem um mundo cultural grandioso e, portanto, através da leitura 

deles, esperamos estimular a capacidade de assumir uma postura consciente frente à 

necessidade de escrever bem. A razão de ser das atividades implementadas em sala de 

aula e reveladas por meio desse estudo está na convicção de que o sonho de uma escola 

capaz de cumprir o seu papel de ensinar a escrever pode tornar-se possível. 

            Contudo, as atividades de escrita no ambiente escolar ainda não atingem 

satisfatoriamente aos objetivos propostos nas orientações curriculares nacionais. Assim 

sendo, encontramos alunos cursando o 8º ano do Ensino Fundamental demonstrando 

grande insegurança no momento de escrever um texto de 10 linhas e apresentando várias 

inadequações da escrita convencional. Logo, como professores de Língua Portuguesa, 
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interrogamo-nos sobre o que fazer para amenizar esse grave problema, buscando uma 

forma mais motivadora de direcioná-los à construção de uma escrita com maior 

habilidade. Desse modo, formulamos a seguintes questões norteadoras, as quais 

tentaremos respondê-las a partir dessa investigação. Desse modo, perguntamo-nos: 

 

 Como superar as dificuldades de escrita dos alunos em relação à variedade 

culta da Língua Portuguesa? 

 Que estratégias podem ser utilizadas para facilitar a produção escrita dos 

alunos? 

 De que forma a leitura dos textos literários pode contribuir para a 

superação de dificuldades de escrita, sobretudo as que dizem respeito ao 

uso da variedade culta da língua?  

Para responder aos questionamentos, procuramos definir objetivos (geral e 

específicos) que direcionaram o processo da pesquisa.  

 

 OBJETIVO GERAL 

 

 Investigar como a leitura dos textos literários pode contribuir para a 

melhoria da escrita dos alunos. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Propor uma sequência didática envolvendo textos literários com vistas a 

melhorar o desempenho dos alunos em suas práticas de escrita, para a 

superação das dificuldades.  

 Analisar como as atividades de leitura a partir de textos do gênero literário 

podem contribuir para o ensino da escrita orientada pela modalidade culta 

da língua. 

 Indicar o desempenho dos alunos em seu processo de avanço rumo à 

modalidade de escrita convencional  

 

A relevância dessa pesquisa está vinculada ao seu objetivo principal de investigar 

como se desenvolve a competência escritora dos alunos do 8º ano do ensino fundamental, 
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por meio de atividades de leitura a partir de textos do gênero literário, fundamentadas em 

uma prática pedagógica envolvente, simples e possível de ser realizada no contexto de 

sala de aula que favoreça o aprendizado da escrita, vinculada ao compromisso do 

professor com o avanço dos alunos. Tal compreensão dá suporte para ações didáticas 

construídas através da leitura de textos literários sugeridos para aguçar o pensamento e 

direcionar as mãos do leitor na trajetória do escrever bem, de maneira empolgante. 

Além disso, consideramos importante direcionar as atividades de escrita a partir 

dos gêneros literários, pois entendemos que a leitura desses textos poderá despertar a 

sensibilidade dos alunos e fazer fluir sua compreensão de forma que se sintam motivados 

a escrever e a colocar na tessitura dos seus textos as suas emoções e a sua compreensão 

de mundo, numa perspectiva de autonomia e fortalecimento da sua cidadania, por meio 

da escrita.  Mesmo compreendendo que a leitura dos referidos textos não é garantia para 

o alcance da motivação diante do ato de escrever de maneira mais elaborada, apoiamo-

nos em tal procedimento, por compreendermos que será um facilitador dessa 

aprendizagem.  

Outro aspecto significativo da proposta é o estímulo à escrita construído no dia a 

dia, com o professor se importando, se envolvendo e analisando atenciosamente a 

situação dos seus alunos, a fim de encaminhá-los para a descoberta dos significados e 

sentidos das leituras realizadas, de maneira mais livre e mais lúdica, sem o ranço da 

imediata atividade de “interpretação textual”.  

A nossa experiência como professora de Língua Portuguesa tem indicado que a 

leitura é relevante para a aprendizagem da escrita e se faz necessária para o processo de 

letramento. Mas, para avançar na escrita, tal prática não pode acontecer de qualquer jeito, 

não pode ser um ato desvinculado de um foco. Pelo contrário, exige uma intenção clara 

do porquê e para quê, num compromisso com um encadeamento bem definido de 

atividades que tenham como principal objetivo mostrar como determinados textos são 

construídos, conforme as nossas necessidades sociais específicas.  

Vale salientar que o leitor que está preocupado em melhorar suas atividades de 

escrita, seguindo uma sistematização dos conteúdos, ocupa uma posição diferente daquela 

que, normalmente, ocupam outros leitores. É com este direcionamento que buscamos na 

leitura dos textos literários uma possibilidade de encontrar aspectos que auxiliem os 

alunos a superar a maioria dos seus problemas com a escrita. 

          Não podemos deixar de levar em consideração a ideia de que cada texto lido causa 

em quem os lê uma diversidade de sensações subjetivas, que varia de pessoa para pessoa 
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e que lhes favorece na ampliação do vocabulário, na variação de suas expressões e no 

desenvolvimento da sua capacidade criativa. Este é o impacto positivo que esperamos da 

leitura dos textos literários, mobilizada por uma nova metodologia de ensino para causar, 

avanços significativos nas atividades de produção textual, proposta na sequência didática 

aplicada.  

        O presente trabalho organiza-se em cinco capítulos nos quais apresentamos as 

considerações iniciais, cujo objetivo é trazer ao leitor informações sobre o problema 

investigado, as questões norteadoras, as metas a serem alcançadas e a relevância do 

estudo. No capítulo segundo, foram trazidas as contribuições teóricas que fundamentaram 

a pesquisa, tais como Antunes (2003, 2011), Azevedo (2012), Carvalho (2008), Cosson 

(2007), Figueiredo (2005), Flôres (2001), Lajolo (1993), Zilberman (2008) e de Cândido 

(2012), bem como, as orientações contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(2001), entre outros. E nos capítulos seguintes, os aspectos metodológicos, as análises 

dos resultados obtidos na execução da intervenção pedagógica e, finalmente as 

considerações finais. 
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2 APORTES TEÓRICOS 

 

          Nesta seção, apresentamos os fundamentos que alicerçaram a investigação a partir 

dos estudos realizados por pesquisadores nas áreas de linguagem e ensino de Língua 

Portuguesa, especialmente nas atividades de produção textual escrita. 

           É importante considerar que, no decorrer dos tempos, temos observado 

transformações conceituais que implicam na mudança das práticas escolares. Se 

considerarmos a noção de aprendizagem da Língua Portuguesa na década de 70, 

verificamos que a linguagem passou a ser vista de uma maneira mais dinâmica, de forma 

que, apesar de ainda estar comprometida com um padrão estabelecido pelo rigor das 

formas de escrita, houve um aumento no acervo das obras estudadas e todos os gêneros 

passam a ser considerados como instrumentos apropriados para serem trabalhados no 

contexto escolar.  

          Buscando atender a uma maior variedade e necessidade de manifestações 

comunicativas, novas correntes de pensamento contribuíram para o avanço da educação, 

podendo ser considerada como marco fundamental para as mudanças no campo do ensino 

e da aprendizagem da língua a concepção interacional de linguagem proposta por Bakthin 

(1992), entendida na perspectiva enunciativo-discursiva, haja vista que o discurso passa 

a ser considerado como prática social e a língua como forma de interação. Desse modo, 

esta nova concepção de linguagem institui no contexto da sala de aula mudanças 

metodológicas significativas, pois a língua não é concebida apenas como código e as aulas 

que tinham como foco a gramática abrem espaço para as variedades linguísticas, ou seja, 

a língua em uso, através da qual o aluno passivo transforma-se em sujeito ativo com 

competência discursiva para exercer sua cidadania. 

A partir desta concepção adotada no contexto escolar, as ações didáticas tomaram 

novos direcionamentos que influenciaram o ensino da Língua Portuguesa, haja vista as 

implicações pedagógicas que consideram a interação e nela as relações interpessoais, o 

contexto de produção dos textos, as diferentes situações de interação, a diversidade de 

gêneros, a interpretação e a intenção de quem produz o texto como elementos 

fundamentais para a prática de linguagem no contexto de sala de aula.  

           O ensino, hoje, apresenta uma tendência que admite ser fundamental na escola, o 

entendimento da leitura, da escrita e da oralidade através do contato com gêneros que 

existem na vida real, extrapolando as situações puramente escolares e vinculando o 
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aprendizado às práticas sociais de leitura e escrita. Contudo, apesar das novas concepções 

e orientações, ainda existe uma enorme distância entre o ideal e o real no que diz respeito 

ao desenvolvimento da aprendizagem da leitura e da escrita. Por isso, se estabelece a 

preocupação constante dos professores comprometidos com o avanço do processo de 

ensino e aprendizagem.  

A partir desse entendimento, nossa intenção é, entre outras, valorizar os textos 

literários como suporte para a formação de um leitor descomprometido com a obrigação 

de ler e escrever; mas, comprometido com a importância e do ato de ler, capaz de entender 

que se faz necessário ser um bom leitor para poder escrever com segurança. 

          Através de considerações traçadas por estudiosos dos processos de leitura e escrita, 

torna-se perceptível que as dificuldades dos alunos para escreverem tenha, talvez, suas 

raízes no terreno movediço da escassez de leitura. Dessa forma, sentimo-nos motivados 

em nossa investigação a encontrarmos alguns suportes teóricos para o nosso estudo acerca 

da melhoria da escrita através da leitura. Nesse aspecto, concordamos com Antunes 

(2004, p. 75) quando afirma que é 

 

[...] pela leitura que se aprende o vocabulário específico de certos 

gêneros de textos ou de certas áreas do conhecimento e da experiência. 

É pela leitura, ainda, que aprendemos os padrões gramaticais 

(morfológicos e sintáticos) peculiares à escrita, que aprendemos as 

formas de organização sequencial (como começam, continuam e 

acabam certos textos) e de apresentação (que formas assumem) dos 

diversos gêneros de textos escritos.  

 

           A afirmação não se refere, evidentemente, às leituras mecânicas, valorizadoras da 

memorização e engessadas pelas regras ortográficas; mas, sim, uma leitura prazerosa, 

empolgante, capaz de tirar o leitor do seu espaço e fazê-lo viajar por outros mundos, 

compreendendo-os e interagindo com eles para o seu próprio crescimento. Aqui 

enfatizamos que a aprendizagem da escrita pode concretizar-se a partir da leitura sugerida 

pelos PCN, que em suas orientações expressa o seguinte 

 

A leitura é 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, de tudo o que sabe sobre 

a linguagem, etc. Não se trata de extrair informação, decodificando letra 

por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica 
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estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as 

quais não é possível proficiência. (BRASIL, 2001, p. 69) 

 

           Entendemos, conforme o documento, que existe um caminho a ser percorrido para 

que o aprendiz realize suas leituras de forma a tornar-se proficiente no mundo letrado. 

Portanto, o nosso entendimento é o de que há um nível de exigência a ser considerado 

para que isso ocorra e que a sequência de atividades a ser seguida para a aquisição da 

competência leitora concorre para que os alunos criem familiaridade com o mundo da 

escrita. Sendo a nossa investigação  vinculada ao mundo da leitura dos textos literários e 

considerando os mesmos como importantes para a aprendizagem da escrita, proclamamos 

que se não podemos realizar uma leitura de qualquer jeito, também não podemos escrever 

de qualquer jeito. Esta afirmação está ancorada na seguinte maneira de perceber a 

importância da escrita  

 

Sabemos que os objetivos básicos da escola referem-se ao trabalhar o 

ensino da escrita com maior ênfase, porque a sala de aula é o lugar mais 

apropriado para a sistematização dessa atividade. Sua missão primeira 

é formar alunos que sejam capazes de elaborar um texto com propósitos 

comunicativos, obedecendo aos aspectos formais específicos de cada 

gênero. (AZEVEDO, 2012, p. 107)       

 

2.1 A ESCRITA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

          Ao reconhecermos a leitura e a escrita como objetivos fundamentais das aulas de 

Língua Portuguesa e aceitarmos que essas duas práticas estão interligadas, precisamos 

encontrar maneiras de torná-las interessantes aos olhos dos estudantes, a fim de fortalecer 

os laços destes com tais possibilidades de desenvolvimento intelectual e social. É bem 

verdade que as pessoas sempre estão em contato diário com uma grande diversidade de 

textos, sejam bilhetes, avisos, manuais, e-mails e outros mais, como poemas e contos que 

servem para informar, instruir ou deleitar.  

          Mas, mesmo assim, é necessário entendermos que um simples contato com uma 

certa variedade de textos, não faz a diferença na aprendizagem da escrita por parte dos 

alunos. É preciso que seja oferecida a oportunidade de leitura envolvente, aquela que seja 
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estimulante e convidativa, explorada minunciosamente, de forma que o desenvolvimento 

das referidas práticas de leitura possam contribuir para o aprimoramento da escrita.  

É nesse sentido que entendemos o incentivo à leitura dos poemas e contos como 

oportunidade para abrir horizontes que conduzam os alunos a avançarem na sua 

descoberta do mundo de possibilidades para fazerem da escrita algo possível em suas 

vidas. Dizemos isto, porque para muitos, é impossível escrever. Incentivá-los a realizar 

leituras de diferentes textos literários, a ler em espaços diferentes e com diferentes 

propósitos, apresentar aos mesmos diversos livros, visitar bibliotecas, sugerir diferentes 

razões para escrever e orientá-los nesta escrita, dando-lhes segurança, possibilita que 

adquiram mais conhecimentos para que possam realizar uma escrita com muito mais 

informação e melhor organização das ideias, bem como perceber aspectos relevantes da 

escrita convencional, tais como a estrutura ortográfica e sintática dos textos. 

Nesse sentido, torna-se necessário esclarecer que buscamos uma melhoria da 

escrita e estabelecemos o encontro com a mesma em sua forma padrão, por ser ela mais 

uma importante maneira de se comunicar e, jamais como uma forma de discriminação de 

outras formas. Em nossa abordagem, ancoramos nossa reflexão nos PCN de Língua 

Portuguesa, quando asseveram que  

 

 

A discriminação de algumas variedades linguísticas, tratada de modo 

preconceituoso e anticientífico, expressa os próprios conflitos 

existentes no interior da sociedade [...]. É importante que o aluno, ao 

aprender novas formas linguísticas, particularmente a escrita e o padrão 

de oralidade mais formal orientado pela tradição gramatical, entenda 

que todas as variedades linguísticas são legítimas e próprias da história 

e da cultura da humanidade. (BRASIL, 2001, p. 82). 

 

 

                

              Assim sendo, durante todo o processo de desenvolvimento do nosso trabalho, 

estivemos seguros de que a busca de uma melhoria em nossa forma de escrever não deve 

diminuir as demais, uma vez que compreendemos que as variedades linguísticas que mais 

se afastam das convenções da escrita, não são formas incorretas; são apenas 

manifestações diferentes e se estabelecem a partir de uma realidade cultural que deve ser 

respeitada e, na sala de aula, ampliada pela variedade culta.  

          Em nossa atividade profissional, estamos sempre nos questionando sobre como 

realizar um fazer pedagógico que atenda às exigências comunicativas da atualidade e que 



22 
 

 
 

seja atraente para os nossos alunos, porque os encontramos, na maioria das vezes, 

desmotivados em suas leituras. Entre as nossas preocupações, existe uma que se soma à 

seguinte reflexão 

O ponto de partida para a presente reflexão é o fato de que hoje escrever 

exige dos sujeitos que ensinam e dos que aprendem em convívio 

paradoxal e singular com a linguagem escrita. Baseamo-nos no 

pressuposto de que, em razão da instabilidade e da efemeridade que 

marcam a condição humana na contemporaneidade, aprender e 

ensinar a escrever são duas práticas que perderam a centralidade 

na vida das pessoas. (CARVALHO, 2008, p.113) 

 

 

 

          Este entendimento nos permite compreender a imensa dificuldade que temos em 

desenvolver atividades de escrita com os nossos alunos. O que temos observado é que a 

maioria perdeu a atração pela leitura e o encantamento pelo ato de escrever. Mas, a nossa 

dedicação à docência exige que arquitetemos planos e implementemos mudanças no 

sentido de resgatar o interesse por essas aprendizagens. No entanto, para que isto ocorra, 

precisamos estar atentos às transformações e especificidades que permeiam a escrita e 

reconhecermos o nosso papel como mediadores dessa construção. No entanto, o nosso 

principal interesse deve estar voltado para o desenvolvimento de uma escrita elaborada 

de forma a atender às necessidades de interação exigidas pelo convívio social. Para 

conduzirmos tal ação, apoiamo-nos nessas observações 

 

 

A competência interativa refere-se à compreensão que os alunos devem 

ter da Língua Materna como veículo de comunicação nas relações 

interpessoais das quais participam cotidianamente. Por isso, caberá à 

escola o papel de mediadora na aquisição dessa competência e, para 

tanto, o professor de Língua Portuguesa deverá criar condições capazes 

de inserir os alunos em situações reais de aprendizagem, oportunizando 

a contextualização da língua e das diversas linguagens em textos de uso 

e ocorrência efetiva no dia a dia. (AZEVEDO, 2012, p. 85) 

 

 

 

          Ao refletirmos sobre essa concepção da língua como forma de interação social, 

estamos nos vinculando à proposta sociointeracional bahktiniana de afirmar que todas as 

formas de discurso são construídas em conformidade com as possibilidades 

comunicativas e exigências sociais. Este entendimento nos mostra que comunicar dentro 

de um encaminhamento para a construção de sentidos, requer dos comunicadores um 
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domínio da linguagem, de forma abrangente, exigindo dos mesmos uma certa propriedade 

linguística e conhecimento da organização das estruturas textuais. Dessa forma, torna-se 

claro que para o desenvolvimento dessa habilidade por parte dos aprendizes é 

imprescindível que os professores viabilizem em suas propostas de trabalho, condições 

favoráveis, introduzindo-os em situações reais de uso da linguagem oral ou escrita. 

          Os encaminhamentos desta investigação não podem deixar de considerar algumas 

orientações dos PCN, no que se refere à proposta de ensino da escrita de Língua 

Portuguesa. Ancoramo-nos no referido documento, quando salienta que 

 

 

O texto produzido pelos alunos, seja oral ou escrito, permite identificar 

os recursos linguísticos que ele já domina e os que precisa aprender a 

dominar, indicando quais conteúdos precisam ser tematizados, 

articulando-se à prática de escuta e leitura e de análise linguística. 

(BRASIL, 2001, p. 37). 

 

 

 

          Partindo desta orientação, podemos nos apropriar da ideia de que a produção escrita 

deve evoluir na escola. Ora, se o texto produzido revela recursos já dominados e recursos 

que precisam ser dominados; necessitamos seguir sempre em frente com a aprendizagem 

da nossa língua, explorando outras possibilidades de incentivá-los a aprender. Diante 

disso, enfatizamos que o nosso trabalho busca, encontrar apoio na leitura dos poemas e 

contos para melhorar a escrita dos alunos. Pois, como indicam os próprios PCN, devemos 

levá-los a dominar os recursos que ainda não dominam. Nossa estratégia objetiva cumprir 

as orientações sugeridas pelos PCN, no sentido de que 

 

 

Produzir um texto, por exemplo, implica a realização e articulação de 

tarefas diversas: planejar o texto em função dos objetivos colocados, do 

leitor, das especificidades do gênero e do suporte; grafar o texto, 

articulando conhecimentos linguísticos diferenciados (gramaticais, da 

convenção, de pontuação e paragrafação); revisar o texto. (BRASIL, 

2001, p. 38). 

 

 

 

          Balizados por esta orientação, podemos observar que estas colocações são uma 

síntese da visão que o nosso estudo elabora sobre produção de texto escrito. É neste 
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sentido que trabalhamos para que os nossos alunos desenvolvam textos em conformidade 

com a escrita considerada culta. 

           Dentre todos esses aspectos considerados, reiteramos a importância do nosso 

trabalho, que ao defender a leitura literária como ferramenta para a aprendizagem da 

escrita, alinha-se com esta mediação 

 

 A leitura literária – do Ensino básico ao Ensino secundário -  deve 

recair na diversidade da literatura através do tempo, do espaço e das 

culturas. Não se trata de “impingir” aos alunos um saber enciclopédico 

sobre autores e obras, trata-se de construir no aluno a sensibilidade para 

a leitura literária que favoreça a perspectiva histórica da obra, a 

descoberta de si e uma melhor consciência e compreensão do mundo. 

Iniciar o aluno no patrimônio literário é lançar as bases sólidas de uma 

competência cultural e estética. (FIGUEIREDO, 2005, p. 72). 

 

 

 

          Assim sendo, podemos nos assegurar de que alguém que se apropria de uma 

competência cultural e estética, por meio da leitura, tem como consequência desse 

aprendizado uma melhoria em suas capacidades para escrever. Outra consideração que 

trouxe reforço para o embasamento desta investigação, foi o entendimento que 

 

 

Tratando-se a escrita de um processo de elaboração que necessita de 

contínuas reformulações e de um trabalho em várias etapas, e dado que 

uma pedagogia da escrita não se exercerá sem referência a um modelo 

discursivo da escrita, há a necessidade, em termos didáticos, de criar 

dispositivos apropriados de modo a facilitar as tarefas necessárias que 

a atividade da escrita implica. Não se trata de propor uma descrição 

exaustiva do acto de escrever, mas de propor modelos e dispositivos 

que permitam fundar a aprendizagem em bases sólidas.  

(FIGUEIREDO, 2005, p. 85). 

  

 

 

          Estes construtos a respeito da escrita, fortalecem o nosso encaminhamento didático 

na elaboração de atividades que utilizam os poemas e contos como ferramentas e, por que 

não dizer, como “modelos” que poderão acrescentar conhecimentos aos nossos 

aprendizes e os favorecerem em suas atividades de escrita? Entendemos que uma escrita 

orientada desta forma acontecerá de maneira mais aproximada das suas convenções. 
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2.1.1 As interfaces entre a escrita e a leitura  

 

           É do conhecimento de todos aqueles que se lançam ao propósito da docência que 

o processo de aprendizagem da leitura e da escrita é um desafio constante, tanto para 

alunos, como para professores. No entanto, não podemos abrir mão do interesse de 

superá-lo, pois, adquirir capacidade de ler significa ter a condição de compreender um 

mundo que vai se mostrando cada vez maior e mais surpreendente, e é pela evidência de 

tantas descobertas que muitos alunos apresentam mais dificuldades. Muitos configuram 

entre aqueles estudantes que estão na escola e não sabem ainda ler, nem escrever, que vão 

para a série seguinte com essas dificuldades e se arrastam por anos, sem alcançarem o 

desenvolvimento necessário para se tornarem proficientes nas atividades de leitura e 

escrita. 

          Diante dessas observações nos sentimos convocados a atuar para revertermos esse 

quadro que preocupa a escola e os professores de Língua Portuguesa, uma vez que o baixo 

desempenho dos alunos nestas atividades estabelece o que chamamos de fracasso escolar. 

Todavia, ressaltamos que a responsabilidade em estruturar o avanço necessário não é 

apenas do professor. A nossa realidade escolar apresenta-nos alunos que leem como 

obrigação e não com a perspectiva de aprender algo de novo e que pode ser muito útil em 

sua vida. É indiscutível que esse desconhecimento acerca da importância de aprender a 

leitura e a escrita torna-se uma barreira no processo de desenvolvimento dos alunos, e 

estes acabam deixando para trás as chances de vivenciar ricas experiências de interação 

social, através de ações comunicativas que somente se estabelecem através da escrita. 

          Mesmo nestes tempos modernos, nos quais a televisão, o computador e a internet 

são peças chaves da sociedade, não podemos dizer que a leitura e a escrita perderam seu 

valor. Mas, precisamos entender que diante do fenômeno da comunicação, ensinar a ler e 

a escrever tornou-se um empreendimento difícil de gerenciar, porque o descompromisso 

com as ações do ler e escrever parece ter criado uma certa “desordem” na cabeça dos 

alunos e retirado deles a capacidade de aprenderem novos significados para a vida e se 

integrarem em seu próprio meio social. A impressão que temos é que todos estão 

escrevendo muito, movidos pela necessidade comunicação nas redes sociais, mas nas 

atividades escolares nas quais são solicitados a escrever textos utilizando a forma culta, 

os mesmos não têm apresentado um desempenho satisfatório.  
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         Reconhecemos que a leitura é uma das grandes tarefas da escola e que o processo 

de escrita se desenvolve através de uma importante interação com a mesma. Por isso, 

tratamos das interfaces da leitura e da escrita, porque consideramos existir um importante 

elo entre as duas, indicando que, se o aluno descobre valor na leitura, prepara-se melhor 

para construir uma escrita de qualidade. Além do mais, sabemos que a leitura é uma 

atividade, por meio da qual adquirimos conhecimentos, oportunizando-nos o contato com 

as estruturas a língua. Por isso, os alunos que, na escola, não aprofundam seus 

conhecimentos, estão fadados ao insucesso, porque não conseguem descobrir caminhos 

para ampliar seu aprendizado. 

           A leitura acontece quando se produz o sentido e quanto mais informações se tem, 

mais consciência na formação de sentido terá o leitor, pois além das palavras e sinais que 

se encontram na superfície do texto, é preciso atentar também para as entrelinhas. A 

pessoa que lê, possivelmente, torna-se mais capaz de interpretar, questionar, estabelecer 

julgamentos do que pode e deve fazer, exercendo plenamente a sua cidadania, além de 

poder mudar a realidade para melhor. Quando o aluno está inserido nesse mundo letrado, 

ele evolui mentalmente, organiza melhor suas formas de pensar e adquire conhecimentos 

que os ajudará a avançar em seu processo de construção de escrita.  

          Para contextualizar as orientações acerca da aprendizagem da escrita a partir da 

leitura, procuramos também nos apoiar nas indicações que nos trazem a importância do 

conhecimento enciclopédico ao qual recorremos, quando precisamos escrever 

  

Em nossa atividade de escrita, recorremos constantemente a 

conhecimentos sobre as coisas do mundo que se encontram 

armazenadas em nossa memória, como se tivéssemos uma enciclopédia 

em nossa mente, constituída de forma personalizada, com base em 

conhecimentos de que ouvimos falar ou que lemos, ou adquirimos em 

vivências e experiências variadas. (KOCH e ELIAS, 2009, p. 41) 

                

 

          Partindo desta afirmação, reconhecemos que alguns conhecimentos são ativados 

durante o processo de escrita, pois consideram a importância do conhecimento 

linguístico, enciclopédico, de textos e interacionais no processamento da leitura e da 

compreensão de textos lidos e escritos. Segundo este entendimento, escrever é uma 

atividade que resulta, também, das variadas experiências que tivemos ao longo das nossas 

vidas, ou seja, os conhecimentos prévios que construímos formal ou informalmente. 
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          Considerando as interfaces entre leitura e escrita, havemos de valorizar os 

conhecimentos construídos no que se refere à escrita em sua manifestação como prática 

comunicativa. Reconhecemos que todos nós quando assumimos a posição de falantes, 

ouvintes, escritores ou leitores, vamos construindo, a partir das nossas experiências, uma 

certa competência linguística que serve de suporte para as nossas interações e se 

expressam nas diferentes formas de produção textual. Tal competência favorece as nossas 

escolhas, quando precisamos nos adequar à diversidade de situações que surgem na 

engrenagem social comunicativa. 

           Podemos compreender, a partir desse entendimento que tal competência torna 

possível aos sujeitos em interação a compreensão das particularidades que caracterizam 

cada gênero textual, bem como a identificação das práticas sociais que exigem 

determinadas construções escritas. Assim, podemos direcionar o nosso fazer pedagógico 

no sentido de possibilitar um contato constante dos nossos alunos com a maior 

diversidade de textos e situações comunicativas possíveis, a fim de que possam interagir 

no sentido de evoluírem em sua capacidade de escreverem com proficiência. 

           As nossas considerações acerca da escrita formal, edificam-se também na 

percepção de que os textos devem ser produzidos, de modo a atenderem de forma 

adequada às situações socialmente exigidas precisam obedecer a um formato “padrão” 

que os caracterizam, uma vez que  

  

[...] todas as nossas produções, quer orais, quer escritas, se baseiam em 

formas-padrão relativamente estáveis de estruturação de um todo, que 

denominamos gêneros. Longe de serem naturais ou resultado da ação 

de um indivíduo, essas práticas comunicativas são 

modeladas/remodeladas em processos interacionais dos quais 

participam os sujeitos de uma determinada cultura. (KOCH; ELIAS, 

2009, p. 55). 

 

 

          Diante dessas colocações, percebemos a importância das considerações traçadas 

entre a leitura e a escrita, uma vez que uma se comunica com a outra, apesar de serem 

práticas diferentes. Reconhecemos ainda, que em todas as suas manifestações, a escrita, 

apesar de ser uma atividade, por excelência, fruto da criatividade, encaixa-se em 

manifestações que seguem um padrão e a escola precisa estar atenta a estas questões.  Aos 

professores, cabe a responsabilidade de orientar os aprendizes na direção desse 
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entendimento, para que estes não se percam no vazio das palavras improdutivas, que a 

nada se adequam e nenhum sentido constroem. 

             Historicamente, é papel da escola a tarefa de ensinar a ler e escrever, por isso, 

desde a antiguidade, as grandes civilizações demonstraram sua preocupação com as 

questões desse aprendizado, confiando à escola a responsabilidade de ensinar aos seus 

jovens. Ora, sendo assim, os professores que nela atuam devem se conscientizar da 

importância do seu papel perante a sociedade e proporcionar momentos em que os alunos 

entrem em contato com a leitura e exercitem, continuamente, a prática da escrita.  

É preciso enfatizar que o contato com os mais diversos tipos e gêneros de textos, 

bem como o envolvimento com uma metodologia voltada para o estímulo à leitura e à 

escrita  favorece a concretização desse aprendizado. Em uma sociedade letrada onde 

existe grande diversidade de gêneros textuais, se faz necessário que o professor atente 

para as orientações contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, com o objetivo de 

promover o contato dos alunos com a diversidade de textos que circulam socialmente.  

Seguindo esse entendimento, a proposta das aulas de Língua Portuguesa precisa ser 

organizada de forma motivadora, desviando-se da sua forma rotineira de trazer 

enfaticamente os conteúdos de língua materna na perspectiva das nomenclaturas e regras 

gramaticais. No viés de tal compreensão, buscamos apoio na leitura dos textos literários, 

como forma de traçar um caminho motivador, na perspectiva de avanço no que diz 

respeito à aprendizagem da escrita. Para tal, orientamo-nos em 

 

 

[...] os motivos pelos quais teorias interacionistas contribuem mais 

significativamente para a discussão do relacionamento entre literatura 

e escola, pode-se incluir, entre as funções da escola, o aumento 

progressivo e paulatino da familiaridade do aluno com textos que 

ampliem seu horizonte de expectativas, numa perspectiva de 

familiaridade crescente com esferas de cultura cada vez mais complexas 

que incluem, no limite, aqueles textos que, tendo a sanção dos canais 

competentes, configuram a literatura. (LAJOLO,1993, p. 45) 

 

 

Assim sendo, apostamos na construção de mudanças metodológicas que visem 

atender ao propósito de estudar os gêneros literários, para fins motivadores da escrita, 

haja vista que a língua se manifesta em textos e estes aparecem na diversidade de gêneros 

orais e escritos que circulam na sociedade.  
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Vale salientar, ainda, que nas atividades escolares há a necessidade de os docentes 

atentarem para a estreita relação que se estabelece entre leitura e escrita, pois entendemos 

que a primeira se torna   para a realização da segunda. Nesse sentido, temos a 

responsabilidade de tornar claro aos alunos que para enfrentarem a realidade social, não 

basta se apropriarem da escrita construída mecanicamente, mas é preciso saber usá-la, 

incorporando-a às suas diversas práticas, evoluindo, assim, em suas experiências 

escriturais. Diante de tais necessidades, os textos literários apresentam-se como 

infinitamente ricos de estímulos para o alcance de tais práticas. Os alunos precisam 

enxergar a escrita como uma grande possibilidade de interação de uns seres com os outros 

e se apropriarem da ideia de que a leitura é um caminho muito importante para se 

apropriarem de tal interação. Para Cosson, aprender a ler literatura traz consequências 

para a formação do leitor, dependendo da maneira como foi efetivado tal processo 

 

[...]. O segredo maior da literatura é justamente o envolvimento único 

que ela nos proporciona em um mundo feito de palavras. O 

conhecimento de como esse mundo é articulado, como ele age sobre 

nós, não eliminará seu poder, antes o fortalecerá porque está apoiado 

no conhecimento que ilumina e não na escuridão da ignorância. 

(COSSON, 2006, p. 29). 

 

 Nesse sentido, concordamos com o autor quando enfatiza que o texto literário está 

apoiado no conhecimento que ilumina. É essa luz que buscamos em nosso estudo, luz que 

nos ajudará a encontrar as possibilidades de interação entre as mensagens construídas 

pelos escritores a serem lidos aquelas que poderão ser produzidas pelos alunos, esse 

processo de interação social proporcionado pela leitura de textos literários poderá 

contribuir com a formação integral dos alunos.  

Na mesma direção, apoiamo-nos, ainda, no autor Cosson quando demonstra a 

importância do ler e escrever 

 

 

[...], se faz presente na alternância entre as atividades de leitura e 

escrita, isto é, para cada atividade de leitura é preciso fazer 

corresponder uma atividade de escrita ou registro. Também é a 

base de onde se projetam as atividades lúdicas ou associadas à 

criatividade verbal que unem as sequências. (COSSON, 20016, 

p.48). 
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           De acordo com essa orientação, as atividades de leitura e escrita devem ser 

propostas de maneira intercalada, para que as nossas estratégias de aprendizagem tenham 

mais eficácia. No caso da nossa sequência, que será apresentada no capítulo seguinte, 

sistematizamos as atividades gerando possibilidades de uma construção escrita, a partir 

de uma leitura onde possamos trabalhar reconhecendo e decifrando seus múltiplos 

sentidos e ensinamentos, na perspectiva do aprendizado de uma escrita adequada e 

elaborada em conformidade com as suas convenções.  

Ponderamos, ainda que, quando se lê textos e, se reescreve outro texto, baseado 

no texto lido, criamos a possibilidade de continuidade das ideias de quem o escreveu e, 

tais produções, representam uma experiência de vida enriquecida pelas ideias e conceitos 

de outros sujeitos sociais que tenham diferentes valores e concepções. Assim sendo, os 

alunos têm a oportunidade de produzir textos que resultam numa escrita fortalecida pelos 

elos que a une a outras produções de autores experientes na arte do bem escrever, 

favorecendo uma experiência que contribui para a melhoria da qualidade da escrita.  

Aqui consideramos a perspectiva da escrita, alicerçada na leitura de outros 

escritores renomados, não para retomarmos as já superadas orientações de produção 

textual do tipo “composição escolar”. Nosso propósito é consolidarmos a ideia de que a 

leitura dos textos literários é uma proposta possível para que os estudantes alcancem a 

possibilidade de escrever melhor, favorecidos pela fluência de uma expressividade que 

se torna real, através da segurança que alcançam aos saborearem os referidos textos, 

construídos, também, dentro de uma linguagem culta.  

          É preciso reconhecer que é papel dos professores de Língua Portuguesa, abrir 

espaço em suas ações didáticas para o aluno tornar-se protagonista da sua aprendizagem. 

Para que assim possam proceder em sua ação docente, podem estar alinhados com a noção 

de que  

 

O professor de português deve dispor de uma noção ampla de 

linguagem, que inclua seus aspectos sociais, psicológicos, biológicos, 

antropológicos e políticos. Ele deve ser usuário competente da 

modalidade culta da Língua Portuguesa. Deve, nesse sentido, ser uma 

espécie de poliglota: precisa dominar competentemente várias 

modalidades de linguagem de forma que, se disser nós vai e se escrever 

paçarinho, irá fazê-lo por opção consciente e não por desconhecimento 

de outras opções. (LAJOLO,1993, p. 19) 
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          Considerando que o professor de português é, de fato, um elo entre o aprendiz e as 

suas possibilidades de leitura e escrita, deve ser este o leito que busca, continuamente, 

construir possibilidades para apropriar-se de novos saberes, a fim de viabilizar a 

aprendizagem dos seus alunos.  Dentro desse propósito, quanto mais estes se tornarem 

confiantes das suas capacidades de ler, escrever, reescrever, interpretar, etc., mais estarão 

abertos às novas descobertas e terão disponibilidade para se ocuparem das atividades que 

lhe forem propostas pela escola, porque enxergarão o quanto a execução dessas tarefas, 

poderá garantir-lhes o desenvolvimento de sua competência escritora. Ora, uma das 

formas para estabelecermos essa dinâmica em nossas aulas, consiste em elaborar 

procedimentos didáticos que contribuam cada vez mais para o protagonismo do aluno em 

suas produções escritas, que os estimulem a ler de forma dedicada, fazendo com que a 

aula seja produtiva e fuja de uma visão mecânica, confinada aos cadernos escolares e aos 

textos escritos para atenderem as propostas, por vezes limitadas, contidas nos livros 

didáticos. Para fundamentarmos nossa compreensão sobre o assunto, refletimos que 

 

 [...] cabe entender o significado da leitura como procedimento de 

apropriação da realidade, bem como o sentido do objeto por meio do 

qual ela se se concretiza: a obra literária. Pois, acreditando que o ato de 

ler, em decorrência de sua natureza, se reveste de uma aptidão 

cognitiva, esta só se contempla na companhia do texto que demanda seu 

exercício. (ZILBERMAN, 2009, p.  30) 

 

           A partir deste entendimento, compreendemos que para a formação de um escritor 

competente é importante a proposição de uma rotina que inclua a prática da leitura dos 

textos literários, uma vez que estes, possuem um fascínio que permite o contato com o 

poder mágico das palavras e levam o leitor a aproveitar a riqueza que existe nas 

entrelinhas, aquilo que está além do simples significado, encaminhando-o para um melhor 

domínio da capacidade de escrever. 

Como é do conhecimento dos educadores, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(2001) elaborados para orientar a prática pedagógica, apontam como um dos objetivos 

das atividades de leitura justamente a formação do leitor competente, ou seja, aquele que 

“é capaz de ler nas entrelinhas, identificando, a partir do que está escrito, elementos 

implícitos, estabelecendo relações entre o texto e seus conhecimentos prévios ou entre o 

texto e outros textos já lidos”. No entanto, a escola, como formadora de leitores, tem sido 
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limitada, não tem cumprido bem o seu papel e, desse modo, tem recebido muitas críticas 

devido ao procedimento rotineiro de trabalho com a leitura e, consequentemente, com a 

escrita. Nesse aspecto, observamos que tais procedimentos têm empobrecido as 

possibilidades ilimitadas que a leitura pode estabelecer. 

 Além das análises dos elementos das entrelinhas do texto, lê-los de forma 

reflexiva possibilita aos educandos o encontro com palavras e expressões que 

atravessaram momentos e situações diversas, que favorecem a compreensão das emoções 

de outros, bem como o contexto social da obra. Essa percepção textual amplia e enriquece 

a escrita dos aprendizes, favorecendo a competência escritora deles, a partir da 

competência leitora. Dentro desse entendimento, a elaboração desse estudo está vinculada 

a uma proposta de leitura dos textos literários, na perspectiva de efetivamente promover 

uma melhoria no nível de escrita dos alunos envolvidos com o mesmo.  

No entanto, o nosso compromisso na condução desta investigação estará 

vinculado tanto à natureza pragmática do desenvolvimento da língua, como à sua natureza 

linguística. Para tal, a nossa proposta de intervenção percebe a escrita enquanto interação 

e quando trata da escrita formal não está preocupada em privilegiar uma escrita erudita e, 

sim, em levar aos aprendizes ao entendimento de que escrever é uma tarefa, de fato, difícil 

e que, para nos inteirarmos dessa capacidade e podermos construir sentidos em nossos 

propósitos comunicativos, precisamos nos apropriar de um certo conhecimento 

linguístico, que ressalta a ortografia, a gramática e o léxico da nossa língua, isto é, o uso 

do aspecto convencional da linguagem em sua forma padrão.  

Observemos aqui algumas considerações importantes, que nos ajudam a 

compreender todas essas dimensões importantes e necessárias à condução do 

entendimento da construção escrita, dentre elas as afirmações de Koch e Elias (2009, p. 

37) nas quais  

 

 

Conhecer como as palavras devem ser grafadas corretamente segundo 

convenção da escrita é um aspecto importante para a produção textual 

e a obtenção do objetivo almejado. Sob uma perspectiva interacional, 

obedecer às normas ortográficas é um recurso que contribui para a 

construção de uma imagem positiva daquele que escreve, porque, 

dentre outros motivos, demonstra: i) atitude colaborativa do escritor no 

sentido de evitar problemas no plano da comunicação; ii) atenção e 

consideração dispensadas ao leitor.  
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            Em consonância com a defesa desse ponto de vista, a nossa percepção alcança o 

entendimento de que se apropriar do sistema linguístico é uma condição necessária para 

a construção de sentidos na perspectiva de uma interação escritor/leitor. Por isso, a fim 

de propiciar tal interação, a nossa intervenção valeu-se de ações que priorizam essa 

atenção especial que deve ser dada à ortografia e à gramática, para realizar uma interação 

produtiva entre o texto escrito e os seus possíveis leitores. 

            Somos levados também a admitir que a pontuação tem um importante papel nas 

interações comunicativas, quando lemos ou escrevemos e, por isso a tomamos como 

relevante para a proposta aqui desenvolvida, esta compreensão: 

 

Em se tratando dos conhecimentos gramaticais, um dos tópicos que 

merece atenção é a pontuação, entendida não apenas com a função de 

marcar contornos entonacionais e deslocamentos sintáticos, mas, sim, 

em uma visão textual-discursiva. Nessa perspectiva, os sinais de 

pontuação são vistos como ‘marcas do ritmo da escrita,' por meio das 

quais o “escrevente sinaliza para o leitor as relações entre as partes da 

oração, bem como uma forma preferencial de leitura”. (KOCH e 

ELIAS, 2009, p.39) 

 

 

 

  

           Ao analisarmos estas orientações, sentimo-nos convocados a dar devida 

importância à dimensão linguística do texto que pretendemos escrever. Assim, 

entendemos que não basta orientarmos os nossos alunos no sentido de escreverem e de 

comunicarem algo, mas, de fazê-los perceber que as suas produções escritas devem ser 

balizadas por todo esse conhecimento que os encaminhará para uma produção em 

conformidade com o que denominamos de escrita convencional ou padrão. 

          Para tanto, o professor deverá manter-se atento, a fim de suprir às reais 

necessidades dos seus alunos, dentro das possibilidades que surgem a partir da leitura 

literária, promovendo a interação entre essa leitura e a escrita. Sugerimos, ainda, que o 

mesmo deve comportar-se como um entusiasta e apresentar os referidos textos dentro do 

maior dinamismo possível. Tal comportamento, contagiará o aprendiz e o motivará a 

buscar na leitura os conhecimentos  
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2.1.2 Diversidade de textos e gêneros da escrita   

          Para melhor empreendermos a nossa atividade investigativa, discutimos sobre a 

diversidade de gêneros textuais existentes, com um enfoque especial para aqueles que 

serão abordados através da nossa sequência didática, quais sejam, poemas e contos, com 

a finalidade de tornar mais concreta a ideia de que as formas de interações,  por meio da 

escrita são diversas e isso concorre para a diversidade de gêneros. Enfatizamos, ainda, 

que no aperfeiçoamento destas interações, os sujeitos escritores precisam se inteirar, cada 

vez mais, da construção de uma escrita em conformidade com as convenções e que atenda 

às necessidades de interação social.  

          Atualmente, é unânime a compreensão de que os textos devem ter seu espaço nos 

estudos da área de linguagem e em sala de aula. Porém, durante um longo período não 

foram tomados como objeto de análise nas pesquisas e menos ainda na escola. No entanto, 

essa realidade vem mudando a partir das contribuições de estudos advindos, 

principalmente, do campo da psicologia e das ciências linguísticas - discussões 

importantes, mas que não serão detalhadas neste estudo -, emergiram em relação ao 

estudo dos textos na sala de aula e, com isso, mudanças substanciais vêm acontecendo 

perceptivelmente. 

           No entanto, é preciso reavivar o entendimento de que é responsabilidade da escola 

garantir a apropriação, por parte dos alunos, das práticas de leitura e escrita, bem como 

reconhecer que é papel dos professores de Língua Portuguesa abrir espaço em suas ações 

didáticas para o aluno tornar-se protagonista da sua aprendizagem. Dessa forma, quanto 

mais estes se tornarem confiantes das suas capacidades de ler, escrever, reescrever, 

interpretar, etc., mais estarão abertos às novas descobertas e terão disponibilidade para se 

ocuparem das atividades que lhe forem propostas pela escola, porque enxergarão o quanto 

a execução das mesmas poderá garantir-lhes o desenvolvimento de sua competência 

comunicativa.  

Assim sendo, para realizarmos uma prática pedagógica que aposte no 

desenvolvimento das competências leitora e escritora dos alunos, se faz imprescindível o 

entendimento de que não podemos considerar o ato de escrever dissociado da leitura, nem 

dentro de uma visão mecânica, conforme mencionamos anteriormente, confinada aos 

cadernos escolares e aos textos escritos para atenderem às propostas, por vezes limitadas, 

contidas nos livros didáticos. Para extrapolarmos esse limite, podemos confiar neste 

entendimento 
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[...] a construção de sentidos, seja pela fala, escrita ou leitura, está 

diretamente relacionada às atividades discursivas e às práticas sociais 

às quais os sujeitos têm acesso ao longo do seu processo de 

sociabilização. As atividades discursivas podem ser compreendidas 

como as ações de enunciação que representam o assunto que é objeto 

de interlocução e orientam a interação. (MATENCIO, 1998, p. 17)  

 

              Vale salientar que as orientações contidas na proposta educacional vigente nos 

direcionam para a imersão dos alunos nas práticas de linguagem e seu envolvimento com a 

diversidade de gêneros na esfera da sala de aula, pois consideram que contribui para a sua 

apropriação de conhecimentos linguísticos que favorecem a inserção dos indivíduos no 

contexto das interações das quais participam. Contudo, acreditamos que o fazer pedagógico 

do professor precisa ir além das vivências pontuais, sendo necessário, portanto, um trabalho 

progressivo e aprofundado com os gêneros textuais orais e escritos, envolvendo situações de 

interação no contexto social, conforme propõem Bronckart (1999) e Schneuwly e Dolz 

(2004).  

            Para realizar um trabalho produtivo com os gêneros, precisamos, na qualidades de 

professores, conhecer bem quais habilidades dos nossos alunos ao chegarem na escola, ou 

seja, será necessário fazer um diagnóstico para que possamos estabelecer objetivos de ensino 

que favoreçam o aprendizado da multiplicidade de gêneros que circulam socialmente (Dolz; 

Schneuwly 2004). Além disso, uma outra ação deve ser considerada, mediante a proposta de 

atividades de leitura e escrita, qual seja o planejamento de ações didáticas que possam 

garantir que o aluno seja capaz de reescrever o seu texto, considerando alterações que o torne 

mais compreensível.  

          Em concordância com a proposta contida no Pacto Nacional pela alfabetização na 

idade certa, que enfoca o fazer pedagógico com os diferentes gêneros textuais em sala de 

aula, com destaque para a diversidade e a progressão escolar, entendemos que em todas as 

etapas da escolaridade, sejam realizados estudos sistemáticos, por meio de diferentes formas 

de organização das ações didáticas - projetos didáticos, sequências didáticas, entre outras. 

(BRASIL, 2012). 

O referido documento traz uma sistematização dos gêneros textuais, agregando-os 

em 11 (onze) grupos, os quais elencamos no quadro a seguir: 
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Quadro 1 – Agrupamento de gêneros 

  
GRUPOS 

DE GÊNEROS 

ESPECIFICIDADE 

DE GÊNEROS 

GÊNEROS 

1 - Textos literários 

ficcionais 

voltados para a narrativa de 

fatos e episódios do mundo 

imaginário (não real) 

contos, lendas, fábulas, 

crônicas, obras teatrais, 

novelas e causos 

2 - Textos do 

patrimônio oral, 

poemas e letras de 

músicas 

textos, logo que são produzidos 

têm autoria, mas, depois, sem 

um registro escrito, tornam-se 

anônimos, passando a ser 

patrimônio das comunidades 

trava-línguas, parlendas, 

quadrinhas, adivinhas, 

provérbios, os poemas e 

as letras de músicas. 

3 -Textos com a 

finalidade de registrar e 

analisar as ações 

humanas individuais e 

coletivas e contribuir 

para que as experiências 

sejam guardadas na 

memória das pessoas 

analisam e narram situações 

vivenciadas pelas sociedades, 

tais como as biografias, 

testemunhos orais e escritos, 

obras historiográficas e 

noticiários. 

biografias, testemunhos 

orais e escritos, obras 

historiográficas e 

noticiários. 

4- Textos com a 

finalidade de construir e 

fazer circular entre as 

pessoas o conhecimento 

escolar/científico 

textos mais expositivos, que 

socializam informações 

notas de enciclopédia, os 

verbetes de dicionário, os 

seminários orais, os 

textos didáticos, os 

relatos de experiências 

científicas e os textos de 

divulgação científica. 

5- Textos com a 

finalidade de debater 

temas que suscitam 

pontos de vista 

diferentes, buscando o 

convencimento do outro 

Textos nos quais os sujeitos 

exercitam suas capacidades 

argumentativas 

cartas de reclamação, 

cartas de leitores, artigos 

de opinião, editoriais, 

debates regrados e 

reportagens são exemplos 

de textos com tais 

finalidades. 

6- Textos com a 

finalidade de divulgar 

produtos e/ou serviços e 

promover campanhas 

educativas no setor da 

publicidade.  

a persuasão está presente, mas 

com a finalidade de fazer o 

outro adquirir produtos e/ou 

serviços ou mudar 

determinados comportamentos. 

cartazes educativos, 

anúncios publicitários, 

placas e faixas.   

 

 

 

7- Textos instrucionais  

com a finalidade de orientar e 

prescrever formas de realizar 

atividades diversas ou formas 

de agir em determinados 

eventos. 

receitas, os manuais de 

uso de eletrodomésticos, 

as instruções de jogos, as 

instruções de montagem e 

os regulamentos.  

8-Textos para orientar a 

organização do tempo 

de do espaço  

organização das atividades 

individuais e coletivas 

necessárias à vida em sociedade 

agendas, cronogramas, 

calendários, quadros de 

horários, folhinhas e 

mapas. 
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9- Textos institucionais com finalidade de mediar as 

ações institucionais. 

Requerimentos, 

formulários, ofícios, 

currículos e avisos. 

10- Textos epistolares Utilizados para as mais diversas 

formas de comunicação em 

diferentes tipos de situação de 

comunicação. 

Cartas pessoais, bilhetes, 

e-mails, telegramas 

11- Textos não verbais Textos que não veiculam a 

linguagem verbal nem a escrita. 

Charges, pinturas, 

esculturas, placas de 

trânsito. 
     Fonte: Adaptado de Brasil (2012, p. 8-9)  

          

  Cabem aqui algumas considerações acerca da diversidade de manifestações da 

linguagem, com a finalidade de compreendermos a sua importância em todas as suas 

dimensões e sabermos destacar a sua relevância de todas as formas de interações sociais, 

com foco na modalidade escrita em seu formato mais aproximado das convenções da 

nossa língua. Ao reconhecermos toda essa variedade de gêneros textuais, partimos para e 

entendimento de que precisamos entender melhor as peculiaridades que caracterizam as 

manifestações da fala e da escrita. Para realizarmos melhor as nossas intervenções 

didáticas focadas em cada uma dessas experiências, podemos nos amparar na orientação  

 

A língua falada, enquanto unidade linguística, é uma abstração, porque 

o que existe são vários falares e dialetos de uma mesma língua. O 

sistema é o mesmo, no entanto, as combinações dos elementos 

disponíveis são inéditas, em cada grupo. A variação linguística, 

característica à qual todas as línguas faladas estão sujeitas, estabelece-

se em função da mudança de uma região para outra, de um grupo social 

para outro, de uma situação ou contexto para outro. (PARÁ, Revista 

eletrônica, vol. II, número VII, dezembro, 2003) 

 

            Nesta orientação, reconhecemos que a escrita assume um caráter mais detalhista 

quanto à forma, sobretudo quando se trata de uma escrita literária ou científica, na qual 

se usa, na maioria das vezes, a norma culta. Daí a importância da língua escrita para a 

manutenção de uma certa unidade organizacional e estrutural. Apesar da preocupação 

maior desta modalidade em relação àquela, podemos afirmar, categoricamente, que a 

escrita também apresenta especificidades, exigidas em conformidade com os textos a 

serem construídos. Suponhamos que uma pessoa de um bom nível de escolaridade 
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proponha-se a escrever uma carta ao prefeito da cidade e um bilhete para seu próprio 

filho.  

          A seleção vocabular, dos elementos lexicais e de estruturas sintáticas feita em um 

e outro texto não será a mesma, uma vez que a primeira possui um caráter formal e o 

segundo, informal. Estabelece-se, assim, uma evidente necessidade de adequação da 

forma de registrar cada um dos textos. Compreendemos, ainda, que, se uma pessoa de um 

nível de escolaridade menos completo também se propuser a escrever um bilhete para o 

seu filho, mesmo na informalidade inerente ao gênero bilhete, haverá uma considerável 

diferença entre os mesmos. Os traços da oralidade estarão mais fortemente presentes na 

escrita da pessoa com menor quantidade de informações linguísticas, consequência, 

muitas vezes, da falta de prática em construir textos escritos, que a não escolaridade lhe 

impõe.  

          Sabemos que entre os objetivos básicos da escola destaca-se o ensino da 

modalidade escrita da língua materna e, nesta perspectiva, tentaremos conduzir os 

aprendizes para aprimorarem sua qualificação enquanto proprietários de tal patrimônio 

cultural, conduzindo-o através de leituras que favoreçam a aquisição de elementos 

pertencentes à escrita em sua manifestação considerada culta. Neste sentido, justificamos 

a nossa opção em propor o aprendizado da escrita padrão, uma vez que as demais podem 

ser construídas mais facilmente em outros espaços, além do ambiente escolar. 

          Vale salientar que ao realizarmos a leitura de um texto escrito, temos a impressão 

de que a sua construção se deu de forma linear, o que não é verdade. A análise dos 

rascunhos do mesmo nos revelaria que o escritor é indeciso em sua organização e age de 

maneira hesitante, corrige, avança, retorna, é redundante, antecipa ideias, troca de ordem, 

refaz, busca expressões mais adequadas, interrompe e recomeça tudo; sem contar as 

inúmeras páginas que vão parar na lixeira. Este é o caminho natural para quem se 

compromete com uma escrita comprometida um formato mais exigente e expressivo, que 

atenda o mais aproximado possível às necessidades de construção de sentidos 

comunicativos. 

           Todas essas considerações são levadas em conta para o encaminhamento da nossa 

sequência didática, voltada para o ensino da escrita a partir de leituras de poemas e contos, 

com a nossa percepção consolidada a partir da visão de (Lajolo, 1993) de que a literatura 

constitui modalidade privilegiada de leitura, em que a liberdade e o prazer são 

virtualmente ilimitados. Diante dessa afirmação, enxergamos a possibilidade de 

vincularmos as atividades de escrita a esta forma prazerosa de aprendizagem. 
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           Em nossos encaminhamentos pedagógicos, observamos ser significativa a 

circulação de gêneros de todos os agrupamentos, abordados anteriormente, nas salas de 

aula e que isso possibilita aos aprendizes o reconhecimento da diversidade de gêneros, a 

compreensão de seus usos, suas finalidades, a percepção como se organizam e o 

aprendizado para usar as estratégias discursivas mais recorrentes. Percebemos, ainda, que 

determinados alunos expressam maior facilidade em trabalhar com determinados textos 

e maior dificuldade em trabalhar com outros. 

            Essa observação, advinda de nossas vivências como docente de Língua 

portuguesa, oportunizou o entendimento de que devemos diversificar o estudo, as leituras 

e as construções textuais. Isto porque se trabalharmos com exclusividade os gêneros de 

um determinado grupo, os alunos com dificuldade de lidar com tais gêneros poderão 

encarar a produção escrita como um obstáculo intransponível, sendo desmotivados na 

aprendizagem da escrita 

           Fica perceptível, portanto, que a leitura de textos variados contribui para a 

aprendizagem da escrita, de maneira substancial. Tal percepção torna-se mais forte diante 

da apresentação que faremos da nossa experiência. O nosso estudo, no entanto, realizou 

um recorte dentro dessa gama de textos apresentados e determinou o aprofundamento e o 

entendimento da leitura dos textos literários, mais especificamente dos poemas e contos, 

como suporte para a aprendizagem da escrita vinculada à sua modalidade culta. 

 

2.1.3 Texto literário e ensino 

           Analisando as dificuldades apresentadas pelos estudantes, no que se refere à 

construção de uma escrita adequada às diversidades de situações sociais que enfrentam 

nos diferentes momentos de suas vidas, consideramos ser interessante uma proposta de 

trabalho ancorada na leitura de textos literários, com o objetivo oportunizar esses 

discentes aulas mais favoráveis à sua aprendizagem, que os incentive a acreditar em suas 

possibilidades e favoreça as suas capacidades de acertos, a partir dos seus próprios erros, 

numa dimensão reflexiva sobre sua própria condição humana. 

          Partindo deste entendimento, buscamos um caminho que nos possibilitasse 

interagir com os nossos alunos e encontramos no estudo da palavra o favorecimento para 

tal. Desta forma, apoiamo-nos nestas considerações 

 

Estudar a palavra talvez seja um caminho, não a palavra gramatical, 

mas a palavra fenômeno, esta coisa que diz sem dizer, que preenche 
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sem preencher e que nos lança necessariamente no vazio, do não 

sentido. O resgate da potência do dizer deve estar relacionado à 

impossibilidade da palavra e todo discurso de dizer senão o óbvio. Por 

isso a poesia exige, antes de tudo, coragem. A coragem de ir além do 

estabelecido é o princípio do poema. (VIVIANE MOSÉ, 2009, p. 99). 

 

 

            Percebemos através destas palavras a intensidade da força do texto literário para 

impulsionar a nossa investigação e nela buscamos o suporte para desenvolver as nossas 

atividades. Sabemos que a utilização da literatura como enfoque pedagógico não é 

nenhuma novidade, uma vez que desde o período áureo da cultura grega que a poesia era 

cantada e recitada como forma de envolver os ouvintes em situações de aprendizagem. 

Desta feita, até o século XVII, foi vista como educativa e, após o período da Renascença, 

foi perdendo tal caráter. No entanto, na atualidade, averiguamos que a escola tem 

fracassado no propósito de viabilizar a leitura literária, uma vez que muito tem se utilizado 

de fragmentos de determinadas obras que são lidas, como bem advertem os PCN (2001), 

servindo de pretexto para o tratamento de questões outras (valores morais, tópicos 

gramaticais) que não aqueles que contribuem para a formação de leitores capazes de 

reconhecer as sutilezas, as particularidades, os sentidos, a extensão e a profundidade das 

construções literárias. A leitura literária utilizada nesta perspectiva realça, apenas 

superficialmente, a intenção do autor e empobrece sua dimensão. Assim sendo, torna-se 

imprópria para o propósito de contribuir para melhorar a escrita dos alunos.  

          Existe ainda outra forma de leitura que podemos considerar como positiva e é esta 

que deve ser trazida para a escola, são aquelas realizadas com foco no seu poder 

humanizador. A obra literária utilizada desta forma é eficaz e benéfica porque, muitas 

vezes, leva o aluno a sentir-se um dono das suas possibilidades construtivas e protagonista 

das suas realizações, auxiliando-o a avançar em sua capacidade reflexiva, despertar sua 

criticidade e, consequentemente, melhorar em sua capacidade de escrever.  

 

Este é o primeiro nível humanizador, ao contrário do que geralmente se 

pensa. A organização da palavra comunica-se ao nosso espírito e o leva, 

primeiro a se organizar; em seguida a organizar o mundo. Isto ocorre 

desde as formas mais simples, como a quadrinha, o provérbio, a história 

de bichos, que sintetizam a experiência e a reduzem a sugestão, norma, 

conselho ou simples espetáculo mental. (CÂNDIDO, 2004, p.177). 

 

 



41 
 

 
 

          Esta dimensão abarcada pela literatura é a ferramenta principal que nos apoia neste 

trabalho. Impossível não aceitar a força intensa que emana dessas palavras, pois nos 

apontam para um entendimento da importância da literatura. Outrossim, apresentar a 

literatura como organizadora do nosso caos interior (CÂNDIDO, 2004) é nos trazer a 

percepção de que a mesma é fonte de luz, que clareia os caminhos da construção de todas 

as aprendizagens. Não porque consista em algum tipo de instrução, mas porque é muito 

mais que isso, é organizadora das nossas próprias emoções. 

           Neste sentido, encaminhamos as nossas ações didáticas, assegurados de que fontes 

de leitura capazes de estabelecer as referidas possibilidades de desenvolvimento a 

alguém, certamente e, naturalmente estarão abrindo caminhos para o conhecimento em 

todas as suas dimensões e despertando suas possibilidades de avanço, inclusive no que 

diz respeito à organização da sua própria escrita. 

         Ampliando nossas reflexões sobre a questão, ressaltamos a pertinência das críticas 

que ainda recaem sobre o livro didático. Este suporte necessário e, amplamente utilizado 

nas aulas, ainda tem o que melhorar na apresentação dos seus textos literários. 

Percebemos que neles são muito utilizados os fragmentos de textos, de autores pouco 

diversificados e, muitas vezes, descontextualizados, comprometendo a sua coerência e 

coesão. Todos esses fatores contribuem para um trabalho de leitura construído a partir da 

decodificação da escrita, sem questionamentos o que dificulta uma leitura emancipadora 

e uma reflexão sobre o que poderão escrever a partir do conhecimento obtido com as 

leituras realizadas. Assim, temos uma prática de ensino que pouco ou nada acrescenta às 

possibilidades de aprendizagem do aluno. 

          No entanto, não podemos registrar apenas as limitações que ocorrem através dos 

textos literários utilizados para o ensino. Existem livros, cujos títulos trazem textos e 

interpretação bem mais condizentes com as perspectivas de uma aprendizagem voltada 

para uma percepção crítica e capaz de contribuir para o desenvolvimento da competência 

escritora. 

          Com a pretensão de contribuirmos para o ensino da escrita, a partir da leitura dos 

textos literários, privilegiamos nossas leituras para os poemas e contos e, assim, 

elaboramos a nossa proposta de intervenção no ensino de Língua Portuguesa. Para tanto, 

debruçamo-nos sobre o ponto de vista de autores que estiveram preocupados em revelar, 

através das suas obras, o quanto o texto literário pode contribuir para a aprendizagem dos 

estudantes. Enfatizamos as contribuições de Cosson (2006, p. 20), quando ressalta que “a 
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literatura serve tanto para ensinar a ler e a escrever quanto para formar culturalmente o 

indivíduo, no entanto, devemos estar atentos para os diversos contornos que possui a 

literatura ensinada nas escolas”. Na direção deste entendimento, ainda achamos 

importante considerar que 

 

A mesma motivação que desencadeia a leitura literária pode promover 

a escrita, ou seja, o reconhecimento de sua identidade e a construção de 

sentidos sobre o mundo em que se vive. A produção do texto escrito, 

assim como as produções orais citadas (ver oralidade) devem-se 

produzir em um contexto real em que a finalidade é escrever para um 

leitor, no caso os colegas e o professor, em uma situação concreta de 

interação autor-texto-leitor. Reproduz-se, assim, o processo de criação 

com a participação de co-autores na análise linguística do texto, no 

aperfeiçoamento dos meios expressivos e na publicação final da obra. 

(FLÔRES e ROLLA, 2001, p. 44). 

 

          Desta forma, apoiamo-nos no ponto de vista abordado pelas autoras para 

desenvolver a nossa sequência de atividades, que foi elaborada visando veicular os textos 

produzidos pelos alunos, a partir de uma interação real. Outra importante consideração a 

ser observada é a de que “o texto literário está livre para romper os limites fonológicos, 

lexicais, sintáticos e semânticos traçados pela língua”. (BRASIL, 2001). Esta afirmação 

amplia o nosso campo de possibilidades e favorece o desenvolvimento do nosso trabalho.    

Esses autores trouxeram uma contribuição significativa para fundamentar o 

encaminhamento das atividades de leitura de textos literários, com a finalidade de 

aprimorar a escrita dos alunos, com vistas à aprendizagem da língua. Para apresentarmos 

esta construção, sentimos a necessidade de partirmos de considerações acerca da 

importância da palavra em nossas possibilidades de interação, uma vez que é ela um 

importante veículo cultural, é por meio dela que facilitamos as nossas possibilidades de 

interação e de aprendizagem e expomos nosso entendimento também por meio dela. O 

nosso encontro com o conhecimento, é também o nosso encontro com a força, a beleza e 

o sentido da palavra. 

          A palavra está inerente à nossa condição humana, uma vez que é uma das 

características fundamentais da nossa identificação. Como bem sabemos, não existe 

nenhuma sociedade humana para a qual a palavra não tenha sua importância, pois é 

através dela que nos comunicamos e tomamos consciência de nós mesmos. Desta 

maneira, devemos nos empenhar no sentido de adquirirmos conhecimentos tais que nos 
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tornem capazes de fazer uso da palavra com propriedade, uma vez que realidade nos 

convoca interagirmos através das mesmas, a adquirir informações e a contribuirmos com 

a construção de um mundo que tem seus alicerces de convivência social através da 

palavra, seja ela oral ou escrita.   

          Diante desta constatação pela dimensão grandiosa e recheada de significados na 

qual a palavra se estabelece, se faz necessário que a escola se concretize como espaço 

civilizatório, onde os aprendizes leem, conversam, escrevem e compartilham a mais 

significativa dimensão da sua existência, através da palavra.  Partindo de tal 

entendimento, surgem alguns questionamentos: como é possível proibir ou dificultar na 

escola a apropriação da palavra, pelos alunos? Por que silenciá-los, negando-os em suas 

manifestações mais legítimas? 

          Ora, não temos como justificar as ações pedagógicas que concorrem para os 

questionamentos em pauta se não estabelecermos melhores oportunidades de 

aprendizagem, nem consideramos como uma das necessidades, cultivar na escola a ideia 

de que a linguagem verbal é a atividade que nos permite atribuir e construir um sentido 

para a vida e para a convivência. Por isso, torna-se difícil constatar que estamos na era da 

informação e que nós e nossos alunos, apesar de estarmos cercados de tecnologias de 

comunicação, estamos amargando uma solidão criada pela inexpressividade. Esta solidão 

nos impossibilita de interagir e nos colocarmos a par das diversidades de variantes 

comunicativas e da necessidade de reconhecermos a nossa língua materna, em suas várias 

manifestações. Isto porque estamos tão saturados de informações que não conseguimos 

interpretá-las, senti-las ou utilizá-las de modo adequado às situações comunicativas. 

          Como professores, percebemos que no universo escolar, todos esses desafios 

manifestam-se com muita intensidade e, na qualidade de professores de Língua 

Portuguesa, somos impulsionados a questionar, analisar, investigar e propor mudanças 

para essa realidade, haja vista que somos profissionais, por excelência, comprometidos 

com o processo de ensino e de aprendizagem. Este é um dos motivos em torno dos quais 

esta investigação conduz sua práxis, por entendermos a urgência de investirmos em ações 

pedagógicas que provoquem nos alunos a vontade de se recriarem, de apropriarem-se da 

linguagem, que se manifesta também em palavras e colocá-las à disposição da sua 

comunicação, com efeitos que religuem o intelecto e a sensibilidade. 

          Nesta intervenção, que conduz em si as cores da esperança, por acreditar em 

possibilidades de mudanças positivas no ensino da escrita, reconhecemos que tais efeitos 

se tornam mais presentes na essência poética das palavras, que se manifestam nos textos 
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literários, para além da sua forma gramatical. Compreendemos que, ao investirmos numa 

educação da percepção e da sensibilidade, renovaremos os sentimentos e as ideias, 

matéria prima das possibilidades comunicativas. 

          Nesse sentido, podemos dizer que buscamos em Cândido (2002, p. 50) uma base 

teórica para a construção de nossa sequência didática, quando afirma que o poema 

 

[...] é um objeto de produção de novos sentidos, de novas relações entre 

as palavras, de novas constelações de imagens, de novos ritmos muitas 

vezes insuspeitados. E não existem fórmulas para fabricar um poema. 

Nem as acadêmicas, como as dos manuais parnasianos, nem as 

descritivas em livros de linguística. Assim como não se faz um poema 

juntando mecanicamente métricas e rimas, também de nada adianta 

projetar o eixo do paradigma sobre o sintagma – isso não gera poesia. 

Se assim fosse, as antigas cartilhas com ‘a pata nada’, ‘Eva viu a uva’ 

e ‘Ivo viu o navio’, etc. seriam obras-primas da poética em Língua 

Portuguesa.  

 

        Nesse aspecto, percebemos que o texto literário ainda precisa tornar-se objeto de 

ensino de modo mais contundente e trazemos ainda algumas considerações interessantes 

para o propósito de trabalhar a fim de amenizar as dificuldades dos alunos acerca da 

escrita. Aqui nos referimos ao que nos diz Matêncio (1994, p. 21)   

 

Muito embora o trabalho com a palavra escrita não esteja mudando 

muito na escola dos dias de hoje, e concepções tradicionais de ensino e 

aprendizagem da leitura e escrita sejam ainda privilegiadas, a crise da 

leitura e da escrita é proclamada: há a percepção de que os resultados 

da aprendizagem da palavra escrita na escola não são os esperados. A 

escola, seja revestida pela máscara de formadora de sujeitos ou de 

autoridade competente para a reprodução dos conhecimentos 

dominantes, não tem alcançado seus objetivos. 

 

           Partindo dessa orientação, podemos nos debruçar sobre alguns aspectos 

importantes: a escola tem respeitado a diversidade cultural, que se manifesta em seus 

espaços, por meio da escrita? Como a escola está investindo na superação das 

desigualdades sociais que se cristalizam por meio da perpetuação do quadro de 

desistência e repetência dos seus alunos?  Ora, não estarão as maneiras de trabalhar as 

dificuldades que se estabelecem pelo não domínio da modalidade escrita, contribuindo 

para o tão falado fracasso escolar? Por que será que num espaço de 09 anos de 
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escolaridade no ensino fundamental, o estudante não se sente seguro para escrever um 

texto adequado às convenções da escrita da sua própria língua? 

            Além de todos os questionamentos propostos, nossa reflexão acerca das 

dificuldades que envolvem a aprendizagem da escrita na escola tem continuidade a 

partir de uma interrogação fundamental: existem possibilidades para revertermos o 

quadro? Como viabilizaremos um fazer pedagógico bem fundamentado e possível, 

assumido a partir de um planejamento construído e executado com compromisso e 

perseverança? Como poderemos trabalhar no sentido de fazermos a diferença para 

aqueles que buscam a escola, acreditando que, através dela, terão um aprendizado que 

os encaminhem para conquistas que poderão reduzir as diferenças sociais e garantir o 

acesso aos bens culturais que são disponibilizados através do desenvolvimento 

intelectual? Como encontraremos a qualidade e o equilíbrio em nossas ações didáticas 

em prol da escrita pautada na norma culta, sem discriminar ou desvalorizar as demais 

formas de escrever? 

          Para compreendermos melhor a especificidade apresentada pela modalidade 

escrita da língua, pontuamos algumas características que a identificam para que 

possamos nos apropriar do entendimento de que a elaboração da escrita exige a 

construção de saberes peculiares e o quanto o texto escrito precisa ser claro, para que 

possa ser compreendido. Desse modo, concordamos com Matêncio (1994, p. 27) 

quando aponta para algumas características da escrita que 

 

[...] é representada por marcas em um espaço. É uma atividade 

percebida pela visão, possuindo, ainda, maior durabilidade e exigindo 

maior precisão que a fala, pois há a necessidade de que as indicações 

para a boa compreensão do texto baseiam-se unicamente na expressão 

escrita. Nesse sentido, o interlocutor é relativamente livre para 

desenvolver o processo de leitura/escrita com a rapidez que deseja.  

 

           A nossa percepção em torno dessa colocação se faz a partir do fato constatado de 

que a escrita possui especificidades no que se refere à adequação e exige uma clareza 

maior que a fala, uma vez que escrevemos para leitores que, provavelmente, estarão 

distantes de nós, ao tomarem conhecimento das nossas ideias através da nossa escrita. 

Quando tratamos dessa precisão a compreendemos quanto à clareza, à adequação, ao 

respeito às convenções ortográficas, à pontuação, à organização dos parágrafos e à 

ausência de ambiguidades. Desse modo, buscamos como propósito de nossa prática 
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pedagógica, ações didáticas pautadas na compreensão de que é necessário um 

aprendizado profícuo da escrita convencional, pois, como assevera Matêncio (1994, p. 

27), “a escrita é uma atividade solitária, proporcionando um tempo maior para a 

elaboração”.  

               Nesse sentido, esta afirmação consubstancia a necessidade de um maior cuidado 

com a elaboração do texto escrito, e mesmo reconhecendo que em algumas circunstâncias 

a escrita não é construída de forma solitária, havemos de considerar que a interação 

autor/leitor não ocorre no mesmo espaço e tempo e, assim, a atividade de escritura requer 

o preenchimento dessa distância dos interlocutores a partir dos elementos linguísticos 

aparentes na superfície do texto. Desse modo, do texto produzido não terá oportunidade 

de discutir no momento da construção comunicativa, com quem produziu o texto a ser 

lido e, sendo assim, este necessita ser bem detalhado em sua estrutura, a fim ser bem 

compreendido. Ao bom detalhamento do texto escrito, corresponde também que o mesmo 

seja elaborado dentro das convenções da escrita padrão. 

               Para tornar compreensível o que nos motiva ao interesse pela organização 

adequada dos textos produzidos, nos utilizaremos ainda das palavras de Matêncio (1994), 

quando diz que: “a escrita, por sua característica de durabilidade, é mais conservadora 

que a modalidade oral, até porque a escrita está organizada em torno de variantes padrão”. 

 

 

2 PROPONDO INTERVENÇÃO NAS ATIVIDADES DE ESCRITA  

           As atividades propostas nesta investigação constituem uma tentativa de inovar, 

com as possibilidades que temos, o ensino da Língua Portuguesa, por intermédio de ações 

pedagógicas estruturadas em torno da leitura de textos literários, considerados como 

importantes na orientação para a aprendizagem da escrita culta. Nesse sentido, 

esclarecemos, ainda, que o material escolhido para a leitura de fundamentação desta 

proposta tem como eixo fundamental os PCN de Língua Portuguesa, bem como alguns 

autores que revelam preocupação com os rumos da aprendizagem dos estudantes, no que 

se refere às formas comunicativas, especialmente a modalidade escrita. 

          No encaminhamento das nossas atividades, preocupamo-nos em executá-las de 

forma simples e possível. Isso porque compreendemos que uma prática inovadora não 

precisa ser, necessariamente inédita ou absolutamente moderna. Mas, tem que ser um 
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instrumento de trabalho capaz de favorecer a conquista dos objetivos traçados em prol de 

uma aprendizagem significativa. 

           Como professora, muitas vezes, nos angustiamos no sentido de não atingirmos as 

metas estabelecidas, ao verificarmos que os alunos pouco avançavam em seus processos 

de construção da escrita. Isso configura uma situação indesejável e pensando em 

solucionar a questão nos envolvemos em modismos linguísticos ou pedagógicos. Mas, ao 

fazermos nossas reflexões, compreendemos que tal direcionamento compromete a 

qualidade do nosso trabalho, se não ancoramos as ações didáticas em fundamentos 

teóricos que as alicercem. É importante, então, ficarmos alertas no sentido de somente 

aderirmos a uma teoria quando a conhecermos em sua essência e, não apenas, 

superficialmente. Este alerta nos propicia maior segurança em nosso fazer, evitando 

resultados indesejados e frustrantes, que tanto têm nos desapontado em nossa prática 

pedagógica. 

          O estudo aqui apresentado nos anima no sentido de propor uma realização possível 

de acontecer e está apoiada na leitura dos textos literários, - poemas e contos - 

estruturados na perspectiva da modalidade padrão, por entendermos que isto facilitaria as 

atividades de escrita a partir da leitura de forma exitosa.  

           De acordo com o posicionamento de Kato (1995), é função da escola, na área da 

linguagem, introduzir a criança no mundo da escrita, tornando-a um cidadão 

funcionalmente letrado, isto é, um sujeito capaz de fazer uso da linguagem escrita. 

Concordamos e pretendemos trilhar caminhos didáticos que nos conduzam a essa 

conquista junto aos nossos aprendizes. O nosso intuito é que, ao traçarmos e seguirmos 

um plano pedagógico sólido e com possibilidades reais de sucesso, seremos capazes de 

atingir o objetivo de proporcionar um aprendizado profícuo.  

           Para orientar nosso propósito de trabalharmos a escrita a partir da leitura literária, 

recorremos ao conceito de intertextualidade: 

 

 

Todos nós já conhecemos o princípio segundo o qual todo texto remete 

sempre a outro ou a outros, constituindo-se como uma ‘resposta’ ao que 

foi dito ou, em termos de potencialidade, ao que ainda será dito, 

considerando que a intertextualidade encontra-se na base de 

constituição de todo e qualquer dizer. (KOCH; ELIAS, 2009, p. 101). 
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          Ao tomarmos estas considerações como ponto de referência, percebemos que 

estamos sendo coerentes com a nossa proposta de intervenção, no sentido de apostarmos 

na leitura dos textos literários como pressupostos para a aprendizagem da escrita formal, 

uma vez que tal encaminhamento oferece aos aprendizes a possibilidade de dialogar com 

textos de uma linguagem que privilegia a norma culta e, a partir dessas leituras poder 

construir esquemas que poderá utilizar em suas produções escritas. Tal experiência 

apresenta-se como significativa para os alunos, determinando uma aceitação mais 

adequada em suas diversas possibilidades comunicativas, realizando-se de maneira mais 

firme através da escrita e sempre sob o entendimento de que a verdadeira substância da 

linguagem é constituída pelo fenômeno social da interação verbal e, para ele, devem 

voltar-se todas as orientações da competência comunicativa, que também se desenvolve 

através da escrita formal. 

               Cabe aqui uma reflexão sobre procedimentos que envolvem o ato de ler, uma 

vez que este nos favorece no ato de escrever e, com foco nas concepções de leitura que 

contribuem para o trabalho dos professores. Kleiman (1996) por exemplo, analisa 

criticamente essas concepções que se estabelecem no espaço escolar. De acordo com a 

autora, a escola ainda prioriza a leitura como mera decodificação, pressupondo um leitor 

passivo, cuja participação volta-se para a superfície do texto. Para além dessa abordagem, 

está a realidade das organizações de estratégias de leitura formuladas na perspectiva final 

de uma avaliação, muitas vezes árida e difícil, com uma quantidade expressiva de fichas, 

exercícios e resumos, no cumprimento das tarefas, ditas literárias.  

 A nossa proposta vem apresentar-se de maneira leve, rompendo com essas 

obrigações improdutivas e dando voz aos alunos, através do seu protagonismo como leitor 

e, especialmente, como produtor de textos. As nossas ações estabelecem uma ponte entre 

a leitura literária e a escrita, vislumbrando facilitar a compreensão de que a escrita dita 

padrão não deve ser percebida como superior ou inatingível, de difícil compreensão. Mas, 

na verdade, é apenas mais uma forma de manifestação da nossa língua escrita e que tem 

grande importância em nossas interações. 

             Como bem sabemos, a leitura ajuda a desenvolver e melhorar a capacidade 

escrevente de qualquer pessoa. Assim sendo, na escola, a leitura literária precisa ser 

concebida como algo natural e prazeroso, a fim de contribuir para que os alunos tenham 

um convívio intenso com os livros, para que possam apropriar-se dos conhecimentos 

neles contidos, numa perspectiva de extrapolarem o desenvolvimento sistemático da sua 



49 
 

 
 

escolarização e aprenderem os mecanismos que favorecem a construção da escrita melhor 

adequadas às suas necessidades de uso. 

            Pela nossa condição de docentes, somos sabedores de que a literatura não está 

presente na sala de aula tanto quanto deveria e isso se deve ao fato de que muitos a 

compreendem como um conteúdo sem essência, pois não apresenta uma precisão ou uma 

concretude técnica para a construção de um determinado conhecimento. Desta forma, 

observamos que é responsabilidade dos professores, especialmente os de Língua 

Portuguesa, colocarem em prática leituras que superem a dimensão estritamente mecânica 

e voltada para uma utilização de cunho pedagógico.  

             A leitura do texto literário precisa ser praticada em sala de aula, com a finalidade 

de estimular os estudantes a desenvolverem sua sensibilidade para a construção do senso 

crítico, a capacidade argumentativa, a consolidação do entendimento da essência da vida, 

a percepção para a interpretação das entrelinhas e, consequentemente, para a construção 

de uma escrita que corresponda à estrutura padrão da Língua Portuguesa. 

           O nosso estudo esteve ocupado em demonstrar a importância de se manter presente 

o texto literário nas leituras dos nossos alunos, visto que estes se apresentam como 

veículos criadores e socializadores da linguagem e dos valores que nos identificam 

enquanto seres humanos e detentores de uma determinada cultura, sempre evidenciada 

nos mesmos. Entendemos que o texto literário propicia a exploração de possibilidades 

que introduzem os estudantes nas condições desejáveis de desenvolvimento social, 

emocional e cognitivo.  

           Como vivemos em uma sociedade onde as interações comunicativas acontecem 

muito rapidamente, é necessário que a escola possa orientar os alunos no sentido de 

aprenderem a sistematizar a sua compreensão dos assuntos que lhes são apresentados para 

poderem filtrar o que realmente é significativo para a sua formação. Através das leituras 

realizadas, podemos favorecer o desenvolvimento das competências leitora e escritora, 

que devem ser construídas na escola, não por mera obrigação, mas pelo entendimento da 

riqueza que o desenvolvimento de tais competências apresenta, possibilitando a atuação 

diante da vida.  

           Ao longo deste relato, atenta-se para a necessidade de se desenvolverem 

estratégias de escrita vinculadas à leitura de alguns textos literários, selecionados de 

maneira criteriosa, conforme as necessidades da turma com a qual realizamos a nossa 

experiência da Sequência Didática, sem esquecermos que toda a atividade de linguagem 

se faz por meio de textos, sejam eles orais ou escritos.  
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           Voltarmo-nos para questões que envolvem o ensino e aprendizagem da escrita, 

algo instigante, porém indispensável. A nossa observação, está focada numa formação de 

indivíduos que escrevam, não apenas para cumprir uma obrigação escolar; mas, que 

escrevam porque sentem a necessidade de se manifestarem frente à realidade, 

questionando-a e buscando transformar a realidade num ambiente mais justo. Este é um 

importante desafio e o seu enfrentamento é extremamente desejável por parte dos 

professores e dos alunos. 

          Consideramos importante ressaltar a importância do livro didático para o nosso 

trabalho. No entanto, como já mencionamos, muitas vezes, os textos nele veiculados são 

fragmentados, incompletos e torna-se necessária uma apreciação meticulosa da nossa 

parte, com o objetivo de apresentar para os nossos alunos os textos em sua inteireza, a 

fim de contemplarmos a sua beleza e podermos explorá-los para além de sua significação 

explícita ou do seu aspecto gramatical. O trabalho com o texto literário, com a finalidade 

de facilitar a aprendizagem da escrita padrão é uma maneira muito eficaz de entrarmos 

em contato com a pluralidade de significações assumidos pela língua, uma vez que estes 

expressam o seu máximo grau de efeito estético. Nesse sentido, constatamos que a 

literatura ocupa um lugar único em relação à linguagem, pois como assevera Cosson 

(2006, p. 17) torna “[...] o mundo compreensível transformando a sua materialidade em 

palavras de cores, odores, sabores e formas intensamente humanas.”  

           O cerne de nossa proposta de trabalho gira em torno da formação dos alunos no 

processo ensino-aprendizagem, tornando-os leitores e produtores proficientes de textos. 

Nessa proposta, trazemos o desenvolvimento de atividades dinâmicas e interativas e 

compreendemos que também é o nosso papel, como mediador do conhecimento no 

processo ensino-aprendizagem, desenvolver estratégias de cobrança da leitura/escrita dos 

gêneros textuais nas escolas, bem como exigir do nosso próprio trabalho uma postura 

educadora com vistas ao crescimento intelectual e pessoal dos alunos. 

           Apesar de ser considerada uma grande aliada do professor, no sentido de 

influenciar de maneira positiva no processo de escrita e aprendizagem em geral, 

observamos em nossa prática que a leitura do texto literário não está sendo tão explorada 

como ou quanto deveria no espaço escolar. Tudo isso começa, talvez, pela própria 

formação acadêmica do professor, que não dá ênfase à leitura dos referidos textos. No 

entanto, apesar de ser um questionamento importante, não nos cabe explorá-lo neste 

estudo. 
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           O estudo da literatura e a compreensão do texto literário constituem instrumento 

motivador e desafiador. Bakhtin (2003) expressa que ela é capaz de transformar o 

indivíduo em um sujeito ativo, responsável pela sua aprendizagem, que sabe compreender 

o contexto em que vive e modificá-lo de acordo com a sua necessidade. Sendo assim, 

estabelece-se que a leitura dos textos literários desencadeia hábitos de reflexão, de 

questionamentos e de análise crítica que interferem no processo de aprendizagem de 

forma positiva, favorecendo a expressividade daqueles que sentem necessidade de se 

manifestarem através da escrita e ajudando-os a superar suas limitações no que se refere 

a esta.  

          Participar de propostas envolvendo a leitura e a escrita de textos deve fazer parte 

do imenso repertório de situações do dia-a-dia das classes de estudantes de Língua 

Portuguesa. Não estamos tratando de propostas em que os sejam solicitadas a realizar 

“lições”. Não terão que memorizar formas de escritas das palavras ou apenas responderem 

às questões de interpretação direta, que se resumem a encontrar respostas explícitas no 

texto. Essas são tarefas que as distanciam da escrita bem elaborada com a qual devem 

interagir desde cedo. Estamos tratando, sim, da leitura de textos literários que os remetam 

a se apropriarem de sua função comunicativa, favorecendo-os em seu desenvolvimento 

enquanto seres que se apropriam da capacidade de escreverem e se pronunciarem para o 

mundo de forma real.  

           Para atingirmos os nossos objetivos de superação das dificuldades com a escrita, 

desenvolvemos a sequência didática, na qual os alunos a acionam seus conhecimentos 

prévios, utilizando-os para levantar hipóteses e interagirem com os textos. Entendemos 

que estas estratégias são indispensáveis para a formação de um leitor crítico e, 

consequentemente, de um escritor fluente. Durante o encaminhamento dessas atividades, 

entendemos que a “aprovação automática” tem contribuído para o baixo desempenho em 

Língua Portuguesa e o mau ensino da gramática, com seu excessivo enfoque nas normas 

têm contribuído para as dificuldades se perpetuarem durante a vida escolar dos alunos. 

           As nossas atividades, que se caracterizaram por incentivar a produção da escrita 

padrão, a partir da leitura dos textos literários, não se envolveram com a quantificação de 

“erros” e, sim, com a orientação contínua acerca do que pode e deve ser melhorado nas 

produções dos alunos, indicando também que escrever é um ato de ampla dimensão e não 

pode limitar-se a narrar, descrever e dissertar. A investigação planejada pelo 

encaminhamento desse trabalho teve a pretensão de facilitar a aquisição de uma escrita 

mais aproximada das convenções que caracterizam as produções da nossa língua materna, 
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por meio de diferentes práticas de leitura, encaminhadas através de textos literários, em 

uma escola pública de Caicó, no RN. Nessa abordagem, as ações estruturadas em torno 

da sequência didática foram vinculadas às leituras de poemas e contos, apreciados de 

diferentes formas. A partir dessas ações, foram sugeridas experiências de produção 

textual, nas quais os alunos puderam manifestar sua aprendizagem acerca da escrita culta, 

com a qual tiveram contato através dos textos literários lidos. 

           O que as atividades de questionamentos e observação demonstraram foi que a 

escrita dos estudantes se estruturava de uma forma que não atendia às orientações dos 

PCN e essa constatação nos provocou a uma atitude que empreendesse uma orientação 

diferenciada, capaz de nos conduzir a resultados mais positivos em relação à escrita. 

           Não é novidade a constatação de que muitos estudantes brasileiros chegam às séries 

finais do Ensino Fundamental sem terem desenvolvido competências e habilidades 

básicas de leitura, fazendo com que, consequentemente, o trabalho com a escrita seja 

afetado de forma negativa, uma vez que é a partir da leitura que se adquirem informações 

e se desenvolve o senso crítico dos sujeitos. Na busca por uma solução para esse 

problema, os educadores que se sentem comprometidos com o desenvolvimento dos 

alunos se desdobram em busca de encontrar possibilidades metodológicas que 

sensibilizem seus alunos, a fim de que se sintam motivados. No entanto, a realidade 

mostra-nos que há uma homogeneização dos encaminhamentos metodológicos, dos 

enunciados e textos trabalhados, o que tem revelado a fragilidade de uma proposta de 

ensino que pressupõe que a internalização da escrita se baseia no que a cultura escolar 

determina. 

           É necessário considerarmos que a prática de produção textual se tornou algo 

indispensável para o ensino e aprendizagem da língua materna, uma vez que é no texto 

que a língua se revela em sua totalidade. Essa visão é adotada pelos PCN (2001), pois 

considera que é a partir da produção textual que o aluno tanto pode manifestar a 

capacidade de escrever palavras e frases, como ordená-las de modo a produzir uma 

mensagem com conteúdo e que expresse um sentido comunicativo.  

          Para que aconteça essa aprendizagem mais dinâmica, o aluno precisa trilhar o 

caminho da leitura e cabe ao professor incentivá-los nesta caminhada. Todavia, o que 

observamos é que os textos colocados à disposição dos alunos, com a finalidade de 

facilitar sua capacidade escrevente, são, em sua maioria curtos, complexos, simplificados. 
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Isso acontece por causa da falsa crença de que o leitor terá mais disponibilidade para ler 

e mais facilidade para entender e interpretar um texto pequeno. 

          No entanto, o que tem se revelado é que, ao conviver com textos muito pequenos e 

simples, o aprendiz acaba se valendo desse modelo e passa a escrever de modo 

semelhante. Se nos ancorarmos no fato de que a leitura é um elemento indispensável na 

aprendizagem da escrita, devemos nos valer de textos que expressem bem a mensagem a 

ser comunicada. Nessa perspectiva, encontramos nos textos literários uma riqueza de 

expressões que atraem e seduzem o leitor, incentivando-o a escrever à luz de textos mais 

completos. 

          Não podemos esquecer que existem duas formas de produção de textos que se 

revelam durante as atividades escolares: uma é aquela através da qual o aluno escreve 

para atender à solicitação do professor, a fim de que este leia e lhe atribua uma nota. Essa 

forma de escrever, não tem motivado os estudantes, uma vez que escrevem de forma 

artificial e sabem que seus textos terão apenas a finalidade didática no contexto escolar. 

Assim sendo, a função social da escrita fica relegada ao entendimento de que só se escreve 

para o professor corrigir (CAGLIARI, 1989). No entanto, a escola é responsável por 

instigar os alunos à uma produção mais autêntica, na qual o aluno expressa o seu ponto 

de vista e tem uma razão para dizer o que diz, pois que vive numa sociedade letrada 

            Neste tipo de produção, o aluno deve possuir um conteúdo a ser desenvolvido e a 

escola deve favorecer uma aproximação com as formas reais de textos escritos que 

circulam no meio social. Para tal realização, os alunos devem ser estimulados e 

valorizados a partir de suas produções, mesmo demonstrando dificuldades na escrita e a 

forma de intervenção realizada pelo professor deverá manifestar-se no sentido de 

desprezar a construção de uma escrita artificializada, ainda que esta esteja vinculada a 

uma ortografia “impecável”. 

          Para o professor que se propõe incentivar uma produção escrita de forma 

organizada e criativa, dentro da organização estabelecida pela língua materna, em sua 

modalidade padrão, faz-se necessário romper com os encaminhamentos que o sistema 

escolar tem legitimado por anos a fio. Ora, um ponto de partida para fundamentar esse 

procedimento, encontramos em Passarelli (2004, p. 83) que aponta como um dos aspectos 

relevantes para a produção textual 
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O modo de entender a escrita é fazendo, ou seja, escrevendo, 

compartilhando com os outros, escutando suas ideias, adicionando algo 

ou revisando alguns pontos dessas mesmas ideias e, gradativamente, 

aprendendo e incorporando as convenções gramaticais nos próprios 

textos. 

 

 

  

          Partindo dessa orientação, compreendemos que o professor precisa inserir no seu 

plano de ação exercícios que possibilitem aos alunos a realização de atividades que os 

faça romper com a rotina e os conduza a um processo para além do ato mecânico da 

escrita, para uma ação reflexiva sobre a escrita de outros que, por serem mais experientes, 

podem servir como suporte e para a estrutura de novas produções. É papel do professor, 

então, sistematizar sua prática, vinculando-a a modos diferenciados de leituras e, desta 

forma, construir com mais eficácia os passos do processo de construção da escrita.  

          Quando falamos em contribuir para que o processo de escrita dos alunos aconteça, 

compreendemos que estes devem desenvolvê-lo com competência reflexiva e criativa, 

compreendemos que devem aprender também a utilizar o conhecimento ortográfico e 

gramatical, que podem ser internalizados a partir das suas experiências com a leitura. Para 

a realização de tais procedimentos, haveremos de considerar as palavras de Passarelli 

(2004, p. 85), segundo o qual “Um bom ponto de partida se encontra na montagem de 

uma sequência didática que se inicie por uma reflexão sobre o modo de escrever de 

escritores profissionais [...]”.  

          Nos passos desse entendimento, buscamos na leitura dos textos literários um 

suporte para o contato mais próximo com a forma de escrever dos escritores consagrados; 

tendo em vista que, muitas vezes, estes possuem uma competência escritora altamente 

fortalecida dentro da variedade culta e que a leitura dos seus textos poderão nos 

proporcionar, naturalmente, uma redução da velocidade de leitura, levando-nos a refletir 

melhor sobre o sentido das palavras utilizadas, conduzindo-nos à apreciação da 

delicadeza da estrutura do texto e provocando-nos à observação dos detalhes que melhor 

revelam a escrita em sua forma adequada. Tal análise, também implica na compreensão 

de que os textos são construções verbais e, portanto, no caso das nossas leituras de poemas 

e contos, podemos analisar suas estruturas, verificar a forma como as palavras são 

organizadas e utilizadas para produzir certos sentidos  

          Para fundamentar nossa proposta em busca dessa realização, buscamos encontrar 

subsídios nos autores citados nesta investigação, com o entendimento de que suas 

orientações, somadas ao nosso fazer didático, podem contribuir para a formação do leitor 
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fluente e, consequentemente, do escritor competente. Compreendemos que este tipo de 

abordagem da leitura, através do texto literário, alia-se aos propósitos deste 

encaminhamento didático, que tem como foco o aprimoramento da escrita dos alunos. Na 

construção desses procedimentos, buscamos respaldo teórico em Flôres (2001, p. 170) 

que afirma  

 

 [...] de nada vale tratar a escrita como uma mera técnica. Ela é bem 

mais que isso. De outra parte, não adianta ignorar as convenções da 

escrita. Elas são necessárias. O que está faltando é propor alternativas 

de trabalho escolar que tornem o escrever um processo de 

aprendizagem que faça sentidos aos nele envolvidos.  

  

          

 

           Essas colocações nos permitem estruturar o nosso compromisso com uma escrita 

para além da mesmice, para além da verificação do que os alunos produzem. O nosso 

fazer pedagógico, norteado pela leitura dos textos literários, nos impõe o respeito às 

convenções da escrita, numa dimensão respeitosa de todas as suas nuances, sendo flexível 

em relação aos desacertos, possibilitando questionamentos e superação das limitações que 

cercam a sua expressividade e dificultam os avanços dos aprendizes.  

           A linguagem escrita, quando expressa em sua amplitude, se apodera da mente do 

leitor, enriquecendo-a e iluminando-a em sua forma de escrever. Mas, esse processo não 

acontece num passe de mágica, ele necessita de empenho de todos os que dele participam, 

no sentido de desenvolverem mecanismos pedagógicos que possibilitem essa 

aprendizagem. Formar alunos competentes para o ato de escrever é necessidade dos 

professores de Língua Portuguesa, entretanto, nos deparamos com uma questão: como 

poderíamos realizar uma atividade que colaborasse de forma mais efetiva para que os 

nossos alunos adquirissem autonomia em sua forma de escrever? Neste sentido, 

organizamos a sequência didática.  

 

2.2.1 Sequência didática e ensino da escrita 

 

           Há muito que o trabalho com a produção de textos realizado pela escola devia estar 

desvinculada, de forma tão rigorosa, da prática de ortografia e pontuação. Mesmo 

reconhecendo-se que essas dimensões da escrita têm sua importância nos processos 

comunicativos, não devem ser consideradas como as mais essenciais para a realização do 
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texto escrito. Como sabemos, através de orientações dos próprios PCN, devemos 

conquistar um equilíbrio no que se refere à maneira de trabalharmos a escrita na escola, 

haja vista que  

 

A preocupação não é reconstruir com os alunos o quadro descritivo 

constante nos manuais de gramática escolar (por exemplo, o estudo 

ordenado das classes de palavras com as múltiplas subdivisões com 

suas múltiplas subdivisões, a construção de paradigmas morfológicos, 

como as conjugações verbais estudadas de um fôlego em todas as suas 

formas temporais e modais, ou de pontos de gramática, como todas as 

regras de concordância, com suas exceções reconhecidas). (BRASIL, 

2001, p. 29). 

 

          Tais colocações nos despertam, também, para a compreensão de que não devemos 

privilegiar apenas itens lexicais (substantivos, adjetivos, verbos e advérbios) ou, ainda, 

que não é tarefa simples dizer qual é a forma padrão, pois, efetivamente, as manifestações 

da língua falada ou escrita podem variar e dependem da situação de uso. O documento 

nos serve como importante subsídio, quando traz o entendimento de que existe uma 

escrita com características específicas a ser ensinada na escola. Neste sentido, abordamos 

 

Tomar a língua escrita e o que se tem chamado de língua padrão como 

objetos privilegiados de ensino-aprendizagem na escola se justifica, na 

medida em que não faz sentido propor aos alunos que aprendam o que 

já sabem. Afinal, a aula deve ser o espaço privilegiado de 

desenvolvimento de capacidade intelectual e linguística dos alunos, 

oferecendo-lhes condições de desenvolvimento de sua competência 

discursiva. (BRASIL, 2001, p. 30).  

 

            Pautada nas orientações dos PCN, a sequência didática elaborada estabelece que 

suas ações se propõem a atender aos objetivos propostos nesta investigação, na busca por 

uma construção escrita que favoreça os aprendizes a adequarem os recursos expressivos 

às necessidades de adequação da linguagem. Nesta perspectiva, quando tratamos de 

escrita padrão, formal ou adequada, não estamos cristalizando preconceitos e mitos, que 

ainda existem na escola, no que se refere à existência de uma forma superior de falar ou 

escrever. Estamos, sim, nos apropriando da ideia de que se expressar com propriedade 

oralmente ou por escrito é uma necessidade das pessoas e que a escola tem uma grande 

responsabilidade nessa construção. 
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          Esta percepção nos alerta para outra questão que deve ser superada:  a visão de 

leitura como busca de significado, uma vez que deve ser compreendida como construção 

de significados. Dentro desse entendimento, a escolha dos contos e poemas para serem 

lidos como suporte para os textos a serem escritos, respeitando a formalidade da escrita, 

também levaram em conta esse entendimento que apresenta a seguinte sequência de 

leitura para favorecer o desenvolvimento de uma competência comunicativa, no que diz 

respeito à produção escrita, Matêncio (1994, p. 41) assevera que  

 

[...] a escolha dos textos e atividades a serem trabalhadas deve levar em 

conta o seguinte: a seleção de textos deve basear-se no grau de 

dificuldade gramatical e lexical, assim como na capacidade de 

compreensão dos alunos dos dados explícitos e implícitos do texto; as 

atividades de leitura devem enfatizar a dialogia textual, o aluno deve 

ser um participante ativo dessa interação, fundamentando-se tanto nas 

pistas textuais como em sua visão de mundo; a produção de textos deve 

levar o aluno a desenvolver com eficiência seus usos linguísticos.  

 

             As considerações e direcionamentos apresentados foram de grande importância 

para esta investigação, porque relaciona o ato de ler ao ato de escrever, que alicerçam 

nossas ações didáticas. Sendo assim, torna-se necessário que se realize uma reflexão 

contínua, o que nos permite viabilizar novas estratégias para a realização da leitura na 

escola e, assim podermos formar alunos com competência comunicativa para a sua ação 

de escrever.  Entretanto, além de orientarmos os nossos alunos a se fortalecerem através 

da leitura dos textos literários para o domínio dessa aprendizagem, devemos conduzi-los 

ao entendimento de que essas leituras propiciam a aquisição de conhecimentos que 

facilitem nosso desempenho nas diversas oportunidades de interação social. Sendo assim, 

em nosso trabalho junto aos alunos, buscamos incentivá-los a interagir com o texto na 

perspectiva de construírem sentidos. 

          Desta feita, é importante considerar que a apreciação do texto literário como leitura 

colaborativa para o desenvolvimento da escrita culta, nesta investigação, não está 

comprometida com a concepção de leitura como decodificação e de texto como produto. 

Aqui, a nossa visão não se restringe a uma aprendizagem da escrita apenas pela 

apropriação de um conjunto de elementos gráficos do mundo da cultura dominante ou das 

regras gramaticais. O desenrolar das nossas atividades firma-se a partir da leitura de textos 

literários, utilizados como facilitador das nossas estratégias didáticas, com vistas ao 

aprendizado das convenções da escrita 
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          Assim sendo, asseguramos ser a leitura dos textos literários necessária à abordagem 

didática proposta neste estudo para desenvolvermos as nossas ações de forma a considerar 

os conhecimentos linguísticos dos alunos, sem, contudo, deixá-los à vontade para 

simplesmente permanecerem onde estão. O nosso principal objetivo foi despertar o 

interesse dos mesmos a respeito do funcionamento do nosso sistema de escrita, inserindo-

os nas possibilidades de aprenderem e avançarem sempre, aprimorando sua capacidade 

leitora, bem como a sua competência escritora. Ressaltamos que tal interesse deve 

permear todo o período de permanência do aluno na escola. Nesta abordagem, a 

preocupação intensifica-se com as experiências vivenciadas nas séries finais do ensino 

fundamental.   

          Vale salientar, todavia, que a realidade com a qual nos deparamos nestas séries, nos 

faz vislumbrar que as ações pedagógicas não enfatizam a construção de sentidos, haja 

vista realização de tarefas de leitura e escrita estão voltadas para a decifração das unidades 

fonéticas. Assim sendo, compreendemos que isto ocasiona uma situação de inquietação 

para o professor que recebe as turmas para as séries finais. Este, ao perceber as 

dificuldades apresentadas pelos alunos, manifestadas através da escrita, não deve assumir 

o papel de descobridor de culpados, nem seguir com ações que cristalizem essa realidade. 

O compromisso desses professores deve ser com a incorporação de ações didáticas que 

viabilizem o avanço da turma, no sentido abrangente de compreensão dos mecanismos da 

escrita, comprometida com um padrão, que está construído historicamente e que 

representa uma forma reconhecida de comunicação. 

          Para a realização dessas ações didáticas, é imprescindível considerarmos que o 

papel específico da escola é ensinar a pensar, a ler e a escrever. Mas, para a consolidação 

deste papel, são necessárias práticas que possibilitem aos aprendizes uma aproximação 

constante com oportunidades de leitura e escrita, que aprimorem as condições reais de 

utilização da língua. 

          Neste trabalho, a nossa reflexão volta-se para o processo de produção de texto. Mas, 

considera-se que para que o texto seja escrito, ele passa por um processo que se inicia nas 

mais simples experiências que o seu produtor possa ter tido, em termos de utilização da 

língua. Suas leituras de mundo, suas leituras textuais, suas referências para com a escrita, 

em todos os seus sentidos, suas experiências com a oralidade e suas interpretações, entre 

outras possibilidades comunicativas. 

          Todas essas ocorrências constituem um processo de entendimento que deve 

permear a sua ação de escrever. Toda a bagagem cultural de quem escreve é representada 
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neste ato, de forma sutil ou mais explícita, revelamos nossas ideias, crenças e valores 

através da nossa escrita. Talvez um aluno do ensino fundamental não se perceba dentro 

dessa realidade enquanto escreve; mas está totalmente envolvido por todas as suas 

concepções de mundo e construção de saberes. 

          Por esta razão, o trabalho com a escrita requer do professor e dos alunos uma 

interação constante, a fim de que a pluralidade cultural seja valorizada e que os registros 

por meio da modalidade escrita da língua, adequem-se às suas necessidades interativas. 

O entendimento de tal adequação, constrói-se a partir das observações 

 

A nós, cabe mostrar aos alunos que o mundo é vasto, cheio de 

alternativas, pleno de riqueza, e que a língua escrita é um dos modos 

mais evoluídos de representá-lo, interpretá-lo, apreciá-lo, discuti-lo, 

rejeitá-lo e tudo o mais que a linguagem possibilita. Nossas crenças 

desempenham uma função destacada em nossas atividades docentes, e 

devemos repensá-las para fazer nosso trabalho a contento. (FLÔRES, 

2001, p. 172)  

 

            Esta reflexão nos indica que a nossa proposta de trabalho com a língua escrita, 

valorizando sua vastidão e riqueza, o ensino deve trazer os conteúdos de uma maneira 

adequada às necessidades e possibilidades dos aprendizes. Evidentemente, quando 

tratamos aqui de língua padrão, não estamos querendo colocar os alunos em contato com 

teses e monografias. No entanto, compreendemos que eles precisam atentar para o fato 

de que existem outras maneiras de escrever e que é importante aprendê-las. Mas, no 

encaminhamento dessa aprendizagem, cabe ao nossos fazer pedagógico realizar-se de 

forma diferenciada, retirando-os da rotina com que são tratados outros ensinamentos. Para 

isso, nos ancoramos nesta observação 

 

[...] entender que os saberes escolares precisam de uma 

didatização, tendo em vista que o professor não vai trazer para a 

sala de aula um conteúdo sem que antes realize uma transposição 

didática, isto é, uma reconstrução dos saberes cujo objetivo seja 

o ensino. (AZEVEDO, 2012, p. 117). 
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          Tal ênfase, nos desperta para o trabalho com os textos literários, como uma maneira 

“encantadora” de viabilizar essa transposição didática, colaborando para a aprendizagem da 

escrita. No encaminhamento das nossas atividades pedagógicas realizadas a partir de uma 

preocupação justificável com a maneira como os alunos escrevem seus textos, 

procuramos apoio nestas orientações 

 

[...], entendida com um maior cuidado e apuro (no sentido normativo e 

estético) no uso dos recursos da língua (recursos de nível fonológico, 

morfológico, sintático ou das construções, do léxico, dos usos 

estilísticos, etc.) e também como uma maior variedade de recursos 

utilizados, aproximando-se cada vez mais da língua padrão e culta em 

seus usos mais “sofisticados” (literários, obras científicas, etc.). 

(TRAVAGLIA, 1996, p. 51) 

           

           Diante de tais observações, consideramos que a expressão “ mais sofisticados” não 

revela um preconceito no que se refere às demais formas de escrever. Direcionamos este 

trabalho rumo à escrita em conformidade com as suas convenções e formalidades, porque 

compreendemos que se existe uma variada gama de comunicações e interações sociais, 

existem várias formas de escrever e, sendo assim, a escola e as aulas de Língua Portuguesa 

constituem o espaço e a oportunidade mais adequada para a efetivação de tal 

aprendizagem. Para darmos suporte aos nossos encaminhamentos pedagógicos e para nos 

adequarmos a essa diversidade de exigências, nos valemos da leitura dos textos literários 

para construirmos um caminho que facilite o entendimento comunicativo, propondo um 

mergulho na comunicação que tem o que dizer e o faz de forma primorosa, compreensível 

e envolvente. 

           Neste entendimento, propomos que para a construção desse trabalho, necessário 

se faz o respaldo em uma abordagem teórica a fim de harmonizar o entendimento aqui 

construído, com a dimensão do conhecimento de estudiosos que se debruçaram sobre 

assuntos relacionados ao ato de escrever. Em se tratando da relação entre este e sua 

relevância para tornar possível as diversas formas de interação social, é importante que 

se estabeleça uma explicação acerca do sentido de escrita formal, da qual trata esse 

trabalho. 

         Ora, para falarmos sobre o ensino de Língua Portuguesa, não podemos deixar de 

considerar a grande dificuldade que os nossos alunos apresentam ao produzirem textos 

escritos. Sendo assim, precisamos investir num trabalho voltado para a superação desse 
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problema e, uma vez que os alunos se encontram no espaço escolar, não podem escrever 

fora das convenções da escrita, mas precisam escrever entendendo que o ato de escrever 

segue as prescrições tais como: a adequação às situações comunicativas, aos gêneros 

textuais, a forma convencional da escrita que envolvem a ortografia, a pontuação, as 

concordâncias verbal e nominal, dentre outras. Todas essas indicações estão vinculadas à 

escrita considerada culta e devem ser consideradas, uma vez que existem construções 

comunicativas que as exigem. 

 

Para nós isto deve ser feito sempre porque representa desenvolver a 

competência comunicativa do aluno de forma que ele seja capaz de usar 

adequadamente também a variedade padrão culta da língua, que é uma 

variedade importante por seu papel e status social, inclusive de veículo, 

no modo escrito, de toda a produção cultural. (TRAVAGLIA, 1996, 

229)  

 

          Partindo dessa orientação, devemos trazer uma reflexão sobre o que podemos 

considerar como um texto de estrutura adequada e que atenda aos referidos aspectos da 

expressão escrita. Revelamos ser aquele que corresponde às orientações do gênero e 

comunica adequadamente o que precisa comunicar, para que os sentidos comunicativos 

sejam construídos. Consideramos, ainda, que a nossa concepção sobre a aprendizagem da 

escrita é a de que se estabelece muito mais pelo uso do que pelas regras e que quando se 

propõe buscar orientação nos autores consagrados, não estamos considerando que estes 

devam ser tomados de forma a artificializar a escrita dos alunos. A intenção é levar o 

aprendiz a manter uma familiaridade com os textos literários desses autores, a fim de que, 

naturalmente, possam escrever de forma mais alinhadas com as exigências sociais e se 

expressem com fluência, uma vez que passam a entender os mecanismos da escrita que 

vão se internalizando em sua aprendizagem, a partir dos textos literários lidos. 

           Nessa direção, tornamos claro que a escrita aqui sugerida se conduz na perspectiva 

de um estímulo realizado a partir do contato com práticas que estejam vinculadas às 

convenções da Língua materna, trazidas pela leitura dos textos literários, e, jamais, de 

intimidar ou bloquear a expressividade dos aprendizes diante de “exemplos perfeitos”. 

Importante considerar que também não se trata de desrespeitar a multiplicidade de 

possibilidades que envolvem a diversidade linguística que se encontra no ambiente 

escolar, mas de trabalhar respeitando a diversidade linguística, uma vez que essa 
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investigação está comprometida com a aceitação de uma realidade comunicativa na qual 

o preconceito linguístico não se consolida.  

          Sendo assim, quando tratamos o texto literário como suporte para a aprendizagem 

da escrita, queremos admiti-lo como modelo exemplar, que deve ser conectado com a 

experiência de vida que os alunos já construíram. Para o entendimento da escrita formal, 

cada aprendiz manterá com os contos e poemas lidos uma relação dinâmica e vinculada 

ao seu próprio universo, podendo colocar-se diante dos textos como aprendiz, inventor, 

re(inventor) e construtor de um novo saber.  

           Dentro dessa compreensão, na busca pela construção de tal escrita, sabemos que a 

prática do professor, sua forma de considerar a leitura do texto literário, fornecerá ou não, 

subsídios para uma escrita em conformidade com as convenções, a partir da leitura dos 

mesmos. Assim, se faz necessário considerar também as fases que antecedem uma 

produção final da escrita. 

           Diante disso, concebe-se que levar o aluno a escrever bem não pressupõe, 

prioritariamente, colocá-lo diante da supremacia da gramática normativa, mas adotar um 

procedimento de leitura que esclareça a eles que é possível escrever melhor, uma vez que 

entrou em contato com textos literários,  organizados a partir de uma linguagem de 

excelência, que comunica algo, que é expressiva em suas possibilidades comunicativas  e 

que, claro, também está submetida  às regras construídas pela língua materna; mas, não 

faz dessa condição uma exigência no sentido de impossibilitar   a criatividade dos 

estudantes, diante das suas produções escritas.  

          Desta forma, mesmo valorizando as variedades linguísticas que se estabelecem no 

espaço escolar, a partir da diversidade de alunos que esta acolhe, não podemos deixar de 

considerar que a escrita pressupõe uma estrutura organizada e que é responsabilidade do 

professor, fazer com que o aluno perceba a inadequação dos seus escritos e possa superá-

la. Não se trata de se privilegiar a gramática normativa e encaminhar a prática escrevente 

dos estudantes a partir da mesma, porém utilizá-la como um instrumental para orientar os 

textos que os mesmos produzem; uma vez que há em nossa língua um parâmetro 

linguisticamente construído para estabelecer as estruturas dos textos escritos.  

          Em muitos momentos vivenciados em sala de aula, em nossas experiências com a 

produção textual, recorremos às metodologias muito tradicionais, deixando os nossos 

alunos à mercê de interações nem sempre empolgantes e, muito menos consistentes no 

que se refere ao suporte para as suas produções. Tal realidade é consequência das nossas 

ações aprisionadas pelo ensino da gramática por ela mesma. No entanto, isso não significa 
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que o seu estudo não seja necessário; mas, que seu conteúdo deve ser visto de forma 

pragmática, a fim de podermos perceber a sua abrangência. 

Enquanto professores, devemos zelar pela aprendizagem dos nossos alunos, 

trabalhar com a delicadeza e a pontualidade necessárias, sem distorções em nossa prática, 

contribuindo para que eles assimilem o caráter interacional com possibilidades distintas 

da língua, inclusive em sua manifestação considerada culta. Não porque esta seja a 

privilegiada pela sociedade; mas, por ser necessária em muitas exigências das práticas 

sociais.  

 

Língua e gramática podem ser uma solução se soubermos ir adiante, 

muito além da gramática; muito além até mesmo da língua, para 

alcançar a nós mesmos e aos vestígios mais sutis da cultura, da história, 

dos discursos todos que teceram e tecem os versos de cada um. 

Teríamos cumprido a missão tão sonhada de fazer a travessia do ensino 

de línguas sem tantas pedras no caminho! (ANTUNES, 2007, p. 161). 

 

            É nessa perspectiva que também pretendemos direcionar a nossa investigação no 

trabalho com os textos escritos dos nossos alunos, experimentando uma metodologia que 

remeta à interatividade, com uma proposta de produção escrita para além da pura técnica 

e voltada para estratégias centradas na criatividade e boa organização textual. Sabemos 

que o trabalho com a escrita nem sempre é uma prática solitária, como podemos supor ao 

solicitarmos que os nossos alunos escrevam. Ao nos apoiarmos nas orientações de Koch 

(1997, p. 22) 

 

a)A produção textual é uma atividade verbal, a serviço de fins sociais 

e, portanto, inserida em contextos mais complexos de atividades; b) 

trata-se de uma atividade consciente, criativa, que compreende o 

desenvolvimento de estratégias concretas de ação e a escolha de meios 

adequados à realização dos objetivos; isto é, trata-se de uma atividade 

intencional que o falante, de conformidade com as condições sob as 

quais o texto é produzido, empreende, tentando dar a entender seus 

propósitos ao destinatário através da manifestação verbal; c) é uma 

atividade interacional, visto que os interactantes, de maneiras diversas, 

se acham envolvidos na atividade de produção textual. Os estudos 

mostram que a produção escrita deve ser uma atividade organizada em 

quatro níveis de operações: a) o planejamento b) a textualidade c) a 

revisão d) a reescrita ou refacção. 
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             Em conformidade com estas orientações, procuramos direcionar os nossos alunos, 

com a intenção de alertá-los para o fato de que não se escreve de qualquer jeito e, 

principalmente, com os fins de chamar a atenção dos mesmos para o cuidado com as nossas 

produções escritas, no que se refere à revisão e reescrita. Na sequência do nosso 

entendimento, torna-se claro que, ao escrever, podemos errar e tropeçar. Mas, partindo 

dessas dificuldades, devemos progredir e superá-las. Ora, se existe a possibilidade de erro é 

porque nos distanciamos de uma orientação que delineia a forma de bem escrever em nossa 

língua. 

           Na busca por propiciar aos alunos o contato com essa escrita, através dos textos 

literários, nos valemos do entendimento de que a escola deve abraçar a responsabilidade 

de aproximar os usos escolares da língua escrita, do seu aspecto comunicativo que se 

impõe no espaço social que se realizam fora dos muros escolares e que, nestes espaços a 

escrita exerce uma diversidade de funções.  

           Desta forma, é importante esclarecermos que a compreensão da linguagem escrita, 

a partir da leitura dos textos literários passa a ser fortalecida dentro de um processo para 

o qual é necessário um planejamento de atividades a serem desenvolvidas 

gradativamente, admitindo a organização das ideias, seleção de informações de maneira 

criteriosa, entre outros encaminhamentos. Consideramos ainda que também faz parte da 

construção da escrita a observância das exigências ortográficas e sintáticas, que devem 

ser valorizadas no momento de organizar bem um texto. 

           De acordo com tal percepção, a escrita formal que os alunos devem aprender está 

voltada para a escolha adequada do repertório de termos usados, em conformidade com 

o tipo de texto a ser produzido, com o significado do sentido estabelecido entre os 

elementos das frases ou entre os elementos do texto, com a ausência de ambiguidades, 

com a extensão dos parágrafos e com a estrutura sintática, que deve conduzir ao propósito 

comunicativo. 

           Sendo assim, esclarecemos, que para a construção dessa escrita, a partir da leitura 

dos textos literários, o aluno concretiza uma recepção personalizada de sua compreensão 

daquilo que lê e das suas próprias produções, tendo como ponto de partida um modelo 

inspirador, e não um molde a ser copiado. Desta feita, é levado a realizar através de seus 

escritos uma recriação, e não uma mera reprodução. Esse entendimento facilita as suas 

construções interativas e aperfeiçoa sua maneira de escrever, como pudemos verificar 

durante e após a aplicação da nossa sequência didática. 
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          Ora, se considerarmos que todo indivíduo possui uma capacidade peculiar para 

organizar seus processos de leitura e escrita, podemos esperar que a leitura dos textos 

literários, doravante determinados como poemas e contos, possibilite aos alunos um 

vínculo motivador, determinando que, ao escreverem seus próprios textos, o façam de 

forma mais segura e mais aproximada do sistema convencional da nossa escrita. Nesse 

aspecto, ressaltamos novamente que não foi nossa pretensão valorizarmos apenas a 

normas culta em detrimento das demais variedades da língua, nem considerarmos “erros” 

os fatos linguísticos que se afastam da mesma. Mas, enfatizamos que os estudantes do 

Ensino Fundamental, devem se apropriar de uma construção escrita que atendam 

adequadamente às suas necessidades comunicativas e que um caminho para facilitar essa 

construção é a leitura dos textos literários.    

          Nessa direção, é importante tornar claro que a escrita é fundamental para o 

estudante vencer seus desafios e, certamente, não se trata de uma escrita desregrada, sem 

organização ou aprimoramento. A escrita que colabora para a superação de desafios da 

aprendizagem é clara, interativa, em conformidade com as necessidades de comunicação 

que são exigidas no convívio social, e é isto que pleiteamos para os nossos alunos. 

           Reconhecidamente, as sugestões aqui discutidas não estão propondo grandes 

novidades, nem tampouco pretendem abordar as dificuldades com a escrita do ponto de 

vista cognitivo ou analisar o contexto sócio cultural em que vivem nossos alunos. 

Também não temos a pretensão de delinear a situação da escola a partir de 

empreendimentos governamentais. Mesmo que, em alguns momentos, estas questões 

possam vir à tona, a nossa reflexão ocupa-se, principalmente, das infinitas possibilidades 

de avanço dos alunos no que diz respeito à escrita padrão, a partir de uma metodologia 

que envolva a leitura dos textos literários. 

          Para nos justificarmos nesse interesse, precisamos assumir que, apesar da escola 

ter como função principal encaminhar os alunos através de mecanismos de construção de 

conhecimentos e, assim, possibilitar que os mesmos atuem criticamente em seu espaço 

social, tal meta não vem sendo alcançada e as limitações quanto a apropriação dos 

mecanismos de leitura e escrita são o principal entrave para as conquistas às quais a escola 

tem almejado. 

          Sendo assim, os alunos têm sido vistos como seres que não sabem se expressar 

oralmente, nem sabem escrever. Diante de tal consideração, percebemos que a deficiência 

no desenvolvimento do aluno como indivíduo letrado está fortemente vinculado ao seu 

deficiente processo de escolarização. Por estas razões, na qualidade de educadores, 
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precisamos encarar essa realidade munidos de instrumentos para superá-la. Diante de tal 

realidade e se considerarmos o pressuposto de que a leitura e a escrita são atividades 

dialógicas, sentimo-nos impelidos a adotar o diálogo com os textos literários como uma 

possibilidade viável para o favorecimento da escrita padrão.  

          Poderemos, ainda, considerar que, sendo o ensino da escrita uma atividade cultural, 

deve levar em conta os papéis que lhes são atribuídos a partir das experiências que o 

aprendiz vivencia em sua comunidade. Este é mais um fator que vem contribuir para que 

enxerguemos a leitura dos textos literários como uma estratégia apropriada e privilegiada, 

através da qual os alunos podem encontrar-se, ao encontrarem traços da sua realidade 

social, viabilizada através da leitura de poemas e contos. 

          Nessa perspectiva, para que o trabalho com a escrita não se revele mecânico e tenha 

um peso real no desenvolvimento do aprendiz, no sentido de proporcionar uma 

possibilidade efetiva de avanço, deve implicar numa abordagem que reconheça, não 

apenas o estágio em que ele se encontra; mas que também valorize seus interesses e 

necessidades. Nessa mesma linha de entendimento, podemos consolidar o nosso fazer sob 

a orientação dos PCN, (2001, p. 27) em suas considerações sobre o texto literário 

 

 

O tratamento do texto literário oral ou escrito envolve o exercício de 

reconhecimento de singularidades e propriedades que matizam um tipo 

particular de uso da linguagem. É possível afastar uma série de 

equívocos que costumam estar presentes na escola em relação aos 

textos literários, ou seja, toma-los como pretexto para o tratamento de 

questões outras (valores morais, tópicos gramaticais) que não aquelas 

que contribuem para a formação de leitores capazes de reconhecer as 

sutilezas, as particularidades, os sentidos, a extensão e a profundidade 

das construções literárias. (BRASIL, 2001, p.27) 

 

 

 

          Essa forma de trabalhar a escrita, enxergando as possibilidades oferecidas pela 

leitura de textos literários, tratando aqui dos poemas e contos abordados nesse estudo, nos 

encaminha de forma mais instigante e favorecem a construção da competência 

comunicativa do aprendiz, ampliando as suas capacidades reflexivas e de construção de 

seus próprios textos. Mas, para tal realização, a leitura dos textos literários deve 

encaminhar-se de modo a consolidar nos alunos a maturidade necessária para gerar nos 

mesmos a compreensão das mensagens que estão implícitas no contexto social, e a razão 

de ser da organização sintática dos textos. Somente assim, será possível um 



67 
 

 
 

redirecionamento do olhar, o que possibilitará a construção de novas interações 

comunicativas.  Em conformidade com tudo o que já foi citado, compreende-se que as 

estratégias de leitura propostas pela escola devem ser diferenciadas, uma vez que trabalha 

com uma diversidade de seres e estes são também diversos em sua constituição, em sua 

percepção de mundo e em seus níveis de conhecimento. Assim sendo, recorremos à 

indicação de Solé (1998, p. 90) 

 

Como podemos fazer diferentes coisas com a leitura, é necessário 

articular diferentes situações - oral, coletiva, individual e silenciosa, 

compartilhada – e encontrar os textos mais adequados para alcançar os 

objetivos propostos em cada momento. A única condição é conseguir 

que a atividade de leitura seja significativa para as crianças, 

corresponda a uma finalidade que elas possam compreender e 

compartilhar.  

 

 

           Sabemos que, na escola, são inúmeras as razões que levam os aprendizes a lerem. 

Podem ler por distração, para certificarem-se acerca de informações ou para pesquisarem. 

Dessa forma, as práticas de leitura não podem se reduzir à leitura para interpretar textos 

que remetem ao conteúdo, nem podem ser realizadas de forma rotineira, sem ums 

sequência didática motivadora. Para dar sua contribuição na formação do aluno, a ponto 

de conduzi-lo em suas produções escritas, a leitura deve estar relacionada aos seus 

interesses. 

          A partir dessa reflexão, salientamos a importância da leitura dos textos literários 

que, por serem de um caráter comunicativo envolvente, são também construtores de um 

estímulo que estabelece o contato com palavras e sentimentos expressos nas suas 

entrelinhas, para o favorecimento de uma escrita bem elaborada. Esse procedimento 

contribui para que os alunos adquiram inspiração para fortalecerem as ideias, 

informações, emoções e experiências que eles desejam registrar através das suas 

mensagens escritas. 

          O que desejamos enfatizar aqui é que apesar de existir um leque de textos escritos, 

que são interessantes para contribuir com a formação de um bom escritor, selecionamos 

o texto literário para o nosso propósito, por considerarmos que os mesmos constituem 

uma forma bastante legítima de representação da vida e dos valores culturais de um povo. 

Consideramos, ainda, que é na escola que os alunos devem encontrar a oportunidade 

adequada para aprender a realizar diferentes leituras de mundo, à luz dos referidos textos. 
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          Através dos nossos estudos e observações, constatamos que não é possível 

desconsiderar a contribuição do ato de ler para a boa organização do ato de escrever. 

Considerando-se tal entendimento, percebemos que as deficiências apontadas por 

diversos estudos nas atividades de escrita dos alunos têm suas raízes no fato de termos 

precariedade nas orientações de leitura. Nesse aspecto, tomamos por base as 

considerações de Flôres (2001, p. 53), que enfatiza questões sobre a leitura 

 

Enquanto as autoridades educacionais discutem programas de ensino, 

conteúdos básicos, escola cidadã, interdisciplinaridade, temas 

transversais, o que mais se evidencia socialmente é a falta de gosto pelo 

ler, disso dependendo, em grande medida, escrever melhor, manejar 

adequadamente os recursos linguísticos existentes, apresentar menor 

número de erros ortográficos, estabelecer novas redes conceituais, levar 

a cabo um processo de alfabetização menos difícil e doloroso e até 

dispor-se a uma maior e melhor participação social.  

  

 

 

          Estas colocações permitem-nos ressaltar que consideramos como escrita padrão, 

aquela na qual encontramos um menor número de desvios ortográficos, o manejo 

adequado dos recursos linguísticos e uma evidente expressão da realidade social e 

cultural, de forma crítica e interativa. Para a concretização dessa escrita e tomando-se 

como referência a leitura dos contos e poemas, o aprendiz deve desempenhar seu papel 

na construção de novos enunciados, não se sujeitando a repetir o que foi lido, mas os 

organizando com sua própria criatividade novos textos e enunciados, que devem ser 

construídos com a propriedade estabelecida a partir da leitura. Assim sendo, a condução 

desse trabalho pedagógico apoia-se na compreensão de que a escrita a partir da leitura, 

tal como expressa Passarelli  (2004, p. 24)   

 

 

[...] Ao jogar com seu repertório, seu passado de lembranças e 

conhecimentos, o indivíduo concretiza uma recepção personalizada e 

singular para a sua compreensão do texto-modelo. Diante disso, o aluno 

cria um novo saber porque cada um tem o seu universo e constrói seu 

modelo; o fazer do estudante é tal que, enquanto opera, inventa o que 

deve fazer e como deve fazê-lo. Assim, a produção de um texto, tendo 

como ponto de partida um modelo, não implica reproduzi-lo ou imitá-

lo, mas sim (re)criá-lo. 

 

 

           

           Logo, em concordância com o posicionamento da autora, consideramos a 

importância que pode ter a leitura dos textos literários para nos dar suporte na construção 
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da escrita culta. O texto literário traz em sua constituição o sentido da criatividade, do 

questionamento, do repertório diferenciado, o que pode auxiliar numa prática escolar 

mais inovadora, que leve em conta as experiências dos alunos, sem dispensar a escrita 

adequada. 

          Em nosso dia a dia, constantemente desempenhamos diversas formas de escrever 

que circulam na sociedade, tais como: são bilhetes, e-mails, listas de compras, entre 

outros. Para viabilizar o avanço dos nossos alunos, tais práticas de escrita são um pouco 

resumidas e concentram-se, na maioria das vezes, em mensagens de texto ou construções 

solicitadas pela própria escola. Mas, diante dessa realidade, cabe ao professor mover 

ações que facilitem as possibilidades comunicativas dos aprendizes, incentivando ações 

didáticas que incentivem a produção textual.  

          Para que essa prática seja efetivada, é necessário em primeiro lugar que o professor 

seja conhecedor das propostas pedagógicas apontadas pelos PCN de Língua Portuguesa, 

que reconheçam as posições de pensadores e escritores preocupados em melhorar as 

práticas de ensino, além de se comprometerem, pessoalmente em operar 

pedagogicamente, numa perspectiva-sócio interacional da linguagem. 

          Nessa direção, partimos da compreensão de que os PCN são documentos oficiais 

que direcionam e propõem a aprendizagem da língua no que diz respeito à sua realização 

através da leitura, análise linguística e produção textual. Atualmente, a escola deve 

respaldar-se nessas orientações contidas na proposta educacional vigente que se 

fundamentam numa proposta de desenvolver a competência comunicativa dos alunos, 

numa perspectiva interacional:  

  

 

[...] ou seja, é saber adequar os recursos expressivos, a variedade de 

língua e o estilo às diferentes situações comunicativas: saber coordenar 

satisfatoriamente o que fala ou escreve e como fazê-lo; saber que modo 

de expressão é pertinente em função de sua intenção enunciativa – dado 

o contexto e os interlocutores a quem o texto se dirige. A questão não é 

de erro, mas de adequação às circunstâncias de uso, de utilização 

adequada da linguagem. (BRASIL, 2001, p. 31) 

 

 

            Estando de posse dessas orientações, cabe ao professor encarar aprendizagem da 

escrita formal como algo a ser padronizado pela adequação à diversidade de necessidades 

de uso, a compreenderem a produção de seus textos como um processo e interferir durante 

a sua construção, dando sua contribuição no sentido de facilitar o entendimento do aluno, 
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ajudando-o a aperfeiçoar-se em suas produções. É seu papel perceber que a produção 

discursiva em geral não ocorre por unidades isoladas, como fonemas, palavras e frases; 

mas, por unidades maiores, que se dimensionam como textos, sejam orais ou escritos. 

          Assim sendo, enfatizamos que a investigação que realizamos valeu-se da 

compreensão do texto como se estabelece  

 

Numa perspectiva sociointeracional da linguagem, o texto é visto como 

um tecido formado de muitos fios que se entrelaçam, compondo uma 

unidade significativa capaz de comunicar algo, em um contexto 

histórico-social, e não como um amontoado de frases, uma sucessão de 

enunciados interligados. Por isso, a sequência de enunciados num texto 

não pode ser aleatória sob os pontos de vista linguístico, discursivo ou 

cognitivo. Nele estão envolvidos diferentes componentes da linguagem, 

como a sintaxe, a morfologia, aspectos semântico-pragmáticos, além 

das relações entre outros indivíduos e a situação discursiva. (SANTOS, 

RICHE, TEIXEIRA, 2011, p. 99) 

           

           Ao trabalharmos com essa análise, encontramos nos textos literários, mais 

expressivamente nos poemas e contos, atraentes possibilidades interativas, através das 

quais, as palavras apontam para horizontes que poderão atender à compreensão dos 

diferentes componentes da linguagem e atrair os interesses dos estudantes. Enfatizamos 

ainda que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que está em processo de 

apreciação e análise, com o objetivo de sugerir e direcionar melhor as ações de ensino, já 

aponta para a importância de trabalhar poemas, sonetos, haicais, quadras e cordéis dentro 

das aulas de Língua Portuguesa. Essa é mais uma razão pela qual os professores devem 

motivar os alunos contornarem a aversão que muitos deles nutrem pela escrita.  

          Assim sendo, podemos perceber que a escrita não acontece a partir de uma 

“inspiração transcendental”, quem escreve bem não está beneficiado por um talento que 

se instala misteriosamente em seu eu, como também escrever bem não é fruto de 

improvisação. Na verdade, o que chamamos de improviso, constrói-se por meio de uma 

formação contínua, que possibilita a aquisição de saberes que se exteriorizam no 

momento em que quem escreve coloca suas ideias no papel. 

          Desse modo, entendemos que a escrita é uma ação que deve ser favorecida através 

de leituras e ações pedagógicas compatíveis com as exigências interacionais. O ato de 

escrever acontece através de um processo de descobertas descomprometido com a pressa 

e se estabelece de forma mais consistente, quando se compromete com a sua razão para 

acontecer.  
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             Dentro desses parâmetros, é nossa intenção valorizarmos uma forma de ensinar 

a escrita, de maneira e produtiva, capaz de estruturar melhor as nossas práticas, 

fortalecendo-as através de leituras que mais e mais viabilizem uma ligação entre a 

linguagem e a vida, tornando-a mais interessante. 

          Sabemos que são muitas as razões pelas quais procuramos justificar a ineficiência 

das ações voltadas para o ensino da escrita, dentre elas, a falta de recursos didáticos, 

escolas sucateadas, dificuldades sócio culturais dos estudantes, baixa remuneração dos 

professores e muitas outras. Todas estas justificativas são relevantes, no entanto, este 

trabalho aborda, como uma das razões mais limitadoras da aprendizagem da escrita, a 

metodologia utilizada nas aulas de Língua Portuguesa. Tais práticas têm cultuado a 

tradição e se desvinculado de um dia a dia escolar mais dinâmico, contornado pelo 

colorido da interação comprometida entre professores e alunos, concretizada através de 

eventos recheados de sentidos, capazes de envolver a ambos.  

A proposta aqui apresentada não defende um festival de atividades de escrita, com 

uma apresentação voltada para tornar visíveis alguns poucos alunos mais brilhantes da 

escola para colocá-los numa posição de supremacia, mas tem como principal objetivo 

propor uma constância metodológica fundamentada nas observações dos textos literários 

e, a partir destes, direcionar atividades de escrita que dialoguem com a sensibilidade 

despertada pelos mesmos e façam fluir a compreensão dos estudantes, de forma que estes 

se sintam motivados a escrever e a colocar na tessitura dos seus textos as suas emoções e 

a sua compreensão de mundo, numa perspectiva de autonomia e fortalecimento da sua 

cidadania.  

Outra pretensão aqui enfatizada é o estímulo à escrita construída no dia a dia, com 

o professor se importando, se envolvendo e analisando atenciosamente a situação dos seus 

alunos, a fim de encaminhá-los para a descoberta dos significados e sentidos das leituras 

realizadas, de maneira mais livre e mais lúdica, sem o ranço da imediata atividade de 

“interpretação textual”. Acreditamos que esse trabalho possa despertar o interesse da 

turma pelos textos do gênero literário e que, enriquecidos pela compreensão que os 

mesmos lhes proporcionarão, serão capacitados a escreverem com propriedade.  

No fortalecimento da nossa intenção, buscamos respaldo na defesa da poesia e sua 

importância para a nossa vida e, para isso, entendemos que 

Ou a poesia vem para a escola trazendo os abismos que a caracterizam, 

e as indagações que exige, um exercício da coragem, da ousadia crítica, 

do gesto inédito e da voz, ou será o contrário do que se propões, ou seja, 
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provocará desgosto e preconceito contra letras, livros, literatura e arte. 

(VIVIANE MOSÉ, 2009, p. 101) 

 

Diante da perspectiva de que a leitura é fundamental no desenvolvimento do ser 

humano e que a escola possui um papel importante na promoção do hábito da leitura é 

que a experiência desenvolvida, volta-se para a questão do trabalho pedagógico realizado 

a partir da leitura de textos literários diversos (contos e poemas) que venham a contribuir 

para o envolvimento dos estudantes com os mesmos, orientando-os na aquisição da 

autonomia na escrita. 

            Buscando realizar ações que auxiliem o cumprimento da missão da escola em 

formar leitores e escritores competentes, é necessário reconhecer que a leitura é 

fundamental para quem quer escrever melhor e que tal hábito pode ser criado em qualquer 

momento da vida e, desta forma, quem não o desenvolveu nos primeiros anos da sua 

escolaridade, pode, perfeitamente, desenvolvê-lo nos anos finais.  

Contudo, é importante lembrar que a leitura, por si só, não é o passaporte para 

uma boa escrita. É comum imaginar que pessoas que leem muito têm maior habilidade 

para escrever. Nesse aspecto, podemos ver que há uma certa verdade nisso; mas, tal 

processo não é automático, haja vista que fica evidente a necessidade de se construir uma 

metodologia, aliada à qualidade e à diversidade dos textos lidos, para tornar concretas as 

possibilidades de expandir os horizontes da criatividade dos alunos, proporcionando-lhes 

o êxito almejado na superação das suas dificuldades na construção do texto escrito.  

Tendo como suporte este entendimento, durante o processo de desenvolvimento 

desta intervenção, orientamos os alunos sobre alguns aspectos considerados de suma 

importância para a melhoria da escrita dos mesmos. Em primeiro lugar, consideramos 

que a tecnologia pode avançar; mas a escrita na modalidade culta não deixará de ser 

essencial, visto que é uma das variáveis linguística utilizadas pelos usuários da língua. 

Desse modo, mesmo nestes tempos pós-modernidades, quando tudo nos convida a 

atitudes de otimização do tempo, de corretor automático, de palavras truncadas (vdd, vc, 

bju) e emoções transmitidas através dos emoctions, precisamos aprender a escrever com 

desenvoltura a fim de nos fazer entender adequadamente conforme os múltiplos contextos 

interacionais que nos envolvemos. 

           Dando continuidades às nossas orientações e com a finalidade de estimular os 

nossos alunos, fomos envolvendo-os pela ideia de que o exercício da cópia não é proibido 

e não tem que ser mecânico e improdutivo. A cópia pode ser uma técnica capaz de 

enriquecer o vocabulário, treinar a concentração, a pontuação e, se agregada a outros 



73 
 

 
 

estímulos, ainda internaliza formas de escrever de alguém que já sabe. Neste 

direcionamento, apresentamos a proposta de copiar, à mão ou no computador, textos 

interessantes de letras de músicas, poemas, pensamentos, partes de um conto que lhe traz 

uma mensagem, com a finalidade de melhorar a própria ortografia. 

           Prosseguindo em nossas ações didáticas, questionamos com eles a atitude da 

releitura dos textos escritos por eles próprios, na perspectiva de detectarem erros de 

digitação, causados pela pressa ou pela insegurança, as inadequações de concordância e 

de coerência, as redundâncias, entre outros. Após esta releitura, solicitamos que 

reescrevessem de forma mais precisa, atentando para a organização da Língua padrão. 

Nessa atividade, os alunos mostraram-se muito resistentes. Tal resistência foi minimizada 

sob o argumento de que quem escreve com atenção e comprometimento, sempre melhora. 

Os alunos que não tinham paciência em reformular seus escritos, começaram a enxergar 

que os escritos daqueles que faziam releitura e reescrita, foram mais valorizados. 

           Através das nossas orientações, incentivamos a ideia de que a língua é viva, que 

se modifica através dos tempos e conforme as necessidades dos seus usuários e que 

existem alterações conforme as regiões e os contextos históricos-sociais de cada um. 

Nesta perspectiva, apontamos caminhos que indicam e que revelam a importância de 

quem escreve não ser ansioso em relação à gramática e ortografia. Escrever corretamente 

não é algo que se aprende rapidamente. É preciso o exercício da paciência e de dedicação, 

porque precisamos, muitas vezes, recorrer a algumas ferramentas, como o uso do 

dicionário, por causa de uma palavra que não conhecemos o significado e que é essencial 

para a construção do sentido do texto. 

Nossas discussões apontaram para o fato de que a gramática normativa, muitas 

vezes, assusta e limita a criatividade. Todavia, explicitamos que é um dos aspectos 

essenciais para a escrita e, por isso, evitamos trabalhá-la isoladamente, mas aplicada a 

partir dos textos que comportam as manifestações da linguagem. Além disso, 

esclarecemos que há necessidade de se evitar uma escrita muito semelhante à maneira 

como se fala, tal procedimento, é favorável ao aprimoramento da escrita, pois como 

assevera Marcuschi (2001) são nos exercícios de retextualização – transformação do texto 

oral e texto escrito - que os alunos podem perceber como os textos têm forma de 

construção diferentes.   

Tal procedimento, oportuniza aos alunos a percepção de que nos textos orais as 

redundâncias, as expressões fragmentadas das ideias, os truncamentos, as hesitações são 
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comuns na produção destes textos, contudo, na produção escrita tais fenômenos devem 

ser evitados. Outra técnica é a de descartar palavras complexas, que não são do nosso 

conhecimento, pois a seleção do léxico apropriado favorece a organização de um texto 

escrito com mais segurança, mais simples e elegante. 

          Organizar as ideias de forma atraente e coerente, talvez seja a etapa mais complexa 

e desafiadora da produção escrita; afinal, a exploração destas, é a essência do texto, uma 

vez que são elas que tornam um texto atraente e significativo. Sabemos que não existe 

uma fórmula para facilitar essa atividade, no entanto, em nossas orientações enfatizamos 

que a leitura possibilita o contato com as estruturas da língua e com os modos de 

organização dos textos.  

Com relação à construção dos textos, apontamos a importância de se determinar 

o tema, o assunto que queremos tratar por meio do nosso texto e, em seguida, pensar: 

quem será o nosso leitor?  Qual o nosso objetivo ao escrevê-lo: informar? Convencer? 

Encantar? Estes questionamentos precisam ser levados em consideração no momento da 

produção escrita. Outro procedimento, consiste na reescrita pois é através dela que os 

alunos poderão repensar sua escrita adequando-a às exigências da norma culta.  

          Algumas outras orientações foram dadas, bem como a do entendimento de que 

quem realiza qualquer trabalho, seja na área de culinária, musical, pintura e tantos outros, 

não precisa ser presunçoso, a ponto de querer ser pioneiro em sua forma de produzir, pois 

todos sofremos a influência de outros, o que não compromete a nossa originalidade. O 

nosso estilo é desenvolvido a partir de muita prática e é seguindo as pegadas de escritores 

mais experientes, que construímos nosso próprio rumo. Nessa perspectiva, a proposta de 

escrita de textos teve como suporte os poemas e contos de autores disponíveis na própria 

biblioteca da escola. 

          Um dos pontos de orientação mais expressivos foi o cuidado que precisamos ter 

com os textos da internet. Por serem constantemente bombardeados pela linguagem 

utilizada nas redes sociais e por serem adolescentes, tendem a ser mais facilmente 

conduzidos para tudo o que é mais prático e rápido, sentindo-se seduzidos por essa 

linguagem, a ponto de quererem reproduzi-la em seus escritos. Ficou bem claro, desde o 

princípio, que não se trata de sermos preconceituosos com as gírias e abreviações, mas 

que é inadequada a utilização das mesmas numa situação de escrita clta. Portanto, se o 

nosso objetivo maior é nos apropriarmos de tal escrita, não podemos tornar rotineira a 

utilização das formas de escrever apresentadas nas comunicações através da mídia ou 
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torná-la exclusiva em nossos diálogos, uma vez que cada necessidade de interação, exige 

uma forma de expressão diferenciada. 

          Os recursos didáticos que podem ser utilizados pelo professor com o objetivo de 

aprimoramento da escrita são vários, mas neste trabalho, pretendemos destacar os textos 

literários, com foco nos contos e nos poemas de Manoel Bandeira, Cecília Meireles, 

Carlos Drumond de Andrade, entre outros como suporte para tal feito.  

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

         Nesta seção apresentamos os caminhos trilhados na realização da investigação, 

sendo assim, especificamos a abordagem da pesquisa, o ambiente de realização, os 

participantes, além dos procedimentos didáticos viabilizados. Dessa maneira, esta 

pesquisa está voltada para a produção dos textos escritos e para que sejam produzidos, 

respeitando a formalidade adequada da língua materna, não podemos desconsiderar a 

diversidade de fatores mobilizados para que sejam promovidas as interações que ocorrem 

nas construções comunicativas.  

Nesse sentido, procuramos aportes teóricos nas orientações dos PCN, quando abordam 

que, para a produção de textos escritos, espera-se que o aluno redija diferentes tipos de 

textos, estruturando-os de maneira a garantir: 

  relevância das partes e dos tópicos em relação ao tema e propósitos do texto: 

 Observação da continuidade temática; 

 explicitação de informações contextuais e de premissas indispensáveis à 

interpretação; 

  explicação de entre as expressões mediante recursos linguísticos apropriados 

(retomadas, anáforas, conectivos), que possibilitem a recuperação da referência por 

parte do destinatário; 

 .realização da escolha de elementos lexicais, sintáticos, figurativos e ilustrativos, 

ajustando-os às circunstâncias, formalidade e propósito da interação 

 utilização com propriedade e desenvoltura os padrões da escrita em função das 

exigências do gênero e das condições de produção; 
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 revisão e análise do próprio texto em função dos objetivos estabelecidos, da 

interação comunicativa e do leitor a que se destina, redigindo quantas forem as 

versões necessárias para considerar o texto produzido bem escrito. 

         Ao considerarmos todas essas orientações propostas pelo nosso documento 

norteador, os PCN, haveremos de nos envolver com práticas pedagógicas muito 

exigentes, porque, como podemos perceber, produzir textos escritos não é uma ação 

realizada de qualquer jeito e, para tal, não podemos negligenciar que existe um padrão 

considerado: o padrão do texto bem escrito. 

          Todo o trabalho realizado com a intenção de melhorar a escrita dos alunos, 

consistiu também em um aprendizado para a descoberta de uma metodologia mais eficaz, 

capaz de descobrir novos encaminhamentos e aprimorar as possibilidades dos alunos de 

escreverem sempre melhor, superando os desafios sociais que a escrita enfrenta. Para isso, 

encontramos nosso questionamento inicial nessas palavras: 

 

Na situação concreta da qual fazem parte os atores da ribalta escolar, 

temos, de um lado, os alunos que querem aprender a escrever, a ler, a 

falar ‘melhor’; de outro, os professores que precisam ensinar tudo isso. 

Em meio a tantas necessidades, como o professor poderia motivar seus 

alunos para a aprendizagem do texto escrito? (PASSARELLI, 2004, p. 

69). 

 

A partir dessa interrogação, propomos-nos a investigar formas de trabalhar a 

escrita dos alunos a partir da leitura dos poemas e contos, com o objetivo de descobrir até 

que ponto isso nos pode ajudar a produzir conhecimentos que nos permitam avançar com 

mais dinamismo no ensino da Língua Portuguesa, bem como a sugerir novos 

encaminhamentos no sentido de facilitar a aquisição de uma escrita compatível com as 

exigências do nosso sistema comunicativo. No entanto, a nossa intervenção procurou 

pautar-se no equilíbrio, compreendendo que não iria solucionar as limitações dos alunos 

e, sim, favorecer e facilitar suas superações. Assim procedemos, porque, de acordo com 

essa autora, a ideia de que os docentes que pretendem refletir sobre suas práticas devem 

considerar que:  
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O professor-educador que se dispuser a refletir acerca de sua prática 

poderá chegar a uma interpretação, mesmo que provisória, de sua 

realidade e da realidade em que vive. Poderia, assim, explicar sua ação 

aos outros. Essa perspectiva, entretanto, não deve levar o professor à 

ilusão de possuir uma verdade já definida. Os questionamentos, as 

incertezas levam-no a rever sua prática. (PASSARELLI, 2004, p. 69). 

 

          Sendo assim, esclarecemos que o roteiro de atividade realizadas não tem a 

pretensão de apresentar soluções para uma problemática tão complexa quanto às 

dificuldades acerca da produção escrita, no entanto, pretende anunciar que existem 

caminhos possíveis de serem construídos a partir de estratégias envolventes e conduzidas 

pelos professores, a fim de aprimorar o processo de aprendizagem da escrita. Importante 

ressaltar que, embora sérias pesquisas apontem para a importância da leitura como 

pressuposto para a construção escrita, para este estudo, tal afirmativa se preenche de 

sentido porque foi testada numa situação concreta, assumida no contexto escolar e com 

alunos que puderam ser acompanhados em seus avanços. 

           Outros pontos importantes devem ser considerados para que a nossa proposta 

possa ser viabilizada e a metodologia usada seja exitosa. Uma dessas considerações está 

vinculada ao fato de que os aprendizes desenvolvem em seu sistema cognitivo o que 

chamamos de consciência linguística e, apesar de não ser esse o foco da nossa 

investigação, é fundamental que, enquanto professores, direcionemos o nosso olhar para 

esta questão. No processo de aprendizagem da escrita, se evidencia a necessidade de 

valorizarmos e compreendermos tal consciência. 

 

Apesar de insuficientemente definida, a consciência linguística 

caracteriza-se como a possibilidade de adequação dos usos linguísticos. 

Entre suas manifestações, contam-se a de perceber e segmentar 

palavras, sílabas e fonemas a partir da sequência falada ou lida. Seu 

modo de manifestação traduz-se através de revisões espontâneas 

daquilo que é dito, escrito ou lido (auto-reparos). O sujeito dá-se conta 

da inadequação do que, por exemplo, leu refazendo, completando ou 

suprimindo elementos linguísticos do texto.  (FLÔRES, 2001, p. 74). 

 

           É do nosso conhecimento que alguns estudiosos divergem sobre o fato de que a 

aprendizagem da leitura depende do desenvolvimento da consciência linguística. No 

entanto, nenhum deles rejeita a importância da mesma. Desta feita, tomamos como 

referência a citação em pauta, para reafirmarmos a percepção de que a leitura favorece 
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imensamente a organização da escrita, e que a nossa metodologia, empenhada em 

trabalharmos os textos literários para a evolução da mesma, é viável enquanto atividade 

a ser vivenciada em sala de aula, conforme observaremos através da nossa sequência 

didática. 

           Em nossas atividades pedagógicas junto aos alunos devemos enfatizar um acervo 

de leituras, com a finalidade de explorarmos a sua vasta significação cultural. Tais leituras 

são fundamentais para a familiarização dos mesmos com o código literário, a fim de que 

se   desenvolva o gosto pela leitura e a apreciação pela estética das obras e a atração por 

leituras qualificadas. Tudo isso dará suporte para a aprendizagem da escrita. Os nossos 

encaminhamentos extrapolam a análise puramente formal do texto em si e fogem do 

estudo do texto como pretexto para um foco gramatical. As nossas ações didáticas 

enfatizaram a dinâmica da relação leitor-texto-contexto, acreditando na possibilidade de 

que essa dinâmica é a força propulsora da observação da formalidade escrita e, 

consequentemente, de uma produção adequada por parte dos alunos.  

           Durante a nossa experiência, valemo-nos de uma grande variedade de 

considerações que foram descobertas através das leituras realizadas com o intuito de 

traçarmos os nossos encaminhamentos. Neste percurso, nos embasamos nas seguintes 

palavras motivadoras:  

 

Realmente, não há um caminho pronto a ser trilhado. Ele precisa ser 

descoberto, precisa ser construído. Também não há o lugar já feito, 

acabado, a que se possa chegar, de que se possa tomar posse como um 

objeto inteiramente dado. O objeto-destino, ele é resultante do nosso 

caminhar, do nosso trabalho de descoberta e de construção. 

(ANTÔNIO, 2002, p. 115). 

 

           Esta reflexão nos impeliu a seguir em frente na construção e aplicação da nossa 

sequência didática e a apostar na metodologia a ser aplicada, a partir da leitura de textos 

literários como poemas e contos e a investigar até que ponto estas leituras poderiam ser 

interessantes para o avanço dos aprendizes.  

          Estamos sempre comprometidos com a convicção de que a nossa pesquisa utilizou 

um plano de trabalho aberto e flexível, cujas características estiveram vinculadas às 

manifestações escritas dos alunos, às suas interações com as leituras realizadas e à própria 

influência da oralidade dos mesmos; uma vez que compreendemos que um avanço no 
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processo da escrita não pode fugir a uma interação ativa com as circunstâncias que 

rodeiam todos os que estão envolvidos com o mesmo. Desta feita, para que textos escritos 

sejam produzidos, não podemos desconsiderar toda a gama de interações que ocorrem em 

nossas comunicações. 

          Entre essas interações, destacamos a importância daquelas que acontecem também 

dentro da própria escola e que fomenta o diálogo entre os próprios estudantes, importante 

critério para o desenvolvimento dos sentimentos de respeito e construção de uma 

convivência harmoniosa. Para o encaminhamento dessa realização didática, procuramos 

apoio teórico nas concepções de Passarelli (2004, p. 69):  

 

Ao trazer para a sala de aula tais situações e temas, o professor passa a 

desempenhar um papel facilitador do processo de ensino da escrita, o 

que lhe confere, por um lado, uma postura geradora de excitação 

intelectual e motivação intrínseca para esse processo; por outro lado, 

um compromisso em relação ao desenvolvimento intelectual dos 

alunos, [...].  

 

           Esse tipo de contribuição pareceu-nos bastante relevante para o estudo em questão 

e nos firmamos na possibilidade de que a nossa postura é capaz de gerar excitação 

intelectual, para fortalecermos nosso entendimento de que a metodologia utilizada em 

nossa sequência é positiva e contribui para o objetivo do nosso propósito de melhoria da 

escrita, para atingirmos os propósitos que devem ser prioridade na escola, no que se refere 

à construção da escrita criteriosa e adequada às exigências comunicativas. 

           Desta feita, a pesquisa que desenvolvemos foi fruto de um trabalho de 

investigação, nascido das inquietações que surgiram diante de uma classe de 8º ano de 

uma escola pública de Ensino Fundamental, cujos alunos apresentaram uma performance 

de escrita aquém da proposta que os PCN direcionam para este nível de escolaridade. 

Diante de tais dificuldades e orientada pelos conhecimentos construídos a partir das 

leitura e discussões realizadas no PROFLETRAS, a nossa preocupação gerou uma 

inquietação, no sentido de realizar uma intervenção pedagógica, com a pretensão de 

mudar o quadro de desempenho dos alunos nas atividades de escrita.  

           Ao iniciarmos a intervenção, percebemos as dificuldades e todas as indicações 

apontavam para o fato de que os alunos possuíam limitações ao se remeterem a elementos 

linguísticos, para realizarem a leitura dos textos literários e comentá-los por meio das 

produções escritas propostas.  
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           Quando do início das leituras e análises dos poemas e contos, os alunos colocavam-

se com um certo distanciamento, o comportamento sugeria uma certa apatia e tal situação 

concorria para a constatação de que as recusas em participar das estratégias discursivas e 

práticas de escrita, aconteciam pela pouca experiência que os alunos tinham com a leitura 

e também com a construção da palavra escrita.  

           Apresentamos nesta investigação alguns contos e poemas que foram lidos durante 

a nossa intervenção, que tem como eixo de elaboração a leitura de textos literários como 

fomentador do processo de aprendizagem da escrita culta. Esclarecemos que todo o nosso 

percurso apresentado na sequência didática, foi também permeado por essas leituras, com 

o interesse de estar sempre envolvendo os aprendizes em mais e mais possibilidades de 

contato com diferentes contos e poemas.  

           Para o exercício de tais leituras o fazer didático encaminhou-se no sentido de os 

alunos realizarem suas leituras individuais e, em seguida, participarem de uma discussão 

em grupo sobre as formas como as palavras se colocavam no texto, a organização da 

mensagem dos mesmos, o significado de algumas palavras. Tudo isso, a fim de 

conseguirem o maior e melhor contato possível com o texto, a fim de poderem reescrevê-

los ou recriá-los, de modo a se assegurarem de possibilidades mais coerentes com as 

formas escritas em adequação às convenções da nossa escrita. 

 

3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA  

          A investigação aqui abordada se insere no âmbito da pesquisa-ação, uma vez que 

busca um direcionamento para atenuar as dificuldades de aprendizagem de um grupo de 

alunos, bem como viabilizar uma postura pedagógica adequada para a melhoria da 

aprendizagem da escrita em sua configuração padrão. Para orientarmo-nos em nossas 

ações, partimos da justificativa de que  

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo com o problema. (THIOLLENT, 

2011, p. 20) 

 

          Ao encontro dessa modalidade de pesquisa, alinhamos os procedimentos da 

investigação realizada junto aos alunos. Neste sentido, consideramos a busca pela solução 

de um problema coletivo, que deve ser enfrentado por alunos e professores, uma vez que 
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a atual referência que temos da situação dos alunos do ensino fundamental, no que se 

refere às suas produções escritas, tem sido preocupante e nos desafia a realizar atividades 

pedagógicas que os possibilite avançar em seu aprendizado. 

          Ao propormos as nossas atividades da sequência didática, consideramos que as 

mesmas se concretizaram de forma a atender a dinâmica orientadora que aqui se apresenta 

 

 

 

[...]. Ao contrário, pela pesquisa-ação é possível estudar dinamicamente 

os problemas, decisões, ações, negociações, conflitos e tomadas de 

consciência que ocorrem entre os agentes durante o processo de 

transformação da situação. (THIOLLENT, 2001, p. 25) 

 

  O nosso propósito é destacar até que ponto a leitura dos textos literários poderá 

contribuir para esse avanço e durante esse processo, realizamos esse passo-a-passo 

proposto pela referida pesquisa. 

           Para este empreendimento intelectual, procuramos nos apoiar em orientações que 

facilitaram a aplicação de uma sequência didática, e, neste capítulo, apresentaremos os 

nossos encaminhamentos amparados pela direção metodológica que deu suporte ao nosso 

fazer. Neste espaço, caracterizaremos o ambiente da pesquisa, os participantes e o formato 

da intervenção pedagógica.  

          Aqui enfatizamos que não é nenhuma novidade para os professores de Língua 

Portuguesa a imensa dificuldade que os aprendizes da língua apresentam no que se refere 

à leitura, compreensão e escrita. Percebemos que as dificuldades de aprendizagem nem 

sempre são resultados da ineficiência metodológica do professor, mas também por fatores 

externos à escola, a saber, o ambiente familiar e social que podem afetar de forma 

negativa o desenvolvimento do indivíduo e o seu ajustamento com o mundo letrado. Desta 

forma, é comum associar-se às dificuldades com a aprendizagem aos problemas 

psicológicos ou comportamentais. Neste sentido, muitas vezes apontamos os problemas 

de relacionamento familiar e a falta de investimento dos pais no desenvolvimento dos 

estudantes, como os grandes impedimentos acarretam as suas dificuldades para aprender.            

  Diante dessas considerações, esta pesquisa-ação busca abordar um atendimento 

mais próximo ao, com o objetivo de minimizar o problema do desempenho escolar, no 

tocante à escrita deles, favorecendo, através da convivência com os textos literários, 
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previamente estabelecidos, uma melhoria na qualidade da escrita dos participantes da 

proposta de intervenção pedagógica. Os ambientes social e escolar estão em dívida com 

os estudantes e este é um importante problema, que acarreta grandes dificuldades na 

aprendizagem da escrita. Cabe ao professor e a todos aqueles que se comprometem com 

a educação, empenhar-se qualitativamente no que diz respeito à viabilização de 

metodologias que propiciem ao alunado construir uma concepção positiva de si mesmo e 

na apropriação dos conhecimentos necessários a ponto de se sentirem capazes de ler, 

apropriar-se do mundo a sua volta e manifestar com propriedade a sua percepção deste 

mesmo mundo, através da escrita. 

 Percebendo-se que a leitura é fundamental no desenvolvimento do ser humano e 

que a escola possui um papel importante na promoção do hábito da leitura é que a 

experiência que desenvolvemos voltou-se para a questão do trabalho pedagógico 

realizado a partir da leitura de textos literários diversos, de maneira  especial, contos e 

poemas que venham a contribuir para o envolvimento dos estudantes com os mesmos, 

orientando-os na aquisição da autonomia na escrita e fundamentada na modalidade culta 

da língua materna. 

             Diante das dificuldades para o desenvolvimento das atividades de escrita no 

ambiente escolar, enxergamos que ainda precisamos trabalhar bastante no sentido de 

atingir os objetivos propostos nas orientações curriculares nacionais. Isso porque 

testemunhamos em nossas aulas as limitações dos estudantes para atenderem às 

convenções da escrita, bem como para se adequarem às exigências estruturais dos gêneros 

textuais que devem construir, com a finalidade de atenderem às demandas comunicativas. 

Logo, como professora de Língua Portuguesa, interrogo-me, continuamente, sobre o que 

fazer para amenizar esse grave problema, buscando uma maneira mais interessante de 

direcioná-los à construção de uma escrita bem elaborada. 

          Esta interrogação não pode ficar restrita a um simples questionamento. Educadores 

que somos, estamos sempre desejosos por fazer algo a fim dar um novo direcionamento 

aos fatos, buscando uma opção a mais, um jeito diferente de fazer algo, com a pretensão 

de conseguir resultados diferentes e positivos. De posse desse sentimento de 

responsabilidade, encontramos a possibilidade de realização desse nosso querer na 

proposta da pesquisa-ação que, diferentemente da pesquisa convencional, nos provoca a, 

além de detectar as dificuldades, organizarmos uma ação que possibilite uma superação 

das mesmas.   
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           O que nos empolga nessa forma de trabalho é a abrangência das ações realizadas 

e voltadas, não somente para a resolução de um problema imediato e sim para o 

desenvolvimento da consciência da coletividade, numa dimensão na qual os problemas 

podem ser estudados mais dinamicamente, possibilitando decisões, ações, negociações, 

análise de conflitos e envolvimento dos agentes durante o processo de transformação de 

uma situação. Esta maneira de trabalhar é bastante compatível com os processos de 

aprendizagem, nos quais todos os agentes estão envolvidos e a mudança depende do grau 

de comprometimento de todos. Para Thiollent  (2011, p. 38), “[...] no decorrer do processo 

de investigação os aspectos argumentativos, presentes nas formas de raciocínio, são 

articulados principalmente em situações de discussão (ou de diálogo) entre pesquisadores 

e participantes”. Diante dessa afirmação, firmamo-nos no entendimento da importância 

desse relacionamento e desse diálogo para atingirmos a meta pretendida nesta 

investigação. Tal direcionamento é propício ao ambiente de uma sala de aula, numa 

perspectiva de diálogo, a ação educativa por excelência.  

 

3.2 AMBIENTE DA PESQUISA  

          A Escola onde foi realizada a intervenção está localizada na periferia da cidade de 

Caicó, entre o Bairro Barra Nova e as Casas Populares. Em seu entorno, localiza-se a 

moradia da maioria dos meninos e meninas que ali estudam, sendo que este é um ambiente 

simples e modesto, revelando a vida humilde de todos que ali residem. A referida 

instituição foi construída com a finalidade de facilitar a vida da população desta região 

da cidade, que estando em constante crescimento, já não contava com a oferta de vagas 

nas escolas do centro da cidade.  

A referida escola funciona durante os turnos matutino e vespertino, atendendo 

somente aos estudantes do 6º ao 9º ano, em suas dependências que contam com salas de 

aula, sala de vídeo, biblioteca, sala de professores, setor administrativo, setores sanitários 

para alunos e funcionários, além de cozinha e pátio para merenda e reuniões. Para garantir 

um funcionamento pedagógico de acordo com as necessidades, o quadro administrativo 

está completo, mas durante os anos de 2013, 2014 e 2015, os alunos passaram os meses 

iniciais sem professores de Língua Portuguesa, essa dificuldade contribuiu para que os 
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mesmos apresentassem severas limitações em sua aprendizagem. Esta pesquisa foi 

realizada entre os estudantes do 8º ano do turno vespertino, que iniciaram seu 6º, 7º e 8º 

ano sem aulas da referida disciplina, uma das razões que contribuíram para que se 

estabelecessem as dificuldades que os mesmos apresentavam em suas ações de ler e 

escrever. 

 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

            Participaram, mais diretamente, desta experiência pedagógica um total de 14 

alunos, sendo 05 do sexo masculino e 09 do sexo feminino, em sua maioria, oriundos de 

famílias humildes, com pais pouco presentes e não familiarizados com atividades de 

leitura e escrita. Apesar das dificuldades apresentadas, a maioria revelou-se bastante 

sensível diante das atividades sugeridas durante a intervenção, demonstrando interesse 

em participar da sua implementação. No entanto, dificuldades existiram e a mais 

expressiva foi a baixa assiduidade dos discentes o que, por vezes, chegou a comprometer 

a qualidade dos encaminhamentos didáticos.    

A professora envolvida nesta pesquisa é graduada em Letras, realiza suas 

atividades há 36 anos, sendo 30 destes ligados diretamente ao trabalho com o ensino de 

Língua Portuguesa. Sempre esteve preocupada com a realidade caótica em que se 

encontra esse processo de ensino e aprendizagem, cheio de deficiências e encontrou nessa 

pesquisa, que parte da análise de uma situação a uma ação, a oportunidade mais 

importante e apropriada para realizar um trabalho mais eficaz junto aos alunos. 

 

 

3.4 A INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA   

            A nossa intervenção foi aplicada com seu foco nos textos literários trabalhados. 

No entanto, não pudemos nos afastar das orientações propostas pelas abordagens 

pedagógicas, uma vez que acreditar na leitura de tais textos, como pressupostos para 

facilitar a aprendizagem da escrita, corresponde à utilização dos mesmos como referência 

didática, a ser viabilizada através de direcionamentos sequenciados, de forma a fazerem 

sentido para os estudantes envolvidos em nossas ações. Nessa perspectiva, aliamos nossa 

concepção sobre o ensino de escrita conforme propõe Azevedo (2012, p. 128)  
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Ao propormos uma pedagogia que favoreça o ensino da escrita, 

precisamos partir do princípio de que escrever é uma atividade 

comunicativa na qual estão envolvidos o leitor e o autor/escritor. Nesse 

sentido, depreendemos que, ao escrever, o indivíduo dialoga com o 

outro, ainda que não seja na forma de uma interação face a face, mas 

que tem todas as características de um processo interativo, pois quem 

escreve o faz considerando um leitor.  

 

          Ao acreditarmos nesta orientação, apropriamo-nos da ideia de que todas as nossas 

atividades vivenciadas por ocasião da aplicação da sequência didática devem ser 

permeadas por este parecer, que apesar de ser aparentemente lógico, na maioria das vezes, 

não é considerado por ocasião das propostas de escrita apresentadas pela escola, sendo 

assim, o fato de desconsiderarmos que ao escrevermos devemos pensar em nossa 

interação com o possível leitor, contribui para que sejam negligenciadas nossas formas 

de escrever. Isso acontece, em parte, pelo fato de termos na escola uma construção textual 

muito mais vinculada ao olhar da própria escola, sem oportunidade para uma interação 

real. 

           Em nosso tratamento pedagógico voltado para o texto literário, encontramos respaldo 

nos estudos realizados por Cosson (2006, p. 65), que apontam para questões relativas ao 

leitor: 

[...] Do mesmo modo, a história de leitor do aluno, as relações 

familiares e tudo mais que se constitui o contexto da leitura são fatores 

que vão contribuir de forma favorável ou desfavorável para esse 

momento interno. A interpretação é feita com o que somos no momento 

da leitura. Por isso, por mais pessoal e íntimo que possa parecer a cada 

leitor, continua sendo um ato social.  

 

            Nesse sentido, fica evidente que as ações propostas através da nossa intervenção 

com vistas à melhoria da escrita a partir da leitura devem estar atentas às possibilidades 

deste aprendiz que interage continuamente com o outro e que precisamos ter a percepção 

de que a construção de sentidos em suas leituras, dificilmente, acontecerá de forma 

isolada, pois tudo é organizado a partir do conjunto de saberes e fazeres que o mesmo 

articula através das suas experiências e que existe um conjunto de fatores que contribuem 

para o fortalecimento desse processo. Se a escrita será trabalhada a partir da leitura, se 

faz necessário trabalhar de forma que as leituras sejam conduzidas de maneira a explorar 

e respeitar a constituição dos envolvidos.  
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      Na condução das nossas atividades, colocamo-nos como questionadores e 

reflexivos sobre a importância do cuidado que devemos ter ao escrevermos, isso se deu, 

principalmente, pelo fato do nosso trabalho está vinculado a uma proposição de trabalho 

com uma escrita formal. Bem sabemos que toda escrita tem sua forma e, assim sendo, 

poderíamos dizer que toda escrita seria escrita formal.  Mas, para este trabalho, ao 

tratarmos da escrita formal, estabelecemos que se trata de uma escrita elaborada em 

conformidade com as convenções estabelecidas pela nossa língua. Nesta perspectiva, 

buscamos desenvolver a competência escritora dos alunos, a partir da leitura de uma 

diversidade de poemas e contos, com o objetivo de promover uma escrita pautada em 

adequações voltadas para os múltiplos contextos interacionais. 

           Para o embasamento da nossa sequência, entendemos ser de fundamental 

importância conduzir os alunos à compreensão e ao uso da linguagem como geradora de 

sentidos e facilitadora da organização de mundo, possibilitando a construção da sua 

própria identidade. Para concretizar tal feito, se fez importante realizar esse trabalho 

didático com ênfase na escrita, a partir da leitura literária, análise, interpretação e 

produção textual. Nesse processo, consideramos a necessidade de serem realizadas 

atividades que possibilitassem uma melhoria da forma como os mesmos escrevem, 

apontando para uma autonomia em suas produções. 

          Na efetivação deste exercício de convívio com os textos literários, foram lidos os 

seguintes contos: O caso do espelho, de Ricardo Azevedo, O primeiro beijo e Uma 

galinha de Clarice Linspector, e os poemas: Loucura poética, de Valdenides Cabral, Lua 

adversa, de Cecília Meireles, No meio do caminho, de Carlos Drumond de Andrade, 

Cantiga, Andorinha, A estrela e O rio, de Manoel Bandeira. 

          Em defesa da conquista das referidas aprendizagens, apresentamos a leitura dos 

textos literários como facilitadores para a aprendizagem da escrita dita padrão. No 

entanto, se faz necessário abrirmos um espaço para fazer algumas considerações acerca 

da forma como essa investigação trabalha a escrita culta, a fim de que não seja 

compreendida como uma variante superior, a colocar-se diante das demais com a soberba 

inerente ao fato de ser utilizada mais comumente, pelas classes sociais dominantes.  

No acompanhamento das nossas atividades, estivemos preocupados em valorizar as 

capacidades de cada aprendiz, dando-lhes oportunidade de evoluir a partir das suas reais 

condições, uma vez que estamos tratando com escritores principiantes e que precisam ser 

valorizados através das suas produções.  
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O processo de escrita de um escritor principiante se dá em função de 

seus propósitos e de sua satisfação, do jeito que ele é capaz, ou seja, 

escreve de acordo com o que ele sabe a respeito do assunto em questão 

e leva em conta quanto tempo e atenção deseja destinar para uma 

determinada parte de seu texto. (PASSARELLI, 2004, p. 84). 

  

            A nossa percepção é de que, embora tenhamos o empenho em trabalhar a leitura 

como ponto de partida para a aprendizagem da escrita, nos propusemos a focar na escrita 

formal e, para tal, valorizamos também o ensino da gramática sem, no entanto, o fazermos 

de forma enfática, porque entendemos que, quando a escola prioriza tal aprendizado, na 

maioria das vezes, este não tem contribuído para a produção de bons textos por parte dos 

alunos, pois para isto, não são necessárias apenas as construções normativas da língua 

escrita e, sim, precisa acontecer a internalização do conhecimento da língua enquanto 

estrutura e enquanto acontecimento. 

          Diante desta realidade, contamos com a leitura dos textos literários, 

especificamente com os poemas e contos, que foram os focos desta experiência, para dar 

ênfase a uma proposta que possibilite tal movimento de internalização dos referidos 

aspectos. Tendo em vista todas essas considerações que alicerçam o esboço da nossa 

investigação, apresentamos em sequência as partes que delineiam os caminhos 

percorridos a fim de encontrar respostas para os nossos questionamentos, na perspectiva 

de atender aos nossos objetivos. 

          Para essa realização, nos valemos de uma metodologia cujos pilares estruturaram-

se em sete momentos cruciais, construídos através de sete atividades que consideramos 

relevantes:  

 

1. Pesquisa sobre a situação dos alunos 

2. Apresentação dos textos a serem trabalhados 

3. Leitura dos poemas e contos 

4. Recriação dos poemas e criação de contos 

5. Escolha de materiais (tarefa de casa) para a estruturação plástica as 

produções 

6. Exposição dos textos criados, no mural 
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7. Organização do correio dos sonhos 

 

          Todos os encaminhamentos citados se configuraram de modo a priorizarmos uma 

comunicação capaz de favorecer positivamente a convivência entre os participantes, que 

foram incentivados durante todo o processo a lerem e a escreverem de forma a encontrar 

valores em suas leituras, a assumirem uma postura crítica diante das mesmas e a 

escreverem dentro das orientações das convenções da nossa Língua Portuguesa.  

          Antes de iniciarmos detalhadamente as nossas atividades, realizamos reflexões 

acerca da dificuldade que muitas pessoas encontram ao se depararem com a necessidade 

de escreve e o fazer de modo adequado. Questionamos que esta não é uma tarefa fácil e 

que, na verdade, ela exige muito de nós. Inclusive nos posicionamos no sentido de que, 

até mesmo os escritores de livros, de artigos, de poemas, de contos e de tantos outros 

textos, não os escrevem sem uma alta dose de dificuldade e que, quem deseja aprimorar 

sua capacidade de escrever, tem que compreender que precisa abraçar a vontade de 

superar dificuldades. 

          Com o objetivo de superar a insegurança dos alunos e cientes de que o papel do 

professor é orientá-los, minunciosamente, e dar suporte durante todo o processo de 

produção escrita, optamos por alertá-los no sentido de que um texto produzido tem um 

destino. No nosso caso, os leitores que observassem o mural, os colegas das outras turmas 

e outros professores e funcionários da escola, que recebessem as suas mensagens. Outro 

ponto básico da nossa orientação foram os detalhes sobre o gênero textual em questão, 

entendemos que é de suma importância o aluno ter clareza da estrutura do gênero que irá 

produzir. Na condução das nossas tarefas, ainda focamos no objetivo do texto, bem como 

nas regras ortográficas e gramaticais. 

          Para fortalecer os mecanismos de escrita, ainda orientamos os nossos alunos a 

seguirem o roteiro de ensino para o processo de escrita, através do cumprimento das 

seguintes etapas: 

1 - Planejamento: neste momento, os alunos foram incentivados a 

organizar as ideias, selecionar informações, coletar fatos. 

2 - Traduzir ideias em palavras: este ponto se configura nas primeiras 

palavras escritas e é como que o momento “mágico” no qual o 

escritor realiza a escolha adequada das palavras para estruturar o 

seu texto. 
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3 - Revisão: Apesar de ser a etapa de mais difícil aceitação por parte   

dos alunos, durante a nossa prática insistimos para que fosse 

realizada de maneira séria, porque entendemos que dependia deste 

momento alcançar os objetivos traçados neste trabalho com a 

escrita. 

 

4 - Editoração: Por sabermos que o produto final do nosso trabalho 

seria socializado com outras pessoas, esta etapa foi vista com um 

olhar especial e os alunos se empenharam em realiza-la. 

 

          A nossa orientação sobre essas etapas pertinentes ao trabalho com a escrita 

realizou-se com bastante critério, afinal de contas a nossa metodologia tinha como 

prioridade estabelecer instruções, através das experiências de leitura e escrita, que 

levassem os alunos a estabelecer uma prática capaz de melhorar a sua forma de escrever, 

levando em conta a observação atenta das leituras realizadas. 

           No encaminhamento das etapas, deixamos clara a questão da responsabilidade que 

temos sobre aquilo que comunicamos e escrevemos. Esta referência se deu no sentido de 

estimulá-los, incentivá-los e exigir deles um monitoramento daquilo que produzem. 

Afinal de contas, este foi o nosso grande desafio durante esta investigação: levar os alunos 

a se tornarem vigilantes ativos das suas próprias construções, entendendo que esta deve 

ser uma postura assumida em todas as situações nas quais forem convocados a interagir 

por meio da escrita. 

          Ser cuidadoso com o texto é muito mais que apagar e reescrever o que considera 

inadequado às exigências da escrita. É tornar-se comprometido com as suas mensagens, 

é, intuitivamente, manter o controle vigilante para poder perceber o que faz a diferença 

na qualidade daquilo que comunicam. Após essa etapa, encaminhamos a sequência 

didática vinculada aos textos literários lidos, o que fundamentou a nossa metodologia. 

 

 

3.4.1 A sequência didática aplicada 

 

 

            O direcionamento das propostas organiza-se com o propósito de levar os 

aprendizes a manter um contato mais aproximado com os gêneros literários, de modo a 

fugirem dos áridos exercícios de dissecação das estruturas dos poemas ou das atividades 

voltadas para responder aos questionários sugeridos pelos paradidáticos, uma vez que 

esses procedimentos impedem que se trabalhe com o aluno de maneira mais livre.  
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           A sequência didática em proposição reforça que o aluno deve perceber o texto lido 

em toda a sua dimensão, enriquecendo-se com as possibilidades de ensinamento que são 

fornecidas pelas suas estruturas; sendo que tal apropriação deve favorecê-lo na superação 

das suas limitações na construção do texto escrito, através da análise do seu aspecto 

ortográfico, da sua coerência e da sua coesão, bem como do discurso ideológico, implícito 

no mesmo. 

          Fazemos essas considerações porque, na escola, está instaurada a ideia da escrita 

como produto, bem como a do objetivo final ser a nota. Sendo assim, muitas vezes, 

esperamos que, com o tempo, o aluno supere suas dificuldades no que diz respeito à 

escrita e, como não temos uma cultura de aprendizagem que se dá por si mesmo, através 

da pesquisa espontânea, acaba que, se não acontecer uma intervenção apropriada, 

vinculada à situação, o aluno poderá não evoluir sozinho. Portanto, é importante que o 

professor dê um direcionamento pontual sobre a limitação do aluno, a fim de que o mesmo 

possa dominar os mais diversos modos de utilização da sua língua, adequando-a às suas 

necessidades de fala, leitura e escrita, o que consideramos, neste trabalho, como domínio 

da escrita padrão.  

          Na produção escrita, considera-se que seja estabelecido o compromisso com a 

pontuação, que não deve acontecer apenas porque a escola exige ou para o texto ficar 

bonito. Ela é absolutamente necessária para a construção de sentidos do texto. Por essa 

razão, havemos de realizar uma apreciação da escrita, com o objetivo de fazer acontecer 

a revisão e a correção, para muito além das exigências específicas da escola. 

           Dependendo do gênero a ser produzido, haveremos de observar alguns pontos 

determinados a serem analisados, levando o aluno a adequar sua escrita às questões 

voltadas para a escrita padrão. Nesta direção, os estudos atuais apresentam uma proposta 

que abarca uma série de necessidades dos alunos e contemplam diversas dimensões de 

cada gênero, considerando seus aspectos pragmáticos (onde circula, quem irá lê-los, etc.), 

linguísticos e organizacionais. 

          Ora, se é nossa intenção formar alunos “proficientes” em escrita, haveremos de nos 

comprometer, enquanto profissionais e através da estruturação da nossa sequência 

didática, em torná-los vigilantes dos seus textos, encaminhando-os na observação das 

colocações não adequadas e fazendo-os enxergar que os “erros” fazem parte do processo 

de aprendizagem. Na aplicação da sequência didática, cabe ao professor assumir o seu 

lugar de cientista, capaz de pesquisar, analisar os materiais produzidos pelos alunos, à luz 

do que está sendo apontados pelos pesquisadores.  
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          Para construirmos a nossa sequência, nos baseamos também na sequência básica 

do letramento literário na escola, apresentada por Cosson (2006)  e Dolz e Schneuwlly 

(2004).  Salientamos que tal sequência não foi seguida na íntegra, no entanto, foi o nosso 

ponto de apoio. Fazemos aqui um resumo dos passos básicos sugeridos: motivação, 

introdução, leitura e interpretação. 

          Ao abordar a motivação, é enfocado o fato de que os estudantes embarcam com 

mais entusiasmo nas propostas de motivação e, consequentemente na leitura, quando há 

uma moldura, uma situação que lhes permite interagir de modo criativo com as palavras.  

Seguindo esta linha de pensamento, apostamos na atividade didática do Correio dos 

sonhos, como uma maneira eficaz de motivar os alunos a escreverem textos verdadeiros 

para os demais colegas, a proposta era fazer com que os mesmos se mobilizassem no 

sentido de valorizar positivamente os destinatários dos seus textos. 

          Quando nos deparamos com a parte da introdução, recebemos a orientação sobre o 

cuidado que devemos ter no momento de apresentação da obra. Neste ponto, somos 

advertidos de que o fato de acharmos a obra interessante e trazê-la para os nossos alunos 

não é suficiente para despertar o interesse dos mesmos. Ele nos sugere que esse momento 

não deve ser muito extenso, mas deve ser realizado de modo aos leitores perceberem que 

estão participando de algo especial, qualificado positivamente. Nesta perspectiva, ao 

estruturarmos nossa sequência, pensamos em apresentar uma certa variedade de textos, 

inclusive levando os alunos para outro ambiente, com o propósito de direcionarem um 

olhar apreciativo para a atividade a ser realizada. 

           Ao considerarmos o passo apresentado como leitura, nos deparamos com 

orientações bastantes pertinentes ao nosso trabalho que aposta na leitura do texto literário 

como pressuposto para a melhoria da escrita dos alunos, porque somos confrontados com 

a sugestão de que a leitura dos textos literários é uma experiência única e que não apenas 

nos contam uma história; mas, nos conduzem numa experiência estética.  

          Quando o autor nos traz a questão da interpretação, nos fala da existência de um 

momento interior, que acompanha a decifração, palavra por palavra, página por página, 

capítulo por capítulo, e tem seu ápice na apreensão global da obra que realizamos após 

terminar a leitura. É o que ele chama de encontro do leitor com a obra e determina que 

esse encontro se dá de forma individual, compondo o núcleo da experiência da leitura 

literária, que é insubstituível e leva o leitor a se encontrar (ou se perder) em seu labirinto 

de palavras. 
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            As colocações acerca desses quatro pontos da sequência de Cosson foram 

consideradas relevantes para a estruturação da nossa sequência, por evidenciarem 

aspectos da leitura literária que vêm ao encontro do nosso entendimento, no que se refere 

à importância da referida leitura, e, assim, nos fortalecerem no entendimento de que tal 

experiência, se bem explorada, pode sim, favorecer a aprendizagem da escrita. 

            As atividades de sequência didática, propostas nesta turma, tiveram o propósito 

de oportunizar aos alunos o contato com poemas e contos que, enquanto fenômeno 

artístico, consideramos de natureza educativa por excelência. Nestes, estão implícitos 

valores, crenças, ideias e pontos de vista de seus autores e, assim sendo, a leitura dos 

mesmos constitui uma atividade prazerosa, capaz de nos remeter a um contato 

privilegiado com o conhecimento humano, possibilitando, a quem assim enxerga, o 

convívio com uma linguagem esteticamente trabalhada. 

           Diante dessas leituras, motivamos a turma a abraçar uma atividade de escrita, 

dentro de uma abordagem pedagógica transgressora da rotina cotidiana. Essa transgressão 

não aconteceu apenas no diferencial do trabalho pedagógico propriamente dito, ela 

aconteceu também no sentido de levar os alunos a transgredirem sua própria ordem de 

pensamento ao escrever, conduzindo-os ao devaneio que, como afirma (CÂNDIDO, 

revista Iel, 2012,  p. 83): o devaneio seria o caminho da verdadeira imaginação, que não 

se alimenta de resíduos. 

          Como já foi abordado, não podemos mais conceber o ensino da Língua Portuguesa 

fundamentado apenas na análise da estrutura da frase, observando a função do vocábulo 

dentro do período. A escola precisa valorizar, prioritariamente, a articulação das ideias. 

Entendemos que, caso o ensino das normas fosse aplicado, a partir da análise dos textos, 

observando-se sua diversidade de conhecimentos, talvez o aluno guardasse melhor as 

regras. Neste sentido, ele teria a chance de discutir várias ideias e, em seguida produzir 

um texto mais coerente e rico em informações. Em um outro momento, poderia reescrevê-

lo, refletindo sobre as convenções da escrita padrão. Mas o aluno precisa fazer-se sujeito 

ativo dos seus textos, atuando dentro do mesmo como legítimo proprietário das ideias 

apresentadas. 

            Nesta atuação, alunos e professores devem estar conscientes de que a língua deve 

ser considerada como uma entre outras linguagens existentes, capaz de construir e 

“desconstruir” sentidos e que a língua materna deve ser trabalhada de forma 

contextualizada, tendo como ponto de partida a realidade cotidiana do aluno. 
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           O objetivo do ensino de Língua Portuguesa e da aula de leitura e escrita será 

desenvolver no aluno sua visão crítica de mundo, a percepção das múltiplas formas de 

expressão da linguagem e sua habilidade de leitor proficiente dos diversos textos 

representativos de nossa cultura, para facilitar o processo de aquisição da proficiência da 

escrita. Deve, sobretudo, considerar a necessária aquisição e o desenvolvimento de três 

competências: interativa, gramatical e textual. 

             A organização do nosso trabalho priorizou que o texto literário deve ser discutido 

na turma, numa relação de respeito à fala e à voz do aluno, bem como às suas leituras e 

entendimentos anteriores. A discussão gira em torno do fato de que a literatura, como 

toda arte, revela a expressão do próprio homem. Sendo assim, conduz ao 

autoconhecimento e à imaginação, construindo no ser humano um espaço de criação e 

liberdade de pensar. Esse fazer criativo retira o estudante da escravidão de pensamento e 

da passividade, convocando-o a refletir e a interagir com a sociedade. 

            Este é o diferencial desta sequência didática aplicada como intervenção diante das 

dificuldades de escrita dos nossos alunos. Não se trata apenas de uma série de atividades 

esvaziadas de sentidos e, sim, de um convite à compreensão de que a leitura literária é 

capaz de favorecer uma crescente aproximação do ser humano com o seu próprio sentido 

de existência, tornando-o um leitor mais crítico para o favorecimento de sua 

expressividade através de uma escrita que atenda ás suas interações sociais, da forma mais 

adequada e condizente com a estrutura da língua materna. 

            As sequências didáticas constituem um recurso pedagógico que proporciona uma 

diversidade de possibilidades para a atuação do professor, por favorecer a este, a 

manutenção do foco no encaminhamento das suas atividades discentes.  Quando bem 

utilizadas como recurso pedagógico, possibilitam uma forma de desenvolver o 

conhecimento do conteúdo na perspectiva de reflexão e mediação, na expectativa de 

construção do conhecimento. As sequências didáticas são planejadas para ensinar um 

conteúdo, etapa por etapa, e organizadas de acordo com os objetivos que o discente quer 

alcançar, envolvem atividades de aprendizagem e avaliação, permitindo, assim, que o 

mesmo possa intervir nas atividades elaboradas, introduzir mudanças ou novas atividades 

para aperfeiçoar sua aula e torná-la facilitadora no processo da aprendizagem.  

            Partindo deste entendimento, organizamos e apresentamos o conjunto das 

experiências vivenciadas na turma onde realizamos a nossa pesquisa-ação, com objetivo 

de facilitar o processo de escrita dos estudantes, a partir da leitura de textos literários. 
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Através da nossa sequência, mostramos o recorte da pesquisa de Mestrado profissional 

do Programa PROFLETRAS e realizamos uma averiguação acerca da leitura que teve 

como ponto de partida a aplicação de um questionário como instrumento para nos 

debruçarmos sobre o perfil dos leitores. Realizamos junto aos alunos a observação das 

leituras literárias dos mesmos, a análise das produções escritas e do comprometimento 

dos envolvidos. 

           As nossas atividades foram encaminhadas de modo a compreenderem a sequência 

didática para além de um tipo de tarefa, uma vez que consistiram em um conjunto de 

atividades planejadas, ordenadas, estruturadas e articuladas em função do objetivo de 

investigar e compreender o desenvolvimento da escrita dos alunos a partir da leitura dos 

contos e poemas previamente escolhidos, lidos e analisados. Neste sentido, buscamos na 

leitura dos referidos textos uma possibilidade estratégica para o nosso objetivo. 

           Para o nosso trabalho, a sequência de atividades propostas apresentou-se como um 

recurso pedagógico capaz de nos fazer direcionar um novo olhar sobre as possibilidades 

de investimento em nosso fazer pedagógico, em nossa relação com os alunos, em nosso 

campo investigativo acerca da aprendizagem dos mesmos. O mais importante foi perceber 

que tudo foi possível por meio de condições reais do cotidiano escolar, trazendo a 

novidade do questionamento, da problematização, do encontro com os poemas e contos, 

como se os estivesse conhecendo naquela oportunidade. Essa ressignificação dos textos 

lidos e das possibilidades de interação através das suas produções escritas pareceu trazer 

para a turma verdadeiro arsenal de entendimentos sobre a importância de escrever. Neste 

sentido, entendemos que essa foi a nossa maior realização: fazê-los sentir vontade de 

escrever.  

           Este processo de construção revelado através da sequência didática, pretendeu 

seguir as pegadas de Schneuwly e Dolz, (2004) que nos apresentam alguns 

procedimentos, capazes de favorecer o andamento do nosso trabalho. 

 

Uma sequência didática tem, precisamente, a finalidade de ajudar o 

aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, 

escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação 

de comunicação. (2004, p. 83). 
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          Esta indicação nos traz o apoio necessário para justificarmos a crença nas 

possibilidades positivas da nossa ação. As considerações apresentadas sobre a ortografia, 

são de grande valor para a ampliação do nosso entendimento 

 

O procedimento proposto nas sequências exige que os alunos escrevam 

frequentemente, e os textos pedidos, mesmo nas séries iniciais, podem 

ser relativamente longos e difíceis. Um fato é evidente: quanto mais os 

alunos escrevem, mais eles correm o risco de cometerem erros 

ortográficos. Deve-se, em razão disso, renunciar a propor aos alunos a 

escrita de textos e começar a ensinar as regras elementares de 

ortografia? As pesquisas feitas sobre os processos de aprendizagem 

mostram, ao contrário, que dar aos alunos múltiplas ocasiões para 

escrever é uma condição indispensável para favorecer o 

desenvolvimento de suas capacidades nesse domínio. (SCHNEUWLY 

e  DOLZ, 2004, p. 98). 

 

          A orientação detalhada que nos propõe os autores vem nos conduzir e dar clareza 

com fins ao passo a passo do encaminhamento das atividades realizadas para o 

cumprimento dos nossos objetivos, as quais se mantiveram alinhadas ao direcionamento 

dado. Ao lerem, relerem, refletirem e escreverem repetidas vezes, até chegarem ao 

produto final, revisado antes de ser enviado aos destinatários, os alunos trilharam um 

caminho compatível com as “múltiplas ocasiões para escrever” que são sugeridas. 

         Para viabilizar essa sensibilização e favorecer a apropriação destes conhecimentos, 

foi organizada uma sequência didática, que foi construída, também, com inspiração nas 

indicações de Schneuwly e Dolz  (2004), através da estrutura básica que apresentam: 

Apresentação da situação, Produção inicial, módulos e produção final. Esta proposta foi 

construída   com a finalidade de motivar os estudantes a despertarem um real interesse 

pela aprendizagem da Língua Portuguesa, conforme expomos a seguir: 

 

 

 

Quadro 1 – Passo a passo das atividades de intervenção 

 

ATIVIDADE 1:  23 de outubro de 2015 - Pesquisa acerca das maiores dificuldades 

dos alunos diante da necessidade de escreverem algo. Esse diagnóstico foi realizado 

durante a aula, com a turma do 8º ano do turno vespertino e registrada através de um 

questionário. De posse das respostas dos questionários, direcionamos uma interação 

professor-aluno, num momento de socialização dos problemas de escrita, revelados 

pelos mesmos. Este momento foi encaminhado de maneira bastante informal, 
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facilitando a participação de todos. Na ocasião, apresentamos a proposta a ser 

trabalhada, com a finalidade de melhorar essa aprendizagem da escrita, defendendo que 

esta pode ser facilitada através da competente análise do texto literário. Na 

oportunidade, aconteceu uma sensibilização através da leitura do poema NO MEIO DO 

CAMINHO, de Carlos Drummond de Andrade. A PEDRA foi apresentada como a 

dificuldade a ser superada, no que diz respeito à escrita. 

 

ATIVIDADE 2: 27 de outubro de 2015 – 02 aulas 

Nesse encontro foram apresentados, de maneira bem estimulante, alguns textos 

literários, a citar: Loucura poética, de Valdenides Cabral, Lua adversa, de Cecília 

Meireles, Cantiga, Andorinha, A estrela e O rio, de Manoel Bandeira a fim de que a 

turma mantivesse um contato mais aproximado com esses textos. Este momento 

apresentou-se como de suma importância para o êxito da intervenção proposta pela 

sequência didática, uma vez que foi apresentada uma considerável diversidade de 

textos, propostos em formatações diversificadas: escritos, em vídeos, músicas e áudios. 

Esta atividade aconteceu em um ambiente diferenciado da sala de aula, na sala de vídeo, 

com o objetivo de oportunizar uma experiência mais agradável, capaz de promover a 

interação entre os alunos e os textos. Durante esta aula, aconteceu a escolha dos textos 

sobre os quais os alunos deveriam se debruçar para análise e reescrita. Cada um pôde 

escolher aquele com o qual mais se identificou e, em seguida, foi realizada uma roda 

de conversa, na qual cada um posicionou-se sobre o que os motivou a escolher o 

referido texto. Durante a roda de conversa, discutimos também sobre a importância da 

leitura em nossa vida. 

 

ATIVIDADE 3: 03 de novembro de 2015 – 02 aulas 

Este momento envolveu a participação de todos, uma vez que neste dia realizamos as 

leituras dos poemas escolhidos, permeada pelas minhas considerações e pelos 

entendimentos dos alunos. Para cada texto lido em voz alta pelo aluno, foi tecido um 

comentário, uma análise baseada em questões que interrogaram sobre a 

intencionalidade do escritor, qual o propósito a ser alcançado através da sequência de 
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sons e da cadência rítmica, o propósito percebido pelo aluno, se enquanto leitor 

compreendeu que o texto literário apresentou uma proposta agradável e envolvente, ou 

não, sem ser, contudo, um texto ingênuo, se ele conseguiu compreender os 

ensinamentos contidos nos referidos textos, o significado das palavras e outras 

questões, como o compartilhamento da emoção sentida através da leitura. Nesta aula, 

solicitamos a produção de um texto sobre a importância do ato de ler para eles. 

 

ATIVIDADE 4: 05 de novembro de 2015 – 02 aulas 

Durante essa aula, tivemos uma atividade voltada para a transcrição dos poemas lidos, 

numa abordagem diferenciada das formas rotineiras de proposição de atividades 

escritas. Colocamos um fundo musical e cada aluno recebeu uma folha de papel, para 

reescrever o poema escolhido. Através dessa atividade, foi percebida a evolução, ou 

não, da capacidade escrevente dos alunos, diante das observações acerca da ortografia, 

do uso de metáforas, da essência poética dos poemas produzidos e do propósito 

comunicativo dos textos requisitados sobre a importância do ato de ler. Após a 

produção dos textos, estes foram lidos pela professora e, em seguida, disponibilizados 

os dicionários, a fim de que os alunos pesquisassem e revisassem as palavras que não 

conseguiram grafar conforme os padrões da Língua portuguesa. Durante essa 

intervenção, analisamos oralmente outras inadequações da escrita, verificadas através 

das produções dos alunos. 

 

ATIVIDADE 5: dia 10 de novembro de 2015  

Esta atividade foi orientada para casa e, por meio dela, os alunos foram orientados a 

lerem os contos O caso do espelho, O primeiro beijo e o Mito de Prometeu, na 

perspectiva de trazerem o seu entendimento para o mural. Cada aluno escolheu os 

materiais que poderiam proporcionar uma maior visibilidade à sua produção. Mas, foi 

explicado que seria exigida uma produção escrita dos seus textos, para a construção do 

mural. 
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ATIVIDADE 6: dia 17 de novembro de 2015 

Aconteceu o grande momento da exposição dos poemas produzidos e dos contos 

explicados, a partir da construção de um mural, na entrada da escola. Durante a 

apresentação deste, dois alunos se colocaram ao lado do suporte, com a 

responsabilidade de convocarem os demais alunos da escola para a apreciação das 

obras produzidas pela turma. Este foi um evento especial, com música, distribuição de 

bombons e de cópias dos textos. 

 

ATIVIDADE 7: dia 19 de novembro de 2015 

Organização do correio dos sonhos. Atividade idealizada com o propósito de dar uma 

continuidade à proposta de intervenção. O correio dos sonhos incentivará e divulgará, 

continuamente, os poemas que serão reescritos a cada semana. Através desta atividade, 

os estudantes divulgarão a literatura lida ou produzida com as demais turmas do turno 

vespertino da escola. A cada quinta-feira (dia de correspondência), é selecionado um 

aluno para percorrer a escola, entregando essas mensagens literárias. O teor dessas 

mensagens é livre, os remetentes serão os alunos do 8º ano e os destinatários serão 

escolhidos por eles. O objetivo desta ação é dar uma dimensão de continuidade e 

estímulo à produção escrita dos alunos envolvidos na proposta inicial. Essa dinâmica 

acontecerá até o último dia de aula e, conforme seja do interesse da turma, poderá ser 

retomada no ano de 2016. 
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3.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

           A intervenção pedagógica foi analisada a partir das interações dos alunos, mais 

especificamente, as escritas. No entanto, as orais, que foram realizadas durante as rodas 

de conversa, não puderam ser desconsideradas, uma vez que se reportavam ao 

desempenho da turma em suas produções. Apesar de não ter sido possível transcrevê-las, 

foram consideradas em nossas análises, uma vez que nos mostraram o avanço dos alunos 

e, através destas interações, nos foi possível perceber o quanto se aproximaram dos nossos 

objetivos.  Analisamos, principalmente, a partir das respostas dadas ao questionário 

inicial, bem como, dos textos literários produzidos e remetidos aos colegas através das 

correspondências do Correio dos sonhos. 

            Neste estudo, procuramos observar até que ponto a leitura dos textos literários 

poderiam servir como ponto de partida para o aprimoramento da escrita dos alunos. A 

partir dessa perspectiva, desenvolvemos um trabalho, cujo objetivo principal foi 

investigar como as atividades de leitura do texto literário podem contribuir para o avanço 

dos alunos em sua competência escritora. A nossa experiência nos mostrou que, na escola, 

a leitura de textos literários é desfavorecida pela crença de que a mesma é difícil e 

complexa, inacessível para os alunos, subestimando-se as suas capacidades 

interpretativas. Neste sentido, os próprios alunos enfatizam esse entendimento, uma vez 

que eles próprios não dão muito crédito às suas possibilidades de avanço e acham mais 

prático buscarem apoio nos livros didáticos, que nem sempre trazem com eles.  

           Não estamos querendo questionar a importância do material trazido pelos livros, 

uma vez que este não é o foco do nosso estudo, mas sim enfatizar que outras 

possibilidades de leitura podem contribuir eficazmente para a ampliação do campo de 

percepção dos nossos aprendizes, levando-os a trilhar uma trajetória significativa no que 

diz respeito à aquisição de conhecimentos, especialmente no que se refere às evoluções 

no campo da linguagem. 

           As nossas análises serão desencadeadas a partir da observação de todo o contexto 

de desenvolvimento da intervenção.  Na etapa de apresentação dos contos e poemas a 

serem lidos e apreciados, o nosso objetivo básico foi “facilitar” a percepção dos alunos 

acerca de obras que consideramos como construídas dentro das possibilidades da língua 

padrão, para poderem perceber os vocábulos e a construção das mesmas.  

No entanto, não nos limitamos à mera abordagem da escrita, realizamos também 

rodas de conversa, nas quais exploramos alguns textos produzidos, isso porque 



100 
 

 
 

entendemos que deveríamos alertá-los para a dimensão de construção de sentidos, 

adequação da linguagem e das palavras utilizadas, bem como da forma estética das 

referidas manifestações literárias e observamos que, ao incentivá-los a esta relação, 

criamos um elo atrativo entre eles e os textos que leram. Tal procedimento, que mostrou 

que entre o registro linguístico e a dimensão social da obra existe um entrelaçamento 

constante, aproximou os alunos do “querer fazer”, levando-os ao envolvimento com as 

ações da sequência de forma tão espontânea que, ao chegar na escola,  já encontrar alunos 

no portão,  aguardando-me para conversarem sobre o que haviam lido e construído.  
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4 ANÁLISES 

            

             Esta pesquisa se propôs em seu objetivo geral investigar como as atividades de 

leitura podem contribuir para o avanço dos alunos em sua competência escritora. Desta 

forma, em sua composição, procurou apresentar uma descrição compreensiva dos modos 

de olhar, sentir e vivenciar a experiência da leitura dos textos literários, a citar, poemas e 

contos, como importantes na vida e no aprendizado dos estudantes envolvidos na 

intervenção didática realizada. Na qualidade de educadores, já estabelecemos que a leitura 

pode contribuir, de forma significativa, para a superação do fracasso escolar. Tal fracasso 

tem sido construído também pela impossibilidade que muitos alunos têm de escrever 

textos significativos e o sentido dos textos que constroem se esvai porque os mesmos 

parecem ser escritos em um “dialeto” de difícil compreensão, uma vez que estão em 

desconformidade com a escrita formal da nossa língua. 

           Para delinearmos a nossa análise sobre o estudo realizado, consideramos que a 

relação entre leitura e aprendizagem da escrita é extremamente importante e deve ser bem 

explorada no contexto escolar. Conseguir que o aluno se torne um leitor crítico deve ser 

o compromisso principal dos professores, especialmente daqueles que trabalham com o 

ensino da Língua Portuguesa. Verificamos que a maioria dos estudantes da escola pública 

não adquire livros variados; tanto por razões econômicas, como pela falta de uma cultura 

que os envolva em uma rotina permeada pela possibilidade de leituras diversificadas. 

Quando muito, suas leituras se limitam a textos jornalísticos, HQs, textos do próprio livro 

didático, indicados pelo professor ou mesmo textos da internet. Essa leitura, muitas vezes 

sem sistematização, sem um tratamento pedagógico que os conduzam através de uma 

reflexão e recriação dos textos, não tem contribuído efetivamente com o desenvolvimento 

crítico dos nossos aprendizes, nem lhes favorecido no aprimoramento das suas 

necessidades de escrita.  

          Neste caso, fica evidente que os momentos na sala de aula talvez sejam os únicos 

nos quais são expostos ao contato com os livros. Diante deste quadro, que configura um 

afastamento dos estudantes daquilo que lhes é essencial para a aprendizagem intelectual, 

fica evidente que cabe ao professor desenvolver possibilidades pedagógicas que facilitem 

a construção de habilidades de leitura, compreensão e escrita de textos. 

           Para estabelecermos uma conexão entre as considerações teóricas e as evidências 

comprovadas por intermédio da nossa prática, achamos necessário aplicarmos um 
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questionário com a finalidade de identificarmos a compreensão dos alunos sobre a 

importância da leitura e, principalmente, da escrita em suas vidas, atentando para questões 

inerentes à prática social.   

          Nos depoimentos contidos no questionário, bem como através da observação da 

escrita dos poemas construídos para serem destinados aos alunos leitores, através do 

processo interativo estabelecido através do “correio”, percebemos que antes de 

escreverem os alunos realizavam perguntas e consideravam com muita cautela a forma 

mais adequada de utilizarem as palavras para dizerem as suas mensagens.  

            Com relação às respostas dadas à terceira pergunta do questionário (antes da 

aplicação da sequência didática) você compreende tudo o que lê? Os alunos responderam 

da seguinte forma: 

 

ALUNO 1: “Algumas coisas” 

ALUNO 2: “Sim, alguns”  

ALUNO 3: “Mais ou menos” 

ALUNO 4: “Mais ou menos” 

ALUNO 5: “Não, porque não consigo entender as histórias”  

ALUNO 6: “Não. Sou meio lenta, tenho que ler mais de uma vez” 

ALUNO 7: “Não, pois às vezes não consigo decifrar” 

ALUNO 8: “Mais ou menos” 

ALUNO 9: “Nem tudo, às vezes tem palavras que eu não entendo” 

ALUNO 10: “Não, às vezes não” 

ALUNO 11: “Não” 

ALUNO 12: “Não” 

ALUNO 13: “Nem tudo” 

ALUNO 14: “Não, pois às vezes leio sem atenção” 

             

 

Ao serem questionados sobre como consideravam as leituras realizadas na escola, 

os alunos se expressaram da seguinte forma: 

ALUNOS 2, 4, 8,13 (+) “Excelentes e agradáveis” 

ALUNOS 1, 3, 6, 7, 10, 12, 14 (+) “Pouco interessantes” 

ALUNOS 5, 11 (+) “Chatas”   
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          Através dos posicionamentos dos alunos, podemos perceber o quanto a leitura era 

considerada chata e o quanto as práticas referentes à leitura estavam ausentes da vida 

deles e, assim encaminhamos nossa intervenção. A partir dela, trazemos nossas 

considerações sobre a sequência didática aplicada junto aos alunos e, anteriormente 

apresentada, na perspectiva de averiguarmos até que ponto os textos literários tornaram-

se uma atraente possibilidade de leitura e, sendo lidos, influíram efetivamente nas suas 

manifestações escritas. As produções apresentadas foram compartilhadas através da 

entrega de mensagens, durante a sequência didática, tendo sido realizadas a partir dos 

poemas e contos lidos.  

           Atentamos para o fato de que não foram produzidos contos para serem entregues 

através do “correio”, no entanto, não considerei interessante cobrar essa realização, o que 

eu pretendia foi realizado: os alunos escreveram e socializaram suas produções com muita 

alegria, envolvimento e competência. Assim, pudemos observar que cada uma das leituras 

de contos e poemas que foram realizadas contribuiu para as atividades com a escrita, 

como aqui podemos constatar, por intermédio dos textos produzidos, sob a inspiração dos 

poemas lidos. 

  

DOIDICE DO AMOR 

Vou cavar o sol 

Abrir espaço no céu 

Seguir plantando uma semente no infinito 

Quero ver você na festa 

Com seu cabelo bonito, 

Agarrar na sua bola 

Sem ficar aflito 

E cantar e girar até endoidar. 

 

Vou cavar o sol 

Abrir espaço no céu 

Seguir plantando uma semente no infinito 

Quero ver você na festa 

Com seu cabelo bonito, 

Agarrar na sua bola 

Sem ficar aflito 

E cantar e girar até endoidar. 

Aluno 1 
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A ESTRELA 

 

Vi uma menina tão linda! 

Mas, era orgulhosa. 

Ela sorria e me dizia coisas sorridas, 

ela era tudo que eu queria, 

Mas, era muito raivosa. 

 

Vi uma estrela na luz da menina. 

Por que não vem pra mim? 

Não seja uma sombra, 

uma sombra sem fim.                                                                          

 

Aluno 2 

 

FASES DE MENINA 

Tenho fases como o luar, 

Fases de ficar dormindo 

Fases de acordar.  

Fases de ser namoradeira, 

Fases de ficar quietinha, 

Fases de ir pra bagaceira. 

Fases do meu calendário, 

sem horário. 

Fases da paixão, 

tenho a fase de sonhar, 

tenho a fase de chorar. 

Aluno 3 

 

 

O RAIO 

Sou como o raio de luz 

Que entra pela janela do teu quarto 

Beijo-te, aqueço-te e abraço-te e você nem me vê 

Quero me deitar e me amarrar 

Para toda vida em seu abraço. 

Você é um menino bobão 

Mas, eu sou a dona do seu coração 

Coração de balão. 

Aluno 4 
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O RIO 

Nas águas do rio, 

nas ondas do mar, 

quero sorrir, 

quando te encontrar. 

 

Aqui na escola, 

quem vem me beijar? 

Quero ver minha rainha, 

no portão me esperar. 

 

Não quero chorar, 

não quero sofrer, 

não quero ser deixado, 

nem te perder. 

Eu quero ser seu menino apaixonado. 

Aluno 5: 

 

 

          Outra realização que merece destaque, no sentido de enfatizar a importância da 

leitura literária como facilitadora da escrita dos alunos, foi a resposta dos mesmos em 

forma de depoimentos, colhidos após a intervenção pedagógica, as quais se  direcionaram 

no sentido de percebermos o desempenho e a reflexão consciente destes sobre o 

questionamento feito: Para você, qual a importância das atividades de leitura realizadas 

no CORREIO DOS SONHOS? O que você passou a entender sobre a leitura e a escrita 

para sua vida? Para ilustrar nossos comentários, elencamos a seguir os depoimentos dos 

alunos:  

 

ALUNO 1:  

Eu entendo que sem a leitura ninguém pode aprender muita coisa, eu mesma entendia 

pouca coisa do que lia, passava por cima. Mas, agora sei que para a gente evoluir na 

vida, tem que ler muito e entender, para poder escrever, de maneira adequada, de 

acordo com as exigências. Quer dizer, sabendo o que está dizendo e escrevendo sem 

erros. De que adianta um menino ou uma menina ficarem na escola por 10 anos e não 

saber nem escrever uma carta? Nem saber a diferença entre uma poesia e uma crônica? 

Como vai enfrentar os concursos?  (Sic) 
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ALUNO 2:  

Eu lia muita coisa, mais eu não entendia quase nada. Gostei muito dessas atividades do 

CORREIO DOS SONHOS, porque todo dia a gente escrevia e nem se aperreava, nem 

ficava cansado. Foi bom demais entender esses assuntos de poemas e contos, porque 

eu entendi tudo do caso do espelho e do poema da pedra. De minha parte, eu era meio 

abusado com esses poemas de Luzia. Mas, eu agora estou mais ativo quando vou 

escrever e isso foi devido a esse escreve, escreve. Porque eu li bem lido, agora me 

preocupo mais em escrever direito.  (Sic) 

 

ALUNO 3:  

Eu sempre fui muito apressado e tudo que eu lia, era depressa, porque tinha que dá 

tempo de responder à interpretação, aí eu não entendia e também nem respondia direito. 

Fazendo nossas atividades de leitura e escrita, achei mais fácio e mais importante 

escrever. A gente escrevia sem aquela preguiça de sempre e também a gente escrevia 

para os colegas e a gente não tinha vergonha de escrever. Porisso, digo que foi 

importante tarefa.  (Sic) 

 

 

ALUNO 4:  

Eu posso dizer que não gosto de ler e muito menos de escrever. Mas, nessa atividade 

de ler os poemas e os contos, eu gostei e muito. Porque o que eu lia era na correria e 

também não entendia tudo. Mas, eu entendi e escrevi esses poemas e também os contos, 

só porque a gente lia novidades e a gente escrevia as coisas que a gente queria, todo 

dia. Eu nem me aperriava muito, quando eu cuidava, as ideias já tinham chegado. 

Quando eu ía lendo eu já ía pensando numa coisa pra escrever. Era bom ser sempre 

assim. (Sic) 

 

          Ao afirmar que não gosta de ler e muito menos de escrever, mas, que gostou desta 

atividade, especificamente, a informante nos apresenta a importância chave da nossa 

investigação: despertar o gosto pela ação da escrita, pois compreendemos que, sem 

motivação, nenhuma prática de escrita se sustenta. 

 

ALUNO 5:  

Eu me admirei muito comigo nessas atividades de agora ultimamente. Eu não entendia 

as coisas que eu lia, quase nada. Mais, consegui entender sobre o Mito e também sobre 

os poemas das nuvens. Foi muito divertido ler esses contos. Também foi bom inventar 
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e escrever as mensagens e as poesias para os colegas. Eu me senti mais adiantada e 

criativa, porque a gente ia escrevendo as coisas e pensando ao mesmo tempo no que a 

gente tinha lido das leituras que os autores já tinham inventado. Então é isso que eu 

tenho a dizer. (Sic) 

 

ALUNO 6:  

Agora mesmo eu estou muito tranquilo escrevendo essa resposta para essa pergunta, só 

porque eu sei fazer a resposta. Quando eu fui responder antes o questionário eu me 

aperreava, porque eu pensava que era valendo nota. É uma coisa que me complica é 

valer nota. Nessas escritas criativas que a gente fez para entregar aos colegas, a gente 

nem pensava na nota, a gente só queria pensar nos assuntos e olhe aí, deu tudo certo. 

Recebi os parabéns. (Sic) 

 

ALUNO 7:  

Se praticarmos a leitura, ganharemos mais conhecimentos. Esse tipo de leitura não é 

cansativa e nos ajuda a escrever sem ficar com medo de errar. Eu acho que agora 

consigo entender mais as leituras e consigo escrever mais, sem me atrapalhar. (Sic) 

 

. 

         

 Diante dos depoimentos obtidos, pudemos observar que os alunos participantes 

dessa pesquisa obtiveram êxito em seus empreendimentos de escrita, a partir da leitura 

dos textos literários selecionados para darem suporte à sequência aplicada. Observamos, 

através das respostas dadas aos questionários, após a intervenção pedagógica, a nova 

visão que os mesmos adquiriram sobre a importância do ato de ler. Nestes 

encaminhamentos de análises, pudemos também traçar um comparativo entre o 

sentimento que eles manifestavam acerca das leituras realizadas na escola 

(questionamento nº 04) e as novas observações, após a realização da sequência. A partir 

das repostas dadas, compreendemos que os mesmos estão mais conscientes sobre o 

favorecimento obtido em suas escritas, após as leituras dos contos e poemas.  Tudo isso 

nos leva a observar a necessidade de assumirmos uma postura diferenciada, que 

concretize atitudes de mudança da crítica situação dos alunos sobre as suas compreensões 

de leitura, bem como das suas possibilidades de escrita.  

          Um dos pontos mais assinalados pelos alunos envolvidos na intervenção foi a 

questão da melhor compreensão que obtiveram das mensagens lidas, bem como o quanto 

os textos foram interessantes. Nessas falas, percebemos que a nossa abordagem foi 

exitosa, por trazer os resultados esperados. 
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          Sabemos, como professores, que nos encontramos diante de uma realidade social e 

educacional, cuja estrutura não facilita um trabalho diversificado em nossas aulas. Mesmo 

assim, é preciso que se invista em inovação e em constante atualização, para podermos 

realizar a aproximação entre as teorias e o fazer pedagógico. Quando falamos em postura 

diferenciada, não estamos falando de algo fantástico, inusitado, mirabolante e, sim, de 

ações que sejam realizadas com tal competência, que possam fascinar e envolver os 

estudantes a ponto de arrastá-los para o mundo da leitura e, consequentemente, da escrita. 

            No decorrer da nossa investigação, percebemos que é muito importante termos 

consciência de que as dificuldades com a escrita estão ligadas aos desencantos e 

desencontros, que são consequência da pouca interação entre os alunos, as leituras 

realizadas, os professores e as atividades propostas, com o objetivo de fazê-los avançar 

em sua capacidade de se apropriarem da língua materna, em suas adequações. O nosso 

estudo fortaleceu o entendimento de que a leitura como obrigação deve ser banida dos 

espaços escolares, porque não contribui para o encantamento e o envolvimento dos 

aprendizes, esvaziando as suas compreensões e dificultando a sua interação com o mundo. 

          Aqui ressaltamos o encontro com o “devaneio”, através de alguns textos produzidos 

pelos alunos, realização na qual observamos o interesse e o envolvimento, ao se 

entregarem ao trabalho de escrita, no momento da construção. Estes poemas, entre os 

outros, anteriormente apresentados, foram trocados durante a atividade do Correio dos 

sonhos. 

 

“No meio do caminho tinha seu beijo, tinha seu olhinho de luar 

Tinha seu beijo no meio do caminho, 

E eu fui lá na nuvem só pra buscar”.                                                             Aluno 4 

 

 

            A estruturação desse pequeno e intenso texto produzido, pode ser considerado 

como ponto de análise para a importância da realização da nossa sequência, que 

consideramos produtiva, por revelarem a mudança de atitude dos alunos frente ao ato de 

escrever, que agora demonstram interesse pelas atividades propostas, fato que nos 

indicam a positividade do nosso fazer didático e nos favorece na aceitação das leituras 

literárias para o avanço na escrita. Esta e outras produções, tudo o que foi produzido, 

parecia nascer de um desejo incontrolável de escrever e foi permeado pela preocupação 
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com a escrita, ninguém queria apresentar uma ortografia inadequada, tendo sido esse “pra 

buscar” muito questionado pelo próprio produtor do poema, no sentido de querer saber 

se seria um termo adequado para a mensagem. O posicionamento dos alunos diante da 

escrita a ser produzida, bem diferente do que observamos antes da intervenção, nos trouxe 

o entendimento de que a sequência didática trouxe resultados positivos para avançarem 

em sua escrita. 

            

                               

                             VOANDO 

“ A andorinha voou e o pardal também 

              Foram para o rio namorar 

              Lá na estrela eu te encontrei 

              Quero ser seu amigo e no espelho dos meus sonhos 

              Com você quero casar.  

              Mas, vamos ficá?  

 (Aluno 7) 

 

 

 

             Nesse poema podemos reconhecer a força do texto poético, que está bem 

organizado, traçado de maneira bastante adequada e lúdica, bem dentro dos 

direcionamentos indicados pela nossa sequência e vinculada ao nosso apoio teórico. No 

entanto, ainda encontramos, na forma escrita, resquícios da oralidade na expressão 

“vamos ficá?” Mesmo assim, analisando o texto em sua totalidade, identificamos o 

quanto de organização e adequação existe nos demais termos escolhidos para a construção 

do poema. Tal fato nos mostra que aconteceu uma aprendizagem considerável dos alunos, 

no que se refere à escrita em seu formato considerado padrão. 

          Sendo assim, entendemos que os nossos encaminhamentos, alicerçados nos textos 

literários trabalhados, nos levaram tornar mais consistente a ideia de que os professores 

têm a permanente responsabilidade de traçarem caminhos para a compreensão da escrita 

formal, através do diálogo e de outras ações que possibilitem aos alunos despertarem sua 

curiosidade, incentivem sua atenção e prazer pela leitura. Outra descoberta importante, 

que realizamos ao observarmos os resultados positivos na escrita dos alunos, após as 

leituras dos poemas e contos, foi a percepção de que a literatura não tem sido explorada 
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em seu potencial didático, a fim de contribuir para que os estudantes se tornem leitores 

capazes de aproveitar os textos lidos, no sentido de perceberem em que podem ajudá-los 

a evoluir em sua capacidade escrevente.  

           Em nossa proposta tornaram-se patentes algumas descobertas já realizadas por 

outros estudiosos, no entanto, tudo o que foi realizado, contribuiu para ampliar e acentuar 

a nossa percepção acerca de questões da aprendizagem da escrita, a partir da leitura dos 

poemas e contos que os motivem, através das intervenções pedagógicas. Um dos nossos 

entendimentos mais expressivos foi o de que a leitura pode abrir todas as portas para 

entender o mundo que nos rodeia e que cabe aos professores papel primordial de 

desenvolverem nos alunos a capacidade de mediarem a sua própria aprendizagem. É 

através de ações de monitoramento que o professor tem condições de ser um diferencial 

na vida dos alunos. Desta forma, encaminhamos as ações descritas na sequência didática 

e estas se apresentaram eficazes para o alcance dos nossos objetivos, uma vez que 

revelaram textos mais condizentes com as convenções da escrita do que os produzidos 

antes da intervenção. 

          Através das nossas proposições de atividades, nos certificamos de que, além da 

seleção das leituras, também é importante é direcionar ações, através das quais os 

estudantes sintam-se protagonistas da sua própria escrita. O desenvolvimento do “Correio 

dos sonhos” foi uma abordagem simples que se tornou uma eficiente ferramenta para que 

os participantes desejassem construir seus textos e para que abraçassem a reescrita como 

ponto significativo para a elaboração de textos em conformidade com os direcionamentos 

formais da escrita da língua materna, em sua realização considerada culta. Uma das razões 

para isso foi o fato de poderem sentir, através das suas próprias experiências, que estavam 

escrevendo textos que tinham um destino certo: a leitura dos demais participantes da 

escola. 

           Assim, por meio dos nossos estudos, entendemos que alguns alunos tiveram o seu 

primeiro contato com os textos literários apresentados, naquele momento. Tal fato, 

contribuiu para um maior interesse em lê-los, uma vez que não faziam parte da sua rotina, 

bem como, ficou patente que, ao realizarem seus escritos, foram despertando o cuidado 

de realizar escolhas mais adequadas ao vocabulário e à gramática, realizando perguntas 

acerca dessa adequação, que antes não eram motivo de preocupação. Ao escreverem suas 

mensagens, o tempo todo foram reflexivos sobre as palavras que deveriam utilizar para 

“impressionarem” seus leitores. 
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           Todas as atividades realizadas nos ajudaram a produzir conhecimentos, no sentido 

de tornarem o aprimoramento da escrita uma realização mais leve e envolvente. E nos 

fortaleceu a compreensão de que a leitura literária, se trabalhada em harmonia com uma 

sequência didática adequada à realidade dos alunos, pode sim, favorecer uma melhor 

compreensão da linguagem, estimular o pensamento crítico e construir uma evolução na 

aprendizagem da escrita. 

          Por todas essas razões, podemos dizer que alcançamos os nossos objetivos 

investigativos, já que percebemos que o texto literário pode contribuir para o ensino da 

escrita orientada pela modalidade culta da nossa língua, uma vez que observamos tal fato, 

através das produções escritas dos alunos que, após as leituras, tornaram-se mais 

espontâneas e mais aproximadas da referida modalidade. Ressaltamos, ainda, que a nossa 

sequência didática melhorou o desempenho dos alunos em suas atividades de escrita, a 

partir do momento que os tornou mais ativos, questionadores, reflexivos e interessados 

em caprichar em seus textos. O que antes não era percebido como relevante. A partir das 

estratégias que utilizamos, passou a ser importante, a ser motivo de preocupação e essas 

ações que permearam o ato de escrever, asseguramos que orientaram os alunos em seu 

processo de avanço rumo à escrita convencional.  

           Observamos um aluno preocupado antes de escrever o verbo ver, questionando se 

deveria colocar vê ou ver, ponderando sobre cabisbaicho ou cabisbaixo? Se poderia 

escrever teu amor ou seu amor? Questionamentos dessa natureza, ocorreram durante 

outros momentos da escrita, antes da produção de textos que não seriam enviados através 

do Correio dos sonhos. Estas situações foram aqui consideradas por estarem em 

consonância com o nosso propósito acerca da escrita e, uma vez que preocupações como 

estas nunca foram apresentadas antes, tal fato nos faz vislumbrar a positividade da nossa 

ação.  

           Consideramos ser relevante apresentar a experiência com a leitura do texto “O caso 

do espelho”, que foi lido, num primeiro momento, como texto motivador. Ao entrarem 

em contato com o mesmo, por ser um conto com um desfecho humorístico, foi observado 

apenas como uma grande piada e as considerações que teceram sobre ele, foi no sentido 

de sentirem o quanto era engraçado, outros disseram que era divertido, outros ainda, que 

era interessante e criativo. Mas, por não nos determos em apenas uma primeira leitura, os 

questionamentos que permearam as releituras já convocaram os alunos a enxergarem no 

texto outras mensagens, que não apenas a de divertir. Nesse caso, a de que nós podemos 

ver a realidade que nos cerca de várias maneiras, que tudo depende da nossa forma de 
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olhar os acontecimentos pois a vida pode ser observada sob diversas óticas e, ainda, que 

quando enxergamos os defeitos dos outros, muitas vezes, devemos atentar para os nossos. 

            No que se refere às atividades de leitura como forma de dinamizar as atividades 

de escrita, oportunizamos aos alunos manifestarem-se no sentido de esclarecerem seus 

próprios entendimentos sobre o assunto. Solicitamos que os mesmos construíssem textos 

sobre a importância do ato de ler. Após algumas discussões sobre a questão, todos eles 

escreveram sobre os seus entendimentos e a importância da leitura em suas vidas. 

          Antes de se expressarem através da escrita, participaram de uma roda de conversa 

na qual socializaram suas experiências com a leitura, desde a infância. Para uns, a leitura 

era algo fabuloso e encantador, sendo que, para outros sempre consistiu em uma ação 

difícil, chata e sem sentido, uma verdadeira “tortura”. 

          A partir de então, passaremos a tecer comentários acerca dos questionamentos 

sobre a inadequação de algumas expressões utilizadas para a produções dos mesmos: 

  

 

ALUNO 1 

          A importância do ato de ler é uma coisa maravilhosa  sem ler nós não aprendemos 

mais lendo nois aprende, com ajuda de um velho ditado é lendo que se aprende. A 

leitura e muito legal pois nos se diverte muito com a professora Luzia todos os dias nós 

aprende uma coisa nova da leitura  A leitura e uma coisa legal você lendo pralendo 

você pode imagina a leitura que você fez um simples leitura mesmo que seja só um 

parágrafo pequeno você lendo ele com muito interesse você pode fazer varias coisas. 

         A leitura você aprende a ler melhor e o escreve melhor porque você aprende 

varias coisa  Principalmente a imagina coisas com a leitura com a leitura você escrever 

muito melhor você poder erra varias vezes mais quando você sem interessa você não 

vai erra mais porque a leitura muda sua forma de ler e escrever. (Sic) 

 

             

           É importante salientar que este texto apresenta inúmeras inadequações de escrita 

e, mesmo trazendo uma mensagem positiva sobre a leitura, necessitou de uma intervenção 

imediata, a fim de que o seu escritor descobrisse formas de melhorá-lo, no sentido de 

utilizar os vocábulos em conformidade com as convenções da nossa língua escrita, bem 

como reflexões sobre o uso da pontuação. Neste sentido, efetuamos diversos 

questionamentos durante a roda de conversa, de modo que o próprio aluno descobria tais 

inadequações, a mais evidente foi pralendo, que, como podemos perceber, prejudicava a 
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própria compreensão do texto. Como forma de melhorar as inadequações, utilizamos o 

dicionário e as demais leituras. 

 

 

ALUNO 2 

          Ler é bem mais do que recolher informações através dos textos. Tudo está além 

da sua interpretação, não basta passar o olho no que está escrito e acreditar que você já 

tenha adquirido conhecimento, não é bem assim, o principal elemento para uma leitura 

rica é a concepção do leitor. 

           Através da leitura você adota várias vantagens para sua vida, entre elas as 

informações que resultam em conhecimentos, contidos no texto. Em geral, raramente 

se houve falar de alguém que tenha alcançado um currículo estudantil, cuja vem 

acompanhado de um belo futuro, sem ter passado grande parte de sua vida lendo. 

           Algumas pessoas, entretanto, acreditam que o ato de ler não seja tão importante 

assim, infelizmente, nessas pessoas faltam um pouco de maturidade e compreensão do 

importantíssimo ato que vem presenteando jovens e adultos com formações nas quais 

os tornam pessoas independentes financeiramente e em outros quisitos. Ninguém perde 

tempo se estiver lendo, porque tudo que vem com o intuito de acrescentar, é 

fundamental e necessário. (Sic) 

 

            Constatamos no texto 2, que a produção foi elaborada, com poucas inadequações 

dos termos utilizados e das formas de escrever as palavras. Seguindo a sequência da roda 

de leitura, enfatizamos também que o mesmo estava satisfatório, ele foi socializado com 

o grupo, através da própria aluna que o produziu. A partir desta análise, já começamos a 

verificar a importância da leitura para as produções escritas. Foi questionado que alguns 

termos poderiam ser melhor adequados ao texto; no entanto, foi considerado um texto 

com raras inadequações e elaborado de forma a transmitir uma mensagem bem 

compreensível. 

         ALUNO 3 

           Ler é muito importante para todos nós. Quando estamos lendo, conhecemos 

mais palavras e aprendemos mais, desenvolvemos mais a nossa escrita e a nossa leitura. 

Desde criança é muito bom aprender a ler e escrever, pois quando jovens, a leitura vai 

ser muito útil. 
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          Quando eu era pequena, só ficava lendo, a gora que cresci, sei a importância da 

leitura. Eu adoro ler, assim fico sabendo de tudo que não sei, acho lindo quem ler e 

escreve corretamente. Quando vamos escrever o nosso nome, precisamos saber 

escrevê-lo corretamente, para que as outras pessoas saibam entender corretamente. 

(Sic) 

 

            Finalmente, verificamos que os alunos passaram a encarar com mais seriedade e 

dedicação a correção dos próprios textos produzidos. A maioria esteve envolvida com o 

propósito de avançar em suas produções e, principalmente, conseguiram encontrar a 

importância da leitura para facilitar a produção escrita, passando agora a valorizar a 

leitura dos textos literários, conforme expressa o aluno 1 em sua escrita e como outros 

citaram, durante as nossas conversas. 

           No entanto, para alguns alunos, não pareceu haver um avanço na perspectiva de 

enriquecerem suas escritas com a construção de novos sentidos para o texto. Estes 

permaneceram na interpretação da superfície do texto e não percorreram as entrelinhas. 

Essa atitude era previsível, uma vez que era a sua costumeira forma de ler e interpretar. 

Mas, para outros, trilhar novas possibilidades de análise foi uma contribuição essencial 

para a construção de novos textos. Assim, questionamo-nos: estabelece-se, na prática, as 

possibilidades de leitura como busca de conhecimento ou como construção de 

conhecimento? Para nos orientarmos em nossa prática, seguimos um direcionamento que 

se propões estabelecer algumas alternativas para otimizar a aprendizagem da escrita. 

             A leitura dos textos literários como ferramenta importante para a melhoria da 

escrita é uma realização que recheia de qualidade os textos produzidos, uma vez que tal 

leitura pode despertar o pensamento do leitor, estimulando-o a perceber a necessidade de 

escrever, uma vez que poderá sensibilizar-se pela criticidade e abrangência das leituras e 

enriquecer-se em seu vocabulário. Através dessa leitura, o leitor estabelece elos com as 

manifestações sócio culturais, que neles se realizam.  

           As experiências pedagógicas que permearam as nossas construções escritas foram 

significativas, no sentido de levarem os alunos a perceberem alguns fatores importantes 

da nossa língua. O primeiro deles é a compreensão de que em razão da variedade de 

ocupação territorial, das diferentes circunstâncias históricas, do dinamismo da vida social 

e cultural, da faixa etária, do gênero, das atividades profissionais e, também da 

escolaridade, a língua é estruturada por uma variabilidade bastante diversificada. 

Também tiveram a oportunidade de perceber que nenhum falante é unilíngue e que, por 
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participar de diversas comunidades de práticas comunicativas, acaba desenvolvendo uma 

forma intrínseca, que formaliza a sua marca registrada de falar e de escrever. 

          Conduzimos o nosso diálogo voltado para discussões que mostravam que o nosso 

repertório sociolinguístico jamais será algo estático, pois está em constante alteração e 

ampliação, em conformidade com as nossas experiências de vida; por esta razão, não é 

compreensível que uma pessoa ou um determinado grupo seja desvalorizado em sua 

maneira de se expressar, seja através da oralidade ou da escrita e, portanto, se um aluno 

traz para a escola a sua forma de falar e de escrever, essa interação não pode ser 

desclassificada por nenhuma razão.  

           Nesta direção, as discussões apontaram para o fato de que a entrada no universo 

da cultura escrita, que na maioria das vezes ocorre na escola, proporciona aos aprendizes 

da língua materna oportunidades de interagirem através das práticas sociais da leitura e 

da escrita, que favorecem a ampliação do domínio das variedades linguísticas, bem como 

potencializa o domínio das variedades próprias da escrita ou correlacionadas com todo o 

universo da cultura letrada. Através das inúmeras oportunidades de interação, os alunos 

devem desenvolver a capacidade de selecionar a variedade que melhor se ajusta aos 

eventos interacionais que correspondem às várias expectativas sociais, bem como,  

adequar as expressões linguísticas ao contexto do texto produzido. Para a conquista desse 

aprendizado, essa intervenção manteve-se atenta a conduzir cada ação didática que, em 

interação com as leituras dos textos literários aqui utilizados, mostrou-se eficaz nessa 

aprendizagem. 

           Encontramos, ainda, alguns depoimentos nos quais os alunos manifestam a sua 

aceitação pelas atividades propostas e o quanto as mesmas favoreceram os seus 

aprendizados em relação à escrita. Através desses depoimentos escritos pelos alunos (ver 

anexos) e veiculados através do CORREIO DOS SONHOS, pudemos traçar uma análise 

mais detalhada dos resultados obtidos através da sequência aplicada, numa perspectiva 

de aprimoramento das produções escritas dos mesmos, conforme especificamos no 

quadro a seguir:  

 Quadro 1 – Depoimentos dos alunos 

Comunicado 1 

ALUNO 1: escrevo para dizer que esse conto é muito top. Como pode ser divertido 

assim?  Kkkkkkkk.(sobre O caso do espelho) 

Comunicado 2 
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ALUNO 2: Quero lhe perguntar: você está gostando mais da leitura dos poemas ou 

dos contos? Eu não dava muito valor aos poemas. Mas, agora estou amando, viu? 

Comunicado 3 

ALUNO 3: Amanhã tem aula vaga de “D”. Vamos debater sobre aquele conto 

.......Quando a gente começou com essas leituras, eu achava muito abusado. Mas, 

agora eu acho é demais. 

Comunicado 4 

ALUNO 4: Cheguei no 8º ano sem nunca ter estudado nada desses negócios de mitos. 

Eu pensava que era só nos filmes que existiam. Mas, acho bom demais estudar esse 

negócio do Mito de Prometeu. Ei, e a professora parece que dá valor a isso. 

Comunicado 5 

ALUNO 5: Você está gostando mesmo dessas leituras e desses textos? que estamos 

produzindo? Eu estou, demais. Mas, o melhor de tudo é que a gente não tem a 

obrigação de fazer prova de interpretação desses assuntos. Eu nem acredito ainda 

nisso. Mas, vamos vê. 

   Fonte: Dados da pesquisa 

           Percebemos que o foco do interesse dos envolvidos foi direcionado para o 

envolvimento com a leitura literária e que a mesma foi concebida como agradável, 

realidade que não foi manifestada através do questionário inicial, no qual não notamos tal 

interesse, através das respostas colhidas. Outra observação, que nos apontou para o êxito 

do nosso propósito foi a preocupação que os alunos passaram a manifestar quando no 

momento das suas escritas, acerca de como deveriam se expressar. Questionavam como 

se devia escrever a palavra, até e, principalmente, se estavam usando os termos 

adequados, se estavam comunicando o que desejavam. Tal preocupação nos indicou que 

o caminho trilhado foi válido.  

           Ao finalizarmos a investigação a qual nos propusemos a realizar e observando, 

minunciosamente a experiência pedagógica que vivenciamos, classificamos a nossa 

sequência didática como uma forma diferenciada de estimular essa função interativa, 

privilegiando atividades que motivam os alunos a lerem para conversar sobre o que foi 

lido e a escreverem porque se sentem impulsionados a construírem seus textos. A partir 

da nossa proposição, podemos sentir que a aversão ao mundo da leitura literária, bem 

como ao da escrita, em sua manifestação considerada padrão, foi minimizada. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            Este estudo confirma ser inegável o valor do texto literário na promoção e no 

desenvolvimento da intelectualidade do ser humano, na medida em que, quem os lê, tem 

suas possibilidades ampliadas e, diante da necessidade de escrever, está mais apto a 

corresponder de forma ajustada às necessidades e em consonância com as orientações da 

língua.  Como docentes, somos responsáveis pelas construções didáticas que venham 

realizar, lugar privilegiado de acesso à leitura e à escrita, cabendo a nós uma contínua 

reflexão sobre o que está sendo oferecido nas aulas de Língua Portuguesa. Para tanto, é 

interessante, além de considerarmos a diversidade de gêneros textuais existentes, 

questionar e refazer exercícios que propiciem ao estudante um diálogo com o texto 

literário, em suas diversas dimensões, na perspectiva de ampliar seus entendimentos 

acerca do sócio-histórico, do linguístico e do literário. 

            Atualmente, a realidade brasileira é desoladora em relação à leitura e à escrita, 

como este trabalho está envolvido, particularmente, com a escrita, revela a nossa 

preocupação com a imensa quantidade de candidatos a analfabeto funcional, ou seja, 

pessoas que não serão capazes de enfrentar as necessidades que lhe exigem o seu contexto 

social e nem terão capacidade de aprender a aprender, exigência que perdura durante toda 

a nossa vida. Superar esse desafio, não cabe somente à escola. No entanto, sabemos que 

é nela que muitos alunos encontram sua única oportunidade de ter algum contato com a 

cultura letrada. 

           Considerando estas observações, encontramo-nos diante de uma situação 

paradoxal, pois de um lado enxergamos na escola as possibilidades de aprender a ler e 

escrever, mas é verdade, também, que ela não está dando conta de formar cidadãos 

leitores e escritores e que, em algumas situações, vem até dificultando o processo de 

apropriação dos mecanismos de leitura e escrita pelo aluno, quando realiza rituais 

mecânicos e sem sentido, apenas para cumprir obrigação. Processos assim proporcionam 

aos aprendizes uma espécie de imunização contra a leitura e a escrita para o resto da vida. 

Estas ações da escola classificam, perversamente, a sociedade em letrada e iletrada, 

causando sérios problemas sociais. 

           Para o enfrentamento de tais questões sociais tão desafiadoras, como a 

aprendizagem da escrita em sua formalidade, esta pesquisa nos proporcionou uma 

fundamentação nas várias descobertas e entendimentos de alguns estudiosos, que 
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concorrem para a relação entre a produção textual e a sua relevância para as interações 

sociais.  

          Por intermédio dessas descobertas, não é possível concebermos uma ação didática, 

movida por um professor de Língua Portuguesa sem uma conexão de comprometimento 

com o aprimoramento dos alunos, no que diz respeito ao desenvolvimento da sua 

competência comunicativa. Tal direcionamento passa, na maioria das vezes, pela sua 

capacidade para produzir textos compreensíveis e com grau de informatividade suficiente 

para tornarem-se atraentes aos seus possíveis leitores. 

            Partindo desse estudo, conferimos que alguns procedimentos adotados com o 

objetivo de dinamizar e tornar possível o ensino da Língua Portuguesa nas escolas ainda 

está priorizando o ensino das regras gramaticais desvencilhadas da sua funcionalidade. 

No caso desta proposta, defendemos que as regras gramaticais e a observação das 

convenções da escrita, devem estar em conexão com a funcionalidade dos textos 

produzidos. Existe uma crítica antiga, que ainda vigora na atualidade: a escola usar o texto 

como mero pretexto para o ensino da gramática; no entanto, observamos que o livro 

didático tem avançado e textos que correspondem às orientações atuais para um trabalho 

de leitura mais abrangente já são encontrados dentro dos mesmos, mesmo assim, ainda 

há muito no que avançar. Os procedimentos de análises textuais algemados pela 

periodização dos estilos, pela observação da rima e pela caracterização dos autores, 

acabam por tornar a leitura enfadonha e insignificante para o aluno, uma vez que a 

prioridade deveria ser a orientação dos mesmos, no sentido da construção do sentido do 

texto. Através desse trabalho, esperamos que, na escola, onde foi realizada a intervenção, 

a leitura de textos literários possibilite uma forma de construir uma rotina agradável para 

aprimorar a escrita dos estudantes. 

Uma das dificuldades mais evidentes no processo de ensino-aprendizagem é, sem 

dúvida, a inadequação da escrita dos estudantes, que ainda se encontra num patamar muito 

aquém do mínimo exigido para o domínio dos alunos do Ensino Fundamental. São raras 

as escolas brasileiras que podem exibir um quadro satisfatório, no que diz respeito à 

capacidade escrevente dos seus alunos. Essa é uma questão a ser observada, analisada e 

solucionada pelos educadores, uma vez que estes são os profissionais responsáveis pelo 

desenvolvimento intelectual dos aprendizes e a escola é o espaço construído, 

especificamente, para ensinar e possibilitar essa intelectualidade, sendo a escrita uma das 

manifestações da aprendizagem construída em tal espaço. 
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O encaminhamento da nossa investigação, bem como as leituras dos textos 

produzidos pelos alunos, sob um olhar avaliativo, à procura de avanços em seu processo 

de escrita nos indicaram que eles, em sua totalidade, ainda não detêm um conjunto de 

conhecimentos acerca das convenções da escrita. Esse aspecto fica claro, por exemplo, 

quando eles continuam acentuando ou não acentuando algumas palavras dos seus textos 

e presos aos resquícios da oralidade nas suas construções escritas. Porém, eles apresentam 

uma evolução evidente no conjunto de conhecimentos que é bastante necessária à 

melhoria da escrita: reconhecem a necessidade de interagir com o produtor dos textos que 

leem, como também a interação com o receptor, no caso de serem eles os escritores. 

Ao finalizarmos o estudo a que nos propusemos, sentimos a necessidade de 

compartilhar o aspecto positivo das leituras literárias de contos e poemas que realizamos. 

Esses textos, acompanhados por procedimentos didáticos diferenciados, contribuem para 

despertarem o interesse dos alunos em escreverem de forma cuidadosa. A nossa proposta, 

vinculada à interação leitor/escritor, revelou-se capaz de alterar a rotina das aulas de 

Língua portuguesa e agregar motivação à escrita dos aprendizes.  

No caso dos nossos alunos, as atividades de escrita realizadas após a sequência, 

revelaram uma preocupação bem mais acentuada dos mesmos com as estratégias de 

organização do texto, o que nos revela uma mudança de organização do pensamento, fator 

imprescindível para produzir um texto bem elaborado. Finalmente, se faz importante 

ressaltar a importância de que, para uma prática escolar capaz de melhorar a 

produtividade dos alunos em suas possibilidades críticas e reflexivas acerca das leituras, 

bem como de um aprimoramento da sua escrita, o professor pode contribuir muito, 

lançando um olhar menos avaliativo e mais colaborativo, orientando-os continuamente 

no sentido de levar em conta as experiências prévias dos mesmos e complementá-las com 

a implementação de elementos enriquecedores da prática da escrita.  

          Através das experiências vivenciadas na escola supracitada, esperamos contribuir 

significativamente com a formação de escritores conscientes e críticos, envolvidos com 

o entendimento de que a leitura, especialmente a dos textos literários enriquece 

enormemente a capacidade de escrever. Esses procedimentos estão interligados e 

havemos de considerar que, neste rumo, a leitura do texto literário aparece como um plano 

facilitador, como uma leitura que remete à integração do escritor com sua própria 

essência, na perspectiva de também realizar uma escrita que não encerre sua construção 

na aquisição de uma nota, mas, sobretudo o leve a transmitir a sua compreensão de 

mundo, a sua interação comunicativa, vinculada a outros contextos. Tudo isso, porque 
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escrever não é um apenas um talento, há de envolver outros processos e fazer alterações 

é uma das condições necessárias para escrever bem. 

           Com a finalidade de implementarmos mudanças no direcionamento desses 

processos, na qualidade de professores, entendemos que precisamos conduzir nossa 

prática para além das grades do sistema e atuarmos pedagogicamente, no sentido de nos 

libertarmos da nossa mentalidade normativa para abraçarmos nossa condição de 

mediadores e transformadores da realidade. 

          Neste sentido, identificamos que é muito importante abordarmos na escola uma 

diversidade de leituras, por meio da nossa experiência, priorizamos a leitura dos textos 

literários, uma vez que é através das mesmas que são indicadas toda uma variedade de 

abordagens pedagógicas, com a finalidade de construir conhecimentos linguísticos, 

enciclopédicos e textuais. Para agirmos em conformidade com esse entendimento, 

durante a nossa investigação, optamos por priorizar os poemas e contos, com ênfase nos 

poemas. Justificamos esta escolha por estarem presentes nos livros didáticos, serem 

facilmente encontrados a biblioteca e, assim, estarem à nossa disposição. Mas, a 

justificativa mais consistente está na expressividade peculiar que permeia essa categoria 

textual e que se manifesta através da linguagem muito bem adequada à formalidade da 

nossa língua materna.  

           Os resultados da nossa atuação apontam para o fato de que a leitura dos textos 

literários, configurados nesta intervenção através dos poemas e contos, podem colaborar, 

eficientemente, para que os aprendizes tenham avanços em sua escrita, uma vez que foram 

direcionados dentro de uma intervenção pedagógica, que de maneira dinâmica, utilizou 

estratégias que viabilizaram a interação entre os sujeitos leitores e os textos literários 

analisados. Utilizando as suas orientações dos estudiosos e trabalhando de maneira 

atenciosa, esta investigação percebe-se exitosa, através da constatação de que os gêneros 

literários podem contribuir, de forma relevante, para o aprimoramento da escrita dos 

alunos que necessitam de ações interventivas  capazes de conduzi-los a atenuar as 

dificuldades que enfrentam no domínio das práticas de letramento encaminhadas pela 

escola, com foco nas práticas sociais, que extrapolam os limites dessa principal agência 

do conhecimento acadêmico.             
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ANEXOS 

 

Anexo A -  Questionário (para a coleta de dados antes da intervenção) 

Anexo B -  Poemas trabalhados. 

Anexo C -  Contos trabalhados. 

Anexo D - Poemas produzidos 

Anexo E – Textos produzidos sobre a importância do ato de ler (comentados na roda de 

conversa)  
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ANEXO A 

1. Você lembra qual foi a sua primeira experiência com a leitura? 

________________________________________________________ 

2. Você gosta de ler?_________________________________________ 

3. Você compreende tudo o que lê?______________________________ 

4. Para você, as leituras realizadas na escola são: 

(   ) Excelentes e agradáveis    (   ) Chatas        (   ) Pouco interessantes 

Por quê?_________________________________________________ 

5. Quais as suas dificuldades em responder às perguntas relacionadas aos textos 

estudados na escola?________________________________________ 

_________________________________________________________ 

6. Na sua compreensão, a forma como são encaminhadas as aulas de leitura na 

escola, tem lhe ajudado a compreender o que você lê? _____________ 

Por quê? _________________________________________________ 

7. Você já leu algum livro por completo? __________________________ 

8. Qual o título? ______________________________________________ 

9. Qual o seu tipo de leitura preferido? ____________________________ 

10. Para você, qual a importância da leitura para o indivíduo em sua relação com 

as práticas sociais? 
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ANEXO B 

CANTIGA 

Manoel Bandeira 

 

                                              

Nas ondas da praia 

Nas ondas do mar 

Quero ser feliz 

Quero me afogar. 

 

Nas ondas da praia 

Quem vem me beijar? 

Quero a estrela-d'alva 

Rainha do mar. 

 

Quero ser feliz 

Nas ondas do mar 

Quero esquecer tudo 

Quero descansar. 

 

(Estrela da Manhã) 

 
 
ANDORINHA 

Manoel Bandeira 

                                                                                 

Andorinha lá fora está dizendo: 

-Passei o dia à toa, à toa. 

 

Andorinha, andorinha, minha canção é mais triste: 

-Passei a vida à toa, à toa. 

 

A ESTRELA 

Manoel Bandeira 

                                                                        

 

Vi uma estrela tão alta,  

Vi uma estrela tão fria!  

Vi uma estrela luzindo  

Na minha vida vazia.  

 

Era uma estrela tão alta!  

Era uma estrela tão fria!  
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Era uma estrela sozinha  

Luzindo no fim do dia.  

 

Por que da sua distância  

Para a minha companhia  

Não baixava aquela estrela?  

Por que tão alto luzia?  

 

E ouvi-a na sombra funda  

Responder que assim fazia  

Para dar uma esperança  

Mais triste ao fim do meu dia. 

 

 

O RIO  

Manoel Bandeira 

                                                                                 

Ser como o rio que deflui 

Silencioso dentro da noite. 

Não temer as trevas da noite. 

Se há estrelas nos céus, refleti-las. 

E se os céus se pejam de nuvens, 

Como o rio as nuvens são água, 

Refleti-las também sem mágoa 

Nas profundidades tranquilas. 

  

 

 

LUA ADVERSA 

Cecília Meireles 

          

 

Tenho fases, como a lua.  

Fases de andar escondida,  

fases de vir para a rua...  

Perdição da minha vida!  

Perdição da vida minha!  

Tenho fases de ser tua,  
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tenho outras de ser sozinha.  

 

Fases que vão e vêm,  

no secreto calendário  

que um astrólogo arbitrário  

inventou para meu uso.  

 

E roda a melancolia  

seu interminável fuso!  

 

Não me encontro com ninguém  

(tenho fases como a lua...)  

No dia de alguém ser meu  

não é dia de eu ser sua...  

E, quando chega esse dia,  

o outro desapareceu... 

 

NO MEIO DO CAMINHO 

Carlos Drummond de Andrade 

No meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

no meio do caminho tinha uma pedra. 
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LOUCURA POÉTICA 

Valdenides Cabral 

O que diriam os loucos 

se soubessem 

que ando a cavar nuvens 

em busca de palavras 

para plantá-las 

no solo fértil do poema? 

O que diriam os poetas 

ao me verem arando a terra 

adubando o chão 

aguando as palavras 

à espera de que a poesia se faça? 

O que diria eu 

ouvindo o louco ler o meu poema. 
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ANEXO C 

PRIMEIRO BEIJO 

                                                                                                 Clarice Linspector 

          Os dois mais murmuravam que conversavam: havia pouco iniciara-se o namoro 

e ambos andavam tontos, era o amor. Amor com o que vem junto: ciúme. 

           _ Está bem, acredito que sou a sua primeira namorada, fico feliz com isso. 

Mas, me diga a verdade, só a verdade:  

           _ Você nunca beijou uma mulher antes de me beijar? Ele foi simples: 

           _ Sim, já beijei antes uma mulher. 

           _ Quem era ela? Perguntou com dor. 

           Ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer.  O ônibus da excursão 

subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada em algazarra, 

deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos, 

finos e sem peso como os de uma mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar, e 

apenas sentir - era tão bom. A concentração no sentir era difícil no meio da balbúrdia 

dos companheiros.  

            E mesmo a sede começara: brincar com a turma, falar bem alto, mais alto que 

o barulho do motor, rir, gritar, pensar, sentir, puxa vida! Como deixava a garganta 

seca.  

E nem sombra de água. O jeito era juntar saliva, e foi o que fez. Depois de reunida na 

boca ardente engulia-a lentamente, outra vez e mais outra.  Era morna, porém, a 

saliva, e não tirava a sede. Uma sede enorme maior do que ele próprio, que lhe 

tomava agora o corpo todo.  

             A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio-dia tornara-se quente e árida 

e ao penetrar pelo nariz secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava.  

E se fechasse as narinas e respirasse um pouco menos daquele vento de deserto? 

Tentou por instantes, mas logo sufocava. O jeito era mesmo esperar, esperar. Talvez 

minutos apenas, talvez horas, enquanto sua sede era de anos.  

Não sabia como e porque mas agora se sentia mais perto da água, pressentia-a mais 

próxima, e seus olhos saltavam para fora da janela procurando a estrada, penetrando 
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entre os arbustos, espreitando, farejando.  

 

            O instinto animal dentro dele não errara: na curva inesperada da estrada, entre 

arbustos estava... o chafariz de onde brotava num filete a água sonhada. O ônibus 

parou, todos estavam com sede, mas ele conseguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz 

de pedra, antes de todos.  

             De olhos fechados entreabriu os lábios e colou-os ferozmente ao orifício de 

onde jorrava a água. O primeiro gole fresco desceu, escorrendo pelo peito até a 

barriga. Era a vida voltando, e com esta encharcou todo o seu interior arenoso até se 

saciar. Agora podia abrir os olhos.  

Abriu-os e viu bem junto de sua cara dois olhos de estátua fitando-o e viu que era a 

estátua de uma mulher e que era da boca da mulher que saía a água. Lembrou-se de 

que realmente ao primeiro gole sentira nos lábios um contato gélido, mais frio do que 

a água.  

            E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua da mulher de 

pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra.  

Intuitivamente, confuso na sua inocência, sentia intrigado: mas não é de uma mulher 

que sai o líquido vivificador, o líquido germinador da vida... Olhou a estátua nua.  

Ele a havia beijado.  

            Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele e 

tomou-lhe o corpo todo estourando pelo rosto em brasa viva. Deu um passo para trás 

ou para frente, nem sabia mais o que fazia. Perturbado, atônito, percebeu que uma parte 

de seu corpo, sempre antes relaxada, estava agora com uma tensão agressiva, e isso 

nunca lhe tinha acontecido.  

           Estava de pé, docemente agressivo, sozinho no meio dos outros, de coração 

batendo fundo, espaçado, sentindo o mundo se transformar. A vida era inteiramente 

nova, era outra, descoberta com sobressalto. Perplexo, num equilíbrio frágil.  

Até que, vinda da profundeza de seu ser, jorrou de uma fonte oculta nele a verdade. 

Que logo o encheu de susto e logo também de um orgulho antes jamais sentido: ele...  

Ele se tornara homem. 
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O MITO DE PROMETEU 

          Prometeu era um Titã, filho de Jápeto e Cimene e irmão de Menécio, Atlas e 

Epimeteu. Prometeu era o mais jovem e possuía o dom da profecia. Desde pequeno era 

criativo e inteligente e usava o seu dom para comunicar-se com os deuses e 

compreendia a essência de todas as coisas do universo. Foi atribuída a Prometeu e ao 

seu irmão Epimeteu, a criação da raça humana e dos animais. Feitos de barro e água, a 

criação recebia de Prometeu o sopro divino, através do ar. Prometeu, “o que pensa 

antes” e Epimeteu, “o que pensa depois”. 

         Quando Zeus tornou-se o deus dos deuses, se impôs aos homens, fazendo valer 

sua supremacia divina e o fogo, símbolo do espírito criador, pertencia apenas aos 

deuses. Prometeu, compadecido dos homens, sua criação, resolveu roubar uma faísca 

do fogo do Olimpo para oferecer aos homens; assim, eles poderiam aquecer-se, 

cozinhar e fabricar armas. 

          Enfurecido, Zeus resolveu vingar-se e criar uma jovem muito bela, feita de argila, 

chamada Pandora, dando-lhe uma caixa lacrada, contendo as piores características dos 

deuses, entre eles, os dons negativos de Hermes, a perfídia e os discursos enganadores. 

Embora alertado por Prometeu, seu irmão apaixonou-se pela jovem e a levou para junto 

dos homens. 

           Curioso, Epimeteu pediu para Pandora abrir a caixa e, imediatamente, foram 

liberados todos os males que afligiram a humanidade: a violência, a miséria, as doenças 

e todos os males do mundo. Zeus ainda resolveu exterminar a humanidade, fazendo 

ocorrer um dilúvio durante quarenta dias e quarenta noites. Quando as águas baixaram, 

ainda restavam alguns seres humanos vivos. 

          Prometeu e seu filho Deucalião recolheram os seres humanos sobreviventes e 

foram tentar repovoar a terra. Mas, para garantir a paz no mundo, Zeus mandou prender 

Prometeu em um rochedo, onde todos os dias uma águia vinha para bicar-lhe o fígado. 

Como era imortal, assim que a ferida cicatrizava, a águia retornava, para feri-lo outra 

vez. 

           Zeus estava apaixonado por Tétis e Prometeu profetizou que se ele tivesse um 

filho com Tétis, estaria criando o deus supremo do universo, que o destronaria. Zeus, 

agradecido por tê-lo alertado, libertou Prometeu e o levou para o Olimpo, afastando-o 

para sempre dos homens. 
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O CASO DO ESPELHO 

                                              Ricardo Azevedo 

          Era um homem que não sabia quase nada. Morava longe, numa casinha de sapé 

esquecida nos cafundós da mata. Um dia, precisando ir à cidade, passou em frente a 

uma loja e viu um espelho pendurado do lado de fora. O homem abriu a boca. Apertou 

os olhos. Depois gritou, com o espelho nas mãos: 

 - Mas o que é que o retrato de meu pai es está fazendo aqui? 

-  Isso é um espelho - explicou o dono da loja. 

- Não sei se é espelho ou se não é, só sei que é o retrato do meu pai. 

Os olhos do homem ficaram molhados. 

- O senhor... conheceu meu pai? - perguntou ele ao comerciante. 

          O dono da loja sorriu. Explicou de novo. Aquilo era só um espelho comum, 

desses de vidro e moldura de madeira. 

- É não! - respondeu o outro. - Isso é o retrato do meu pai. É ele sim! Olha o rosto 

dele. Olha a testa. E o cabelo? E o nariz? E aquele sorriso meio sem jeito? 

           O homem quis saber o preço. O comerciante sacudiu os ombros e vendeu o 

espelho, baratinho. Naquele dia, o homem que não sabia quase nada entrou em casa 

todo contente. Guardou, cuidadoso, o espelho embrulhado na gaveta da penteadeira. 

A mulher ficou só olhando. 

           No outro dia, esperou o marido sair para trabalhar e correu para o quarto. 

Abrindo a gaveta da penteadeira, desembrulhou o espelho, olhou e deu um passo 

atrás. Fez o sinal da cruz tapando a boca com as mãos. Em seguida, guardou o 

espelho na gaveta e saiu chorando. 

- Ah, meu Deus! — gritava ela desnorteada. - É o retrato de outra mulher! Meu 

marido não gosta mais de mim! A outra é linda demais! Que olhos bonitos! Que 

cabeleira solta! Que pele macia! A diaba é mil vezes mais bonita e mais moça do que 

eu! 

- Quando o homem voltou, no fim do dia, achou a casa toda desarrumada. A mulher, 

chorando sentada no chão, não tinha feito nem a comida. 

- Que foi isso, mulher? 

- Ah, seu traidor de uma figa! Quem é aquela jararaca lá no retrato? 
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- Que retrato? - perguntou o marido, surpreso. 

- Aquele mesmo que você escondeu na gaveta da penteadeira! 

O homem não estava entendendo nada. 

- Mas aquilo é o retrato do meu pai! 

Indignada, a mulher colocou as mãos no peito: 

 - Cachorro sem-vergonha, miserável! Pensa que eu não sei a diferença entre um 

velho lazarento e uma jabiraca safada e horrorosa? 

A discussão fervia feito água na chaleira. 

- Velho lazarento coisa nenhuma! - gritou o homem, ofendido. 

A mãe da moça morava perto, escutou a gritaria e veio ver o que estava acontecendo. 

Encontrou a filha chorando feito criança que se perdeu e não consegue mais voltar pra 

casa. 

- Que é isso, menina? 

- Aquele cafajeste arranjou outra! 

- Ela ficou maluca - berrou o homem, de cara amarrada. 

- Ontem eu vi ele escondendo um pacote na gaveta lá do quarto, mãe! Hoje, depois 

que ele saiu, fui ver o que era. Tá lá! É o retrato de outra mulher! 

A boa senhora resolveu, ela mesma, verificar o tal retrato. Entrando no quarto, abriu a 

gaveta, desembrulhou o pacote e espiou. Arregalou os olhos. Olhou de novo. Soltou 

uma sonora gargalhada. 

- Só se for o retrato da bisavó dele! A tal fulana é a coisa mais enrugada, feia, velha, 

cacarenta, murcha, arruinada, desengonçada, capenga, careca, caduca, torta e 

desdentada que eu já vi até hoje! 

E completou, feliz, abraçando a filha: 

 - Fica tranquila. A bruaca do retrato já está com os dois pés na cova! 
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