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RESUMO 

 

 

Nas últimas décadas, em muitos países, inclusive no Brasil, vêm se intensificando as 
discussões em torno da necessidade de melhorar a qualidade do ensino no país. O 
foco dessas discussões centra-se, principalmente, na implementação de práticas 
pedagógicas que contribuam para formar leitores e produtores de textos proficientes, 
capazes de interagir através da escrita em diferentes contextos comunicativos. 
Tendo isso em vista, esta dissertação elege como objeto de estudo a produção 
textual escrita, com ênfase no processo de reescrita, no contexto escolar do Ensino 
Fundamental. Para tanto, elaboramos um projeto de intervenção desenvolvido a 
partir de uma sequência didática, organizada em torno do gênero “fábulas” e 
construída a partir dos módulos didáticos sugeridos por Schneuwly e Dolz (2004). 
Nessa direção, objetivamos investigar como uma atuação mediadora do professor, 
no processo de reescritura textual dos alunos, contribui para o estudante aprimorar 
seu texto de forma significativa. Objetivamos ainda observar como a interação verbal 
entre os pares, a partir da discussão conjunta das orientações escritas da 
professora, promove revisões e alterações que resultam na melhoria qualitativa do 
texto reescrito. Teoricamente, buscamos contribuições nos estudos do letramento 
(KLEIMAN, 1995); nas abordagens de escrita (OLIVEIRA, 2001); no processo de 
escrita colaborativa e na concepção bakhtiniana de linguagem (BAKHTIN, 
2003[1953]). Metodologicamente, este estudo etnográfico crítico se insere no campo 
da Linguística Aplicada e adota uma abordagem qualitativa da pesquisa de cunho 
interpretativista e colaborativo. A análise dos dados permite observar a relevância do 
processo de reescrita colaborativa na apropriação de habilidades de como produzir 
um texto escrito e na consolidação da prática de revisar textos como fonte 
inesgotável de reflexões, aprendizagens e aperfeiçoamento contínuo, contribuindo, 
assim, para a formação de leitores críticos e produtores de textos proficientes. 
 

Palavras-chave: Letramento. Produção textual. Reescrita de textos. Escrita 
colaborativa. Ensino Fundamental. 
 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

In recent decades, in many countries, including Brazil, it has intensified the 
discussions about improving the quality of education in the country. These 
discussions focus mainly  on the implementation of teaching practices that contribute 
to form readers and proficient text producers, able to interact through the  in writing 
different communicative contexts. Keeping this in view, this dissertation chooses as 
study object, the text production process writing, with an emphasis on rewriting 
process in school context of elementary school. Therefore, we elaborated a 
pedagogical intervention project developed from a didactic sequence, organized 
around "fables" gender and built from the teaching modules suggested by 
SCHNEUWLY and DOLZ (2004). In this direction, we aimed to investigate how a 
mediating performance of the teacher, in the process of students textual rewriting, 
contributes to the student improve significantly his text. We also aim to observe how 
the verbal interaction among pairs from the shared discussion of written guidelines 
from the teacher promotes revisions and changes that result in qualitative 
improvement of the written text. Theoretically, we seek contributions in literacy 
studies, (KLEIMAN, 1995); in writing approaches (OLIVEIRA, 2001); in collaborative 
writing process and Bakhtin's conception of language (Bakhtin, 2003[1953]). 
Methodologically, this critical ethnographic study is part of Applied Linguistics and 
adopts a qualitative approach of interpretive and collaborative research. Data 
analysis allows observing the importance of rewriting collaborative process in the 
appropriation skills to produce a written text and the consolidation of the practice of 
reviewing texts as an inexhaustible source of reflection, learning and continuous 
improvement, thus contributing to the formation of critical readers and proficient text 
producers. 
 

Key words: Literacy. Text production. Text rewriting. Collaborative writing. 
Elementary school. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 Em uma sociedade grafocêntrica, o acesso à escrita é, também, garantia de 

ter acesso a determinados bens culturais, além de promover o direito à cidadania. 

Nesse contexto, ler e escrever se tornaram atividades essenciais à vida do homem 

moderno. Contudo, não basta aos indivíduos apenas serem capazes de decodificar 

os sistemas de linguagem e apropriarem-se de recursos e de técnicas de escrita. 

Torna-se imprescindível que estes dominem uma multiplicidade de códigos de 

linguagem que lhes possibilite transitar em diversos contextos sociais. 

 Diante dessa realidade, urge que a escola reconheça a função social de 

inserir os estudantes brasileiros no universo da escrita. Uma sociedade que se ergue 

nos pilares de um mundo letrado exige uma instituição escolar que proponha um 

trabalho pedagógico pautado em atividades que propiciem o desenvolvimento de 

habilidades, conhecimentos e atitudes essenciais ao uso efetivo e competente da 

leitura e da escrita em práticas sociais. 

Infelizmente, contrariando essa emergente realidade, muitas escolas 

brasileiras insistem em promover um ensino de língua materna calcado nos moldes  

tradicionais em que a linguagem não é considerada um organismo vivo em 

constante transformação. Nesse contexto, o trabalho pedagógico realizado nas 

escolas de Língua Portuguesa é direcionado, prioritariamente, ao estudo de regras 

gramaticais isoladas, através de aulas expositivas cansativas e de exercícios de 

fixação longos e repetitivos. Essa postura educativa, assumida por muitos 

professores em todo o território nacional, distancia o aluno de vivenciar práticas de 

letramento presentes em uma sociedade letrada, não contribui para a promoção da 

cidadania e impossibilita a ampliação da competência discursiva dos alunos em 

diversas situações cotidianas de inserção social.  

 Esse descompasso entre a iminência de inserir os sujeitos em uma cultura 

letrada e a busca de estratégias que viabilizem um ensino que promova o letramento 

de seus educandos têm gerado questionamentos e discussões em torno da 

necessidade de melhorar a qualidade de ensino no Brasil. O ponto fulcral dessas 

discussões centra-se, principalmente, na implantação de um ensino de línguas que 
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contribua para formar leitores e produtores de textos proficientes, capazes de 

interagir através da escrita em diferentes contextos comunicativos. 

Urge reverter esse quadro de incorporar em nossas salas de aula um ensino 

de línguas improdutivo. E, nesse sentido, a publicação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1998) aponta para uma possível alternativa: revisar o conceito 

de concepção de linguagem e incorporar um ensino cuja proposta de trabalho 

contemple atividades integradas de expressão oral, leitura, produção de textos e 

análise linguística. Assim, a sala de aula poderá se configurar como um espaço 

relevante de interação entre professores e alunos. A partir desse novo prisma 

educativo, o objetivo preponderante do ensino de línguas será ode formar leitores 

capazes de interagir de forma significativa na sociedade em que vivem e 

escreventes competentes capazes de produzir textos coerentes, coesos e eficazes. 

 Nessa direção, a realização desta pesquisa justifica-se pela necessidade de 

refletirmos sobre as mudanças que devem ser implementadas no ensino de língua 

portuguesa, a fim de subsidiar uma prática educativa pautada em um processo 

dialógico de interação verbal, em que as práticas de escrita sejam encaradas como 

um processo de reflexão ativa, permeado por sucessivas reconstruções. 

Em função disso, tomamos como objeto de estudo a produção textual escrita 

no contexto escolar do Ensino Fundamental, com ênfase no processo de reescrita. 

As questões que norteiam nossa pesquisa emergem de inquietações que vêm 

permeando o ensino de língua materna nas escolas públicas brasileiras: 

a) Por que professores de Língua Portuguesa de escola públicas brasileiras 

assumem uma postura teórico-metodológica meramente prescritiva frente ao 

processo ensino-aprendizagem da língua escrita? 

b) Revisar um texto significa empreender uma correção estritamente ortográfica? 

c) É possível desenvolver uma correção interativa na produção do aluno e 

empreender um trabalho de revisão qualitativa? 

d) Que estratégias metodológicas são viáveis para transformar a reescrita em 

uma alternativa possível para ressignificar a produção textual no contexto 

escolar do Ensino Fundamental? 

e) As intervenções do professor podem auxiliar o aluno na reflexão e análise de 

sua própria produção e na percepção da provisoriedade do texto? 
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f) As interações entre os pares, no momento da reescrita colaborativa, 

influenciam qualitativamente no aperfeiçoamento do texto? 

 Em conformidade com essas questões, o objetivo geral deste estudo consiste 

em identificar de que forma uma atuação mediadora do professor, no processo de 

reescrita de seus alunos, contribui para a formação de produtores de textos 

proficientes, capazes de interagir através da escrita em diversos contextos 

comunicativos. 

 A partir desse objetivo geral, focalizamos os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar que concepção de ensino de língua o professor traz consigo e 

alicerça seu fazer pedagógico. 

b) Descrever práticas pedagógicas que situem a revisão em um processo 

interativo. 

c) Observar como as estratégias utilizadas pelo professor, no processo de 

reescrita, contribuem para fazer o aluno aperfeiçoar seu texto. 

d) Sugerir estratégias metodológicas que viabilizem o processo de reescrita 

por meio de ações colaborativas. 

e) Identificar como as intervenções do professor auxiliam o aluno a refletir 

sobre a provisoriedade do texto produzido. 

f) Descrever como as interações entre os pares influenciam qualitativamente 

no aperfeiçoamento do texto. 

 Com a finalidade de contemplar os objetivos apresentados, buscamos 

contribuições teóricas nos estudos de letramento (STREET, 1995; SOARES, 2002; 

KLEIMAN, 1995; TFOUNI, 1998; MARCUSCHI, 2001), explorando o conceito de 

letramento crítico (SOUZA, 2011). 

 No campo da educação, fundamentamo-nos nas pesquisas que focalizam o 

papel do professor como mediador do conhecimento e o aluno como sujeito ativo no 

processo de aprendizagem (VIGOTSKY, 2002; 2005; FREIRE, 1994; LERNER, 

2002; COLLELO, 2007). 

 Além disso, buscamos embasamento teórico no campo da literatura para 

ampliar nosso repertório conceitual sobre o gênero fábula, que figurará como 

elemento central no processo de escrita da primeira versão do texto, na intervenção 

pedagógica e durante a sessão de reescrita colaborativa (SMOLKA, 1995; SOUSA, 

2003; COELHO, 1984; MARTINS, 1982). 
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 No tocante à metodologia, esta dissertação insere-se no campo da Linguística 

Aplicada que apresenta como um de seus interesses a resolução de problemas 

sociais sobre os quais a linguagem exerce papel central (MOITA LOPES, 1994). 

Adotamos a pesquisa qualitativa com ênfase na abordagem interpretativista e 

colaborativa à luz da etnografia crítica. 

 Com relação à composição estrutural, este estudo organiza-se em cinco 

capítulos: as considerações iniciais, a contextualização da pesquisa, a 

fundamentação teórica, as ações de escrita e as considerações finais. 

No capítulo introdutório, apresentamos a problemática que motivou a 

realização desta pesquisa, bem como o objeto, a justificativa e a relevância do 

estudo. Expomos, também, as questões que nortearam a pesquisa e os objetivos 

que a investigação se propõe atender. Além disso, situamos os estudos em campos 

teórico e metodológico específicos. 

No segundo capítulo, intitulado Contextualização da pesquisa, explicitaremos 

a perspectiva metodológica à qual se filia a pesquisa, além de justificarmos sua 

inserção no campo da Linguística Aplicada. Apresentaremos ainda a abordagem à 

qual o estudo se associa – qualitativa – e o tipo de pesquisa em que se insere – a 

etnografia crítica. Ainda nesta seção, caracterizaremos a comunidade de 

aprendizagem e os colaboradores envolvidos na pesquisa. Ademais, 

apresentaremos os procedimentos de geração de dados, os instrumentos, o corpus 

e os procedimentos de análise. 

No capítulo intitulado Fundamentação Teórica, informaremos a teoria em que 

a pesquisa está embasada – a dos estudos de letramento que trazem, 

necessariamente, a perspectiva de letramento crítico. Revisitaremos as raízes que 

propiciaram a criação desse novo conceito e a relevância que ele assumiu através 

de sua consolidação. Em se tratando de letramentos como práticas sociais, não 

poderíamos deixar de discutir a aprendizagem colaborativa, as abordagens de 

escrita que embasam as práticas pedagógicas de leitura e escrita, o trabalho com as 

sequências didáticas, os gêneros discursivos, a caracterização do gênero fábula e o 

processo dialógico de interação verbal.  

 O capítulo seguinte destina-se à descrição das ações de escrita efetivadas 

durante a pesquisa e à análise dos dados gerados no decorrer da intervenção 

pedagógica. 
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 No último capítulo, apresentamos as considerações finais, retomaremos as 

questões que nortearam a pesquisa, a fim de observar se os objetivos foram 

alcançados, indicaremos as contribuições dos estudos para a promoção de um 

ensino de língua significativo que possibilite aos educandos participarem ativamente 

de práticas sociais mediadas pela linguagem em diversos contextos comunicativos. 

Sinalizamos, ainda para pesquisas futuras. 



17 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

2.1 INSERÇÃO NO CAMPO DA LINGUÍSTICA APLICADA 

 

 

 A Linguística Aplicada (LA) é uma área de conhecimento que apresenta como 

objeto de estudo a linguagem enquanto prática social. Para Moita Lopes (2006, p. 

14), a LA preocupa-se em “[...] criar inteligibilidade sobre problemas sociais em que 

a linguagem tem um papel central”, focalizando problemas com relevância social 

suficiente para exigir respostas teóricas que propiciem benefícios sociais a seus 

participantes. 

 Nesse sentido, nossa pesquisa insere-se nesse campo de investigação, tendo 

em vista que se propõe a apresentar uma proposta de intervenção que objetiva 

apontar estratégias metodológicas que contribuam para transformar um ensino de 

línguas em algo vivo, interacional, que possibilite formar leitores e produtores de 

textos proficientes. 

 

 

2.2 ABORDAGEM QUALITATIVO-INTERPRETATIVISTA DE PESQUISA 

 

 

 Os pressupostos teórico-metodológicos que norteiam a realização desta 

pesquisa se aninham no paradigma da pesquisa qualitativa interpretativista que, 

segundo Gonzáles Rey (2002, p. 9), “[...] é um processo dialógico que implica tanto 

o pesquisador quanto as pessoas pesquisadas, enquanto sujeitos ativos no 

processo”. A ênfase recai nos processos de construção e interpretação e não na 

resposta. Por ser um processo dialógico e de construção ativa,o pesquisador está 

constantemente teorizando, produzindo e organizando ideias no cenário complexo 

de seu diálogo com o momento empírico. 

 Em consonância com essa visão, Chizzotti (2006) afirma que a abordagem 

qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real 

e o sujeito, ou seja, uma “interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito” 
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(CHIZZOTTI, 2006, p. 79). O autor ressalta que os dados não são acontecimentos 

fixos, isolados, inertes e neutros. São fenômenos que se dão em um contexto fluente 

de relações e não se restringem às percepções aparentes, estando repletos de 

significados e de relações que sujeitos concretos criam em suas ações. 

 Portanto, assumir uma postura interpretativa em uma pesquisa significa 

buscar os vários significados que formam a realidade, compreendendo que a análise 

deve levar em consideração as muitas vozes envolvidas na interpretação dos 

fenômenos e na atribuição dos significados que lhe são inerentes. 

 Optamos por essa abordagem qualitativa por considerarmos a que melhor se 

enquadra no trabalho investigativo que nos propomos a realizar no contexto escolar 

do Ensino Fundamental, em que pesquisador e colaboradores desenvolvem um 

processo dialógico de construção de saberes, orientado por ações que pretendem 

transformar a prática pedagógica de produção textual escrita, com ênfase no 

processo de reescrita. 

 

 

2.3 PESQUISA COLABORATIVA 

 

 

 A pesquisa colaborativa é relevante para transformação da realidade de 

professores, configurando-se como: 

 

[...] espaço para autoconhecimento e para novas produções; como 
contexto de empoderamento, mas também, e centralmente, como 
espaço de criticidade dos diferentes modos de ser profissional, de 
pensar e agir, na relação com outros; dos modos como entendem 
seus papeis na atividade com base em experiências sócio-históricas 
acadêmicas e políticas (MAGALHÃES; LIBERALI, 2011, p. 299). 

 

A nosso ver, essa estreita relação entre pesquisa e ensino é ampliada nesse 

tipo de investigação, constituindo-se como um elo entre teoria e prática, a partir do 

qual o professor reflete sobre seu fazer pedagógico, busca compreendê-lo e 

transformá-lo, quando necessário. 

 Corroborando com tais afirmações, Ibiapina (2008) salienta que: 
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As pesquisas colaborativas apresentam modelos investigativos que 
rompem com a lógica empírico analítica a partir do uso da reflexão e 
da prática de colaboração como procedimentos que servem para os 
professores compreenderem ações, desenvolverem a capacidade de 
resolver problemas e trabalharem com mais profissionalismo 
(IBIAPINA, 2008, p.28). 

 

Segundo Cabral(2009),na pesquisa colaborativa, investigadores e coinvestigadores 

são essencialmente ativos e as reflexões construídas coletivamente são orientadas 

para as ações que pretendem transformar a realidade. Nesse sentido, há, pois, um 

processo formativo que mobiliza saberes da teoria e da prática, científicos e 

experienciais, de sujeitos historicamente situados, capazes de desenvolver 

competências e habilidades, em um processo contínuo de construção de novos 

conhecimentos que se mobilizam para transformar a prática educativa. 

 Para Santos (2013), o modelo de investigação da Pesquisa Crítica de 

colaboração, busca a transformação da realidade por meio da reflexão, fundada na 

indissociabilidade entre teoria e prática. Trata-se de um processo investigativo que 

parte das necessidades de um dado contexto capaz de promover mudanças por 

meio de atitude de intervenção. 

 Freitas(2007) observa que no paradigma crítico temos a análise do processo 

sócio-histórico-cultural. Consequentemente, a ciência, sob a ótica desse paradigma, 

procura promover a mudança da realidade e a investigação, descortinando 

possibilidades de os participantes analisarem os contextos nos quais estão inseridos 

por meio da reflexão teoria-prática. 

 A dinâmica inicial de refletir sobre e na ação possibilita outros olhares e 

posicionamentos que antes não eram vislumbrados, o que cria uma síntese dialética 

que ganha novos contornos na tríade ação-reflexão-nova ação. 

 Nas palavras de Magalhães (2009): 

 

[...] a pesquisa crítica de colaboração está inserida em um paradigma 
crítico que tem como objetivo intervir e transformar contextos, de 
modo a propiciar que os participantes se apresentem por meio da 
participação coletiva na condução da pesquisa. Dessa forma, a 
pesquisa realiza-se como um processo de questionamento de 
sentidos-significados rotinizados, bem como de produção conjunta de 
novos significados (MAGALHÃES, 2009, p. 55). 

 

 Para Magalhães (2009), existe a ideia de coautoria e de 

coconstrução/produção de conhecimento entre pesquisadores e participantes no 
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processo de transformação, circunscritos ao momento histórico em que a ação de 

pesquisa foi desenvolvida. Isso mostra, como explicita Liberali (2008), a essência da 

colaboração como uma categoria teórico-metodológica que possibilita aos 

pesquisadores e participantes se posicionarem como aprendizes no percurso 

investigativo.  

 Neste estudo, adotamos a pesquisa colaborativa por considerarmos que está 

em consonância com os objetivos propostos nesta trajetória investigativa. 

 

 

2.4 A ETNOGRAFIA 

 

 

 Estar imerso em um campo de pesquisa escolar significa estabelecer uma 

interação direta com os sujeitos envolvidos no processo de escolarização 

investigado e, consequentemente, permite-nos observar como se caracteriza o 

cotidiano vivenciado pelos alunos nas salas de aula pesquisadas. 

 A respeito dessa peculiaridade investigativa etnográfica, a partir de uma 

abordagem interacional,comenta André (2005): 

 

A pesquisa do tipo etnográfico, que se caracteriza fundamentalmente 
por um contato direto do pesquisador com a situação pesquisada, 
permite reconstruir os processos e as relações que configuram a 
experiência escolar diária.Por meio das técnicas etnográficas de 
observação participante e de entrevistas intensivas, é possível 
documentar o não-documentável, isto é, desvelar os encontros e 
desencontros que permeiam o dia a dia da prática escolar, descrever 
as ações e representações dos seus atores sociais, reconstruir sua 
linguagem, suas formas de comunicação e os significados que são 
criados e recriados no cotidiano do seu fazer pedagógico. 
[...] Nesse sentido, o estudo da prática escolar não pode se restringir 
a um mero retrato do que se passa no seu cotidiano, mas deve 
envolver um processo de reconstrução dessa prática, desvelando 
suas múltiplas dimensões, refazendo seu movimento, apontando 
suas contradições, recuperando a força viva que nela está presente 
(ANDRÉ, 2005, p. 41). 

 

 Nesse contexto, a etnografia é um método de abordagem de campo que 

oferece ferramentas para um melhor entendimento da realidade da escola, suas 

formas de constituição de significados e suas transformações, originárias de 
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reflexões e discussões dos sujeitos participantes do contexto educacional, e, por 

isso, figura na presente investigação. 

 

 

2.5 AMBIENTE DA PESQUISA 

 

 

 A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Monsenhor José Alves Landim, 

situada na Rua Retirolândia, S/N, conjunto Soledade I – Bairro Potengi, Município de 

Natal, estado do Rio Grande do Norte. Esse estabelecimento de ensino foi criado 

pela Lei Municipal Nº 2.064/78, de 15/07/1978, para ministrar, na educação básica, o 

Ensino Fundamental com duração de nove anos de escolarização, oferecendo do 1º 

ao 5º ano (anos iniciais) no turno matutino e do 6º ao 9º ano (anos finais) no turno 

vespertino, atendendo, inclusive, a alunos com necessidades especiais em todos os 

anos de escolarização oferecidos.  

 Desde o ano de sua criação, o prédio passou por constantes reformas e 

ampliações escolares, ocupando um terreno de 5.198,88 m² e uma área construída 

de758 m². Sua estrutura física é composta por 12 salas de aula, 1 secretaria, 1 

biblioteca, 1 depósito de material de limpeza, 1 cozinha, 1 pátio, 1 despensa, 2 

almoxarifados, 1 área de serviço, 1 auditório, 1 laboratório de informática, 1 horta, 1 

quadra de esportes coberta recém reformada, 1 refeitório e 6 banheiros (masculino e 

feminino). 

 A equipe que trabalha na escola atualmente é composta por 44 professores, 

sendo 32 graduados e 12 especialistas. Fazem parte do quadro de funcionários: 1 

inspetor escolar, 4 coordenadores pedagógicos, 6 secretárias, 2 merendeiras, 2 

auxiliares de merendeira, 6 vigilantes, 2 bibliotecárias, 4 auxiliares de serviços 

gerais, uma diretora e 1 vice-diretora. Toda essa equipe atende a um público de 

aproximadamente 611 alunos, sendo 234 no turno matutino (distribuídos em 8 

turmas), e 377 no turno vespertino, distribuídos em 12 turmas. Essa clientela reside 

nos arredores da escola e em bairros adjacentes. 

 De forma geral, a instituição escolar apresenta uma boa estrutura e um 

ambiente agradável. A comunidade demonstra respeito pelo espaço e participa 

ativamente dos eventos propostos pela escola. 



22 

 

 Dentro do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

9396/97), a matriz curricular compreende 200 dias letivos, com 840 horas-aula, 

distribuídos entre os componentes curriculares que fazem parte do Ensino 

Fundamental I e II. 

 O Projeto Político Pedagógico da escola prevê, como finalidade primordial, 

oferecer ao educando um ensino pautado na promoção do pensamento crítico -

reflexivo para o exercício da cidadania. Além disso, propõe que o ambiente escolar 

seja um espaço privilegiado de potencialização de saberes, ampliação de 

conhecimento e experiências, fortalecimento dos laços de afetividade, solidariedade 

humana e tolerância recíproca. 

 No que diz respeito ao aparelhamento da unidade escolar em questão, pode-

se notar a existência de kits pedagógicos de matemática contendo: disco de fração, 

material dourado, blocos lógicos, balança, fita métrica, números, réguas, 

calculadoras, cubo mágico; kits de Língua Portuguesa contendo: letras móveis, 

jogos diversificados de alfabetização, caixas de livros de literatura infantil, gibis, 

revistas Recreio e Ciências Hoje. 

A escola também possui jogos de divertimento: ludo, loto, dominó, quebra – 

cabeça, boliche, Banco Imobiliário, dama, trilha, resta um. Conta ainda com 

materiais diversificados para as aulas de Educação Física como: bola, corda, 

bambolê, iô – iô, vai – e – vem, lego, peteca, pião e bilboquê. Para o Ensino da Arte, 

a instituição disponibiliza pincéis, tinta guache e acrílica, telas, massa de modelar, 

papéis variados, cola, tesoura, glitter, coleção hidrocor de madeira e giz de cera. 

Quanto aos equipamentos eletrônicos, a escola dispõe de 2 amplificadores de som, 

2 microfones sem fio, 1 tv, 4 CD players, 2 projetores de data – show, 5 

computadores de uso administrativo e pedagógico, 3 impressoras, além 20 

computadores no laboratório de informática. A conexão com a internet é oferecida 

pela Secretaria Municipal de Educação em banda larga.  

 Um dos aspectos pedagógicos da escola que merece destaque é o 

desenvolvimento de projetos que objetivam ampliar a participação dos alunos, dos 

pais e da comunidade no cotidiano escolar, tornando a parceria familiar uma 

alternativa viável para enfrentar as dificuldades vivenciadas no decorrer de cada ano 

letivo e a busca constante por um ensino de qualidade. De todos os projetos 

desenvolvidos pela escola durante este ano letivo, quatro específicos se 
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sobressaem: “Conhecendo autores e formando leitores”, “ Escola Aberta”, “Um novo 

olhar sobre o espaço” e “Mais Educação”. 

 “Conhecendo autores e formando leitores” é um projeto que incentiva a leitura 

de obras de escritores brasileiros e a produção textual individual e coletiva. É 

desenvolvido por todas as turmas do Ensino Fundamental I. Já possibilitou a 

produção de vários livros, a ampliação de empréstimos de livros na biblioteca, o 

aumento na proficiência leitora e escritora dos alunos e um salto qualitativo no 

número do IDEB do Ensino Fundamental que em 2013 ultrapassou a meta 

estabelecida, atingindo 4,7. 

 Já o programa “Escola Aberta” prevê o oferecimento de oficinas aos finais de 

semana em diversas áreas: Esporte e Lazer (futsal e dança), Artes (pintura em 

tecido e ponto russo) e Formação para o Trabalho (informática). Essas oficinas são 

frequentadas por alunos, pais, por membros da comunidade escolar e se constituem 

em um espaço relevante para aproximá-los da escola, cultivar o sentimento de 

pertencimento à instituição escolar, afastá-los da ociosidade e incentivar a 

valorização do ambiente escolar.   

 Quanto ao programa “Mais Educação” é uma tentativa de promover a 

educação em tempo integral. Os alunos são atendidos no contraturno através de 

oficinas de Matemática e Letramento, uma oportunidade única para aqueles que não 

têm condições financeiras de frequentar um reforço escolar e apresentam 

dificuldades de aprendizagem, necessitando de uma atenção mais específica e 

individualizada. Além disso, também são disponibilizadas oficinas de horta, jogos e 

recreação, desenho e pintura em tela, onde os alunos desenvolvem seu potencial 

criador e se divertem. 

 Quanto ao projeto “Um novo olhar sobre o espaço” é de caráter 

interdisciplinar e envolve ações bastante diversificadas que incluem desde aulas de 

campo até mudanças qualitativas no espaço escolar. Dentre essas ações podemos 

citar: oficinas de grafite, reconstrução da horta sustentável com garrafas pet, oficinas 

de brinquedos artesanais com material reciclado, festival de pipas. Tal projeto vem 

promovendo o entusiasmo e a participação ativa de alunos e professores nas 

atividades propostas, a descoberta de novos talentos e a ampliação do potencial 

artístico e criativo dos educandos. 
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 Esses são alguns aspectos relevantes para caracterizar a unidade escolar em 

questão e sua predisposição para alcançar os objetivos propostos em seu Projeto 

Político Pedagógico.    
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2.6 COLABORADORES DA PESQUISA 

 

 

2.6.1 A Professora 

 

 

 A professora colaboradora cursou o Ensino Fundamental e Médio em escola 

pública e licenciou-se em Letras no ano de 1990 pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Leciona como professora de Língua Portuguesa há 25 anos na 

rede pública estadual e municipal de ensino, no município de Natal, estado do Rio 

Grande do Norte. 

 A educadora considera relevante o trabalho pedagógico em torno de gêneros 

discursivos a partir de sequências didáticas. Nesse sentido, afirma que a concepção 

de linguagem que alicerça seu fazer pedagógico é aquela que promove a interação 

verbal e possibilita a formação do senso crítico do aluno. 

 Além disso, a professora relata que organiza seu planejamento com vistas a 

desenvolver as habilidades de ler e compreender diferentes gêneros discursivos, 

expressar-se oralmente em diferentes situações do dia a dia, produzir textos na 

modalidade escrita da língua, construir e aprimorar conhecimentos linguísticos. Para 

tanto, utiliza-se de diversas estratégicas metodológicas, tais como:realização de 

momentos literários, debates orais, empréstimo de livros, rodas de leitura, seminário 

sobre temas atuais, contação e recontação de histórias, roda de conversa sobre 

livros lidos pela turma, resumo de livros literários indicados por um colega da classe, 

dramatização de histórias lidas pelos alunos. 

De acordo com a professora, essas atividades estão contribuindo para a 

formação de leitores e produtores de textos e para desmistificar a Língua 

Portuguesa como uma disciplina voltada prioritariamente para o ensino de regras 

gramaticais, transformando-a em um componente curricular vivo, capaz de despertar 

o interesse dos educandos, aproximando os conhecimentos linguísticos vivenciados 

na escola em experiências cotidianas reais, capazes de propiciar uma vivência 

discursiva e, consequentemente, o uso social da linguagem em diferentes contextos.  
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2.6.2 Os Alunos 

 

 

 A turma em que os dados desta pesquisa foram gerados durante o ano letivo 

de 2015 é do 7º ano do Ensino Fundamental II da rede municipal de Natal. Ela é 

composta por 19 meninas e 13 meninos, com idades que variam entre 12 e 15 anos. 

Estes alunos residem, em sua maioria, no mesmo bairro em que a escola se 

encontra localizada e em loteamentos próximos à comunidade escolar. 

 Os dados coletados, através da aplicação de um questionário individual, 

apontam algumas características que evidenciam a situação social desses 

adolescentes. A grande maioria dos alunos advêm de famílias pequenas e moram 

com seus pais e irmãos. Grande parte das famílias desses educandos sobrevive 

com até um salário mínimo. Entretanto, apenas 50% deles participam do programa 

do Governo Federal “Bolsa-família”. 

Entre as ocupações das mães das crianças, evidenciamos que uma pequena 

parcela de donas de casa e uma grande quantidade de mulheres que ajudam nas 

despesas domésticas, trabalhando oito horas diárias em diversas profissões como: 

vendedora, secretária, cuidadora de idosos, esteticista, costureira, babá, faxineira, 

atendente de vestiário e empregada doméstica. Tais profissões não exigem um nível 

de escolaridade alto, tampouco uma qualificação mais específica. Nesse sentido, 

quanto ao grau de instrução, algumas dessas nunca estudaram, outras não 

concluíram o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio e apenas uma possui o Ensino 

Superior. 

Com relação aos pais, a grande maioria trabalha e apenas um já é 

aposentado. As profissões exercidas por estes pais são bastante diversificadas: 

mecânico, vendedor, chefe de cozinha, jardineiro, vigilante, soldador, 

microempresário, operador de máquinas e representante de produtos comerciais. 

Apesar de essas profissões não exigirem alto grau de instrução, os pais desses 

alunos apresentam um nível de escolaridade mais alto do que o das mães. Apenas 

um deles nunca estudou, a maioria já cursou ou está cursando o Ensino Médio e 

outros já concluíram o Ensino Superior. 

 Outro fator relevante é a presença da leitura do cotidiano dessas famílias. Os 

filhos presenciam os pais realizando diversas leituras que vão desde textos bíblicos, 
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livros de literatura, jornais, livros didáticos ou apostilas, leituras virtuais até revistas 

de fofocas sobre artistas famosos. 

 Outra evidência importante é o fato de a grande maioria dos pais participar 

das reuniões de pais e mestres promovidas pela escola, fato que denota 

compromisso, responsabilidade e interesse pela educação dos filhos. Essa 

preocupação também fica clara quando os alunos afirmam que seus pais estão 

sempre os incentivando a estudar e a ler. 

 A grande maioria dos alunos afirma ser a leitura muito importante em suas 

vidas. Nesse sentido, consideram-na uma atividade extremamente relevante em seu 

cotidiano. As leituras preferidas desses educandos são livros de literatura e histórias 

em quadrinhos. Grande parte desse grupo possui uma quantidade razoável de 

livros, fato que denota que as famílias pesquisadas, apesar de pouca condição 

financeira, investem na compra de livros e percebem a importância da leitura para 

seus filhos. 

 

 

2.7 PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

 

 

Os dados apresentados nesta pesquisa dizem respeito ao processo 

colaborativo de escrita e reescrita de textos, vivenciado pelos alunos do sétimo ano 

do Ensino Fundamental em uma escola pública do município de Natal. Essa 

experiência pedagógica com a produção textual foi planejada em etapas, a partir da 

organização de uma sequência didática em torno do gênero “fábulas” e foi 

desenvolvida em sete módulos, durante 28 aulas. 

 Os dados gerados podem ser categorizados em três tipos: descritivos – 

produzidos pela pesquisadora através do relato das atividades na sequência didática 

realizada em sala de aula; conversacionais – produzidos pelas duplas no momento 

da escrita colaborativa e organizados pela pesquisadora em notas de campo a partir 

de gravações em áudio; analíticos – produzidos pela pesquisadora em dois 

momentos distintos, através de dois recursos: 1º- análise da primeira versão do texto 

produzido em duplas; 2º- reescrita colaborativa da primeira revisão realizada a partir 

das intervenções escritas elaboradas pela pesquisadora no momento da mediação 

pedagógica. 
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 O “corpus” da pesquisa é constituído por 24 textos (12 textos de primeira 

versão e 12 textos reescritos), produzidos em duplas. 

 Vale ressaltar que a descrição etnográfica do ambiente da pesquisa e dos 

colaboradores foi efetivada mediante a utilização de questionários. 

 

 

2.8 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

 

 Em razão de este estudo associar-se à pesquisa de tipo etnográfico que 

pressupõe a geração de uma variedade considerável de dados, utilizaremos os 

seguintes instrumentos para compor o “corpus” deste trabalho: 

 questionário semiestruturado; 

 observação participante e notas de campo; 

 descrição da sequência didática para a produção textual de gênero fábula; 

 gravação em áudio do processo de reescrita colaborativa; 

 duas versões dos textos produzidos pelos alunos (1ª versão e reescrita). 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 LETRAMENTO 

 

 

3.1.1 Origem e evolução do termo letramento 

 

 

 Conforme Soares (2002), a palavra literacy provém do latim littera, que 

significa letra e inaugura a inserção do indivíduo no mundo da escrita, fato que 

acarreta efeitos de natureza social, econômica, política e linguística. Nesse contexto, 

literacy passou a designar estado ou condição que assume aquele que aprende a ler 

e escrever. Letramento, então, pode ser designado como sendo “[...] o estado ou a 

condição que adquire um grupo social ou indivíduo como consequência de ter-se 

apropriado da escrita” (SOARES, 2002, p. 18). 

 Segundo esta mesma autora (2004), nos Estados Unidos, a palavra literacy, 

era dicionarizada desde o final do século XIX. Isso ocorreu devido à utilização do 

termo para identificar tanto alfabetização quanto letramento. Dessa forma, uma 

atenção especial foi dada ao termo nesse mesmo período, já que as avaliações que 

eram realizadas pelo sistema escolar demonstravam grandes problemas de uso de 

escrita. Ainda de acordo com Soares (2004), além da ressignificação do conceito 

nos países de língua inglesa, em diferentes países um novo termo foi inventado, 

como letramento (no Brasil), literacia (em Portugal) e lettrisme (na França). 

 

A partir de então, está instaurada, segundo Soares (2004) a invenção 
do letramento e a consequente desinvenção da alfabetização, uma 
vez que são criadas aproximações e distanciamentos entre os dois 
conceitos, com relevância acentuada para as questões de letramento 
e alfabetização. Para a autora, letramento e alfabetização têm 
especificidades próprias, cada processo tem suas próprias facetas 
[...] (SAITO; SOUZA, 2011, p. 111). 

 

 Souza (2012), acrescenta que nos primórdios, letramento se referia ao 

aprendizado educacional básico que era possibilitado por meio do domínio da leitura 

e da escrita. Nas civilizações antigas, a escrita era um instrumento de privilégio da 
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alta sociedade, especialmente do alto clero. O apogeu do letramento na Europa se 

deu na Idade Média com o advento da Reforma Protestante que, ao incentivar o 

indivíduo a ler a Bíblia, trouxe grandes transformações sociais, e, 

concomitantemente a este movimento, houve então o desenvolvimento da ciência 

moderna. 

Soares (2007) relata que já naquela época o conhecimento do código escrito 

da língua era o caminho para a inclusão social e ascensão ao poder, que se 

concentrava nas mãos do clero. Nesse contexto, na Idade Média, antes do 

surgimento da imprensa, os livros manuscritos eram objetos de luxo, uma vez que 

custavam muito caro e, consequentemente, poucos tinham acesso a eles. Os 

copistas, de certa forma, exerciam um papel de poder em relação aos escritos, por 

alterarem os textos originais ora de forma intencional, ora de maneira inconsciente. 

 Para Picolli (2010), na realidade brasileira, o letramento começou a integrar o 

discurso de especialistas das áreas de educação e linguísticas por volta dos anos 

oitenta. A propagação desse novo termo foi decorrente da insatisfação gerada pelo 

vocábulo alfabetização que se restringia à mera decodificação do código escrito, 

eximindo-se daí à capacidade de compreensão do indivíduo. 

 

A presença do conceito de alfabetização aliado ao de letramento 
tornou-se corrente na área da educação desde, aproximadamente, a 
década de 1980. As definições dessas terminologias, entretanto, são 
distintas, dependendo tanto do contexto histórico no qual estão 
inseridas quanto das diferentes perspectivas teóricas e 
metodológicas que as embasam (PICCOLI, 2010, p. 258).  

 

 

 Picolli (2010) também relata que o estudioso Paulo Freire pode ser 

considerado o precursor da ampliação do conceito de alfabetização no Brasil. Para 

ele, o processo de alfabetização se inicia com a leitura de mundo em que os sujeitos 

estão inseridos, para a partir daí, emergir a leitura da palavra: 

 

A concepção de alfabetização freireana é, portanto, um ato político, 
criador e de conhecimento que pode ser relacionada ao conceito de 
letramento em uma perspectiva sociológica, já que o entendimento 
crítico do ato de ler ultrapassa a decodificação da linguagem escrita, 
entendendo-se na compreensão do mundo e na ação política do ser 
humano na sociedade. Tal relação justifica o fato de Freire ser 
considerado o precursor de uma concepção brasileira de letramento, 
mesmo sem utilizar tal denominação (PICCOLI, 2010, p. 261). 



31 

 

 

 O primeiro aparecimento do termo em trabalhos brasileiros foi no livro No 

Mundo da Escrita: uma perspectiva psicolinguística, de Mary Kato, em 1986. De 

acordo com Saito e Souza (2011) a utilização desse conceito se deu “[...] 

exatamente para marcar a diferença entre o processo psicomotor e individual de 

aquisição do sistema de escrita, ou alfabetização, e o processo psicossocial 

consequente da aquisição e do contato com a cultura escrita, ou letramento” (SAITO 

E SOUZA, 2011, p.11). 

 Coll e Illera (2010) defendem que a tradução de literacy é contraditória e 

enfrenta uma gama de interpretações que podem ser situadas em dois extremos. 

 Um dos extremos apresenta uma visão cognitiva e linguística da 

alfabetização, sendo entendido como a aquisição de um código. Dessa forma, o 

processo de alfabetização estaria restrito à aprendizagem do código e à leitura. Em 

outro extremo, o termo literacy estaria ligado a uma visão que acrescentaria aos 

aspectos cognitivos e linguísticos, “a relação sócio-histórica e sociocultural da língua 

escrita e das práticas de leitura e de escrita” (PICCOLI, 2010, p.291). 

 Conforme apontam os estudos de Street ([1998], 2003),  o conceito dos novos 

estudos de letramento inicia-se, ao final da década de oitenta e início dos anos 

noventa, na identificação da necessidade de expandir a noção predominante de 

letramento, entendido como a habilidade de ler e escrever um código linguístico.Tais 

estudos surgem em oposição à visão dominante de letramento como um conjunto de 

habilidades cognitivas ou psicológicas que as pessoas possuem, e que podem ser 

ensinadas de maneira neutra, em contextos formais ou informais de ensino. 

 Nessa emergente perspectiva deve-se, então, utilizar o termo no plural em 

virtude da multiplicidade de interpretações a que este está sujeito. 

           Coll e Illera (2010) destacam que: 

 

[...] a ênfase nas práticas letradas e nas características específicas 
do texto e do contexto de compreensão, produção e uso levou 
progressivamente à substituição do singular pelo plural, de maneira 
que é cada vez mais frequente – e, segundo alguns autores, também 
mais correto – a utilização de termos “alfabetizações” (literacies), 
“alfabetizações múltiplas” (multiple literacies) ou “novas 
alfabetizações” (new literacies) (COLL; ILLERA, 2010, p. 293). 
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 Para Kleiman (1995), o letramento pode ser definido “como um conjunto de 

práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto 

tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos” ( KLEIMAN, 1995, 

p. 19). Para esta autora, o “letramento é considerado enquanto conjunto de práticas 

sociais, cujos modos específicos de funcionamento têm implicações importantes 

para as formas pelas quais os sujeitos envolvidos nessas práticas constroem 

relações de identidade e de poder” (KLEIMAN, 2004, p. 20). Em sua visão, o 

fenômeno do letramento extrapola o mundo da escrita tal qual ele é concebido pelas 

instituições que se encarregam de introduzir formalmente os sujeitos no mundo da 

escrita.  

 Marcuschi observa que: 

 

Letramento, por sua vez, envolve as mais diversas práticas de escrita 
na sociedade e pode ir desde uma apropriação mínima da escrita, tal 
como o indivíduo que é analfabeto, mas letrado na medida em que 
identifica o valor do dinheiro, o ônibus que deve tomar [...] 
(MARCUSCHI, 2001, p. 25). 

 

 Nesse sentido, podemos dizer que não existem pessoas iletradas em um 

mundo grafocêntrico.Na mesma obra, o autor afirma que “[...] escrita seria um modo 

de produção textual-discursiva para fins comunicativos com certas especificidades 

materiais e se caracterizaria por sua constituição gráfica embora envolva também 

recursos de ordem pictórica e outros” (MARCUSCHI, 2001, p. 26). 

 Assim, percebe-se que assumir uma definição de letramento exige, antes de 

tudo, reconhecer que essa questão conceitual está profundamente relacionada a 

questões ideológicas e políticas, inerentes a toda e qualquer tomada de posição do 

indivíduo frente à realidade em que vive. 

 

 

3.1.2 Letramento crítico 

 

 

 Hoffey (s.d. apud Souza, 2012) relata que o termo letramento crítico foi 

desenvolvido por sociólogos que se preocupavam em desafiar as injustiças e 

desigualdades sociais. Esses estudiosos denunciavam que aqueles que detinham o 

poder faziam com que esse poder e privilégio se perpetuassem. Esse tipo de 
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letramento encoraja os sujeitos a se interrogarem sobre aspectos de cunho social e 

institucional. 

 Segundo essa teoria, há uma preocupação contínua com a relação existente 

entre língua, poder, prática social e acesso a bens materiais. Tal relação permeia os 

aspectos sócio-históricos inerentes à aquisição de um sistema escrito de uma 

sociedade, ocasionando transformações sociais, culturais e psicológicas nos 

indivíduos que se encontram nela inseridos. 

 Seguindo essa mesma linha de pensamento, Maturana (1999) afirma que o 

letramento crítico deve atender às necessidades sociais dos cidadãos, entendendo 

que cada grupo social é interpelado por uma história e uma cultura em construção 

iminente. 

 Nessa perspectiva crítica, Mortatti (2004) salienta que o letramento está 

diretamente relacionado com a língua escrita e seu lugar, suas funções e seus usos 

nas sociedades letradas, ou, mais especificamente, grafocêntricas, isto é, 

sociedades organizadas em torno de um sistema de escrita em que esta se 

concretiza, sobretudo por meio do texto escrito e impresso, assumindo importância 

central na vida das pessoas e em suas relações com os outros e com o mundo em 

que vivem. 

 A partir dessa visão, tem-se uma sociedade baseada em comportamentos 

individuais e sociais que supõem inserção em um mundo em que atitudes e 

conhecimentos são construídos por meio da linguagem escrita, em detrimento da 

oralidade. Considerado aqui como um conjunto de práticas sociais, o letramento 

promove o envolvimento dos indivíduos, em função das necessidades apontadas 

pelo contexto social e também das habilidades e conhecimentos de que dispõem. 

Reiterando a importância dessas práticas no cotidiano das pessoas, Oliveira afirma: 

 

No que diz respeito às práticas de letramento, os diferentes grupos 
sociais buscam continuamente assegurar, por meio da agência 
humana, seus interesses ou valorizar as formas de ler e escrever que 
lhes trazem benefícios ou se constituem como um ‘bem social’ 
compartilhado entre eles. As crenças a respeito do modo como as 
comunidades elegem seus ‘bens sociais’ apontam necessariamente 
para um tipo de ideologia (GEE, 1994). Não há, nesse sentido 
nenhuma orientação de letramento que não seja ideológica 
(OLIVEIRA, 2010, p. 37). 
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              Assim, a leitura e a escrita possibilitam aos indivíduos ampliar sua cultura, 

exercer sua cidadania e reinventar sua história de vida. 

 Segundo Marcuschi (2004) deve ser considerado letrado “o indivíduo que 

participa de forma significativa de eventos de letramento e não apenas aquele que 

faz um uso formal da escrita” (MARCUSCHI, 2004, p. 38). Para o autor, a escrita 

tornou-se um bem social primordial para a sobrevivência em muitas culturas 

modernas, chegando até mesmo a se transformar em um símbolo de educação, 

desenvolvimento e poder. 

 A ampliação do fenômeno da alfabetização para um patamar de uso social da 

escrita em situações reais de comunicação apresenta os primeiros vestígios do que 

posteriormente passou a ser designado como letramento crítico. 

 Nos anos sessenta esse estudo já trazia, em sua essência, a visão de 

letramento para o domínio da técnica de leitura. Souza (2012) observa que durante o 

processo de alfabetização proposto por Paulo Freire (1990), não se deve ensinar 

aos alunos as habilidades de leitura e escrita dissociadas de significado para a vida 

deles, tendo em vista que dessa maneira, os educandos não conseguem ser 

reflexivos nem trazer suas próprias experiências para o aprendizado.  

A visão freireana sugere que a educação deve ter como ponto de partida 

questões problemáticas de interesse para a vida dos alunos. A abordagem de 

ensino sócio e politicamente situada contribui para que os educandos se tornem 

agentes ativos na construção de suas próprias realidades. 

  Assim, os estudiosos da linguagem que defendem o letramento crítico 

corroboram com a postura freiriana e acrescentam que uma pedagogia crítica deve 

objetivar a transformação social, a fim de proporcionar aos educandos um controle 

maior sobre o conteúdo escolar. Essa concepção nos faz entender que a pedagogia 

crítica deve incluir, então, necessidades locais, por pretender incluir o contexto 

sociocultural e histórico dos educandos, bem como observar criticamente as 

necessidades que a atualidade coloca enquanto globais. 

Percebe-se, nesse foco, uma preocupação com a questão de 

empoderamento das classes sociais desprivilegiadas. Ainda segundo Souza (2012), 

nesse patamar ideológico, concebe-se a escola não como um espaço no qual um 

corpo neutro de conhecimento curricular é transmitido a alunos com diferentes níveis 

de sucesso escolar, mas como um espaço onde se possa desenvolver modos de 

ensinar que ofereçam maiores possibilidades para minorias sociais. Entendemos 
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assim, que a pedagogia crítica contribui para inquietações na área da educação 

sobre a criticidade na formação do cidadão. Nessa perspectiva, letrar criticamente 

envolve considerar igualmente o conhecimento da classe dominante e o das 

minorias sociais como necessidades globais.  

 Em outras palavras, o letramento se instaura como uma prática cultural sócio 

e historicamente estabelecida, que permite ao indivíduo que dele se apodera 

participar efetivamente e decidir, como cidadão do seu tempo, os destinos da 

comunidade à qual pertence e as tradições, hábitos e costumes com os quais se 

identifica. 

 A capacidade de enxergar além dos limites do código, estabelecer relações com 

informações fora do texto falado ou escrito e vinculá-las à sua realidade histórica, 

social e política são características de um indivíduo em processo de letramento. 

 Silva (2007) comenta que direcionar o letramento para a concretização de 

práticas sociais a partir de um olhar crítico implica focalizar as relações de poder que 

envolvem os letramentos nas instituições sociais. Isso significa examinar o que está 

sendo feito e por quem, o papel que esse letramento desempenha nos processos 

institucionais e a que propósitos está servindo.  

Segundo a referida autora (SILVA, 2007), na escola, as interações entre 

professores e estudantes costumam ser mediadas pela linguagem oral, a qual 

integra os eventos de letramento e influencia a interpretação e a produção de textos. 

Os eventos de letramento estruturam-se em atividades sequenciadas que se 

realizam em torno do texto escrito. Essas atividades são dinâmicas e servem a 

múltiplos propósitos individuais e sociais, que podem estar em conflito, uma vez que 

as práticas de letramento, ou os usos e significados da leitura e da escrita, estão em 

constante transformação. 

Nesse sentido, é preciso que a escola repense sua função social e se 

concretize em um espaço onde as práticas de letramento se efetivem no dia a dia da 

sala de aula. A esse respeito salienta Dionísio: 

 

Temos de pensar na escola em termos de preparação para o futuro, 
como lugar de preparação para a vida, e não apenas como o lugar 
onde se ensinam os alunos a se saírem bem nos testes. A escola é 
um lugar de práticas de letramento e, obviamente, é um lugar onde 
se lê, onde se escreve, onde se conversa sobre coisas, onde há 
textos variados – bem, são essas práticas da escola, no dia a dia, à 
volta dos textos, que devem ter significado. Portanto, o momento 
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escolar da vida de uma pessoa que participa daquelas práticas tem 
significado e constrói o indivíduo de uma determinada maneira! E 
pode construir de uma maneira que o deixa capaz de letramento 
(DIONÍSIO, 2005, p.16). 
 

 Ivo (2006) ressalta que o letramento é uma atividade social que pode ser 

compreendida em termos das práticas de letramento que as pessoas realizam nos 

eventos de letramento. Os termos práticas de letramento e eventos de letramento 

precisam ser esclarecidos. A unidade básica de análise é o evento, pois existem 

diversas ocasiões cotidianas em que a palavra escrita desempenha um papel e 

essas ocasiões são os eventos de letramento. Um exemplo de evento de letramento 

é quando um adulto lê uma história para uma criança. 

 Já a noção de evento de letramento tem suas raízes na sociolinguística 

quando trata dos eventos da fala. Trata-se de situações comunicativas em que o 

letramento tem um papel integral. Conforme Street (2000, p. 21), “os eventos de 

letramento são ocasiões em que podemos observar como se desenvolve a leitura 

e/ou a escrita e percebermos suas características”. 

De acordo com Silva (2007), no que diz respeito ao conceito de práticas de 

letramento representa o modo como são construídos os significados de letramento 

nos contextos culturais e sociais em que a leitura e a escrita desempenham um 

papel. 

Para compreender melhor essa diferença entre “práticas letradas” e “eventos 

de letramento” nos reportamos a Rojo (2010). Segundo a autora, as práticas letradas 

representam as formas, marcadamente culturais, como as pessoas utilizam a 

linguagem no seu cotidiano, e os eventos de letramento materializam essa 

utilização, em cada ocasião onde a escrita aparece: 

 

No mundo da escrita o termo “letramento” busca recobrir os usos e 
práticas sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma ou de 
outra maneira, sejam eles valorizados ou não valorizados socialmente, 
locais (próprios de uma comunidade específica) ou globais, recobrindo 
contextos sociais diversos (família, igreja, trabalho, mídias, escola 
etc.), em grupos sociais e comunidades diversificadas culturalmente 
(ROJO, 2010, p. 10). 

 

 Assim, as condições para as práticas de letramento estão vinculadas à 

situação social, cultural e econômica das comunidades tanto quanto a alfabetização 

na perspectiva do letramento está vinculada a uma mudança nas práticas escolares.  
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 O que pressupõe um trabalho pedagógico diferenciado, efetivo que envolva 

diferentes gêneros que circulam na sociedade na consolidação de um ensino de 

línguas produtivo.  

 A esse respeito, Rojo afirma: 

 

É preciso enfatizar que cada diferente gênero se reserva a si próprio 
um conjunto de elementos linguísticos para serem usados no 
desempenho dessas funções: se “e daí” pode ser um coesivo 
adequado a um relato oral de um fato que nos ocorreu, não é um bom 
coesivo para um artigo de opinião publicado em um jornal, onde 
deverão estar presentes os “mas”, os “então”, os “como, por exemplo”, 
os “assim/portanto/pois”. Nesse sentido é que o gênero é como uma 
fábrica – um grande conjunto de instrumentos (um mega instrumento) 
em que pequenos outros instrumentos menores funcionam para 
produzir sentidos ou significação (ROJO, 2010, p.17). 

 

 Nesse contexto, Rolindo (2013) reitera a visão defendida por Rojo (2010), 

observando que  apropriar-se dos gêneros escritos depende do desenvolvimento de 

habilidades específicas de linguagem envolvidas nos escritos e permite ao professor 

atuar de forma situada nessa abordagem de produção textual, tendo textos dos mais 

variados gêneros como ponto central. Além disso, amplia o processo de letramento, 

especialmente quando o professor assume o compromisso de formar alunos como 

cidadãos dotados de consciência crítica, condição necessária para se construir uma 

sociedade mais justa. Não somente na palavra escrita encerram-se essas práticas 

que podem ser libertadoras, mas também na relação dialógica – esses são 

elementos fundamentais da prática em sala de aula. 

 Desse modo, para analisar as práticas de letramento em que os estudantes 

estão engajados, é preciso identificar as atividades pedagógicas em que textos se 

relacionam. Também é importante a escola reconhecer a importância dos 

letramentos do dia a dia, porque mostram que textos escritos preenchem atividades 

cotidianas. 

 Depreende-se daí que o estudo do letramento pode constituir-se em uma 

ferramenta poderosa para a construção do pensamento crítico e pode subsidiar o 

controle sobre a produção de textos ao desvendar os seus propósitos. 

 Marreiro (2012)aponta que o papel do professor no ensino de leitura e escrita 

na perspectiva do letramento crítico étomar decisões a respeito de como e com qual 

finalidade deve-se moldar o letramento na cultura contemporânea, fruto de um 
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capitalismo exacerbado, e ainda, como e com qual finalidade deve-se influenciar o 

desenvolvimento de cidadãos letrados.  

Na visão da referida autora (MARREIRO, 2012), o ensino de leitura e da 

escrita, por meio do letramento crítico, vem seguido do ensino de modos culturais de 

observar, descrever e explicar. O aluno diante dessa perspectiva compreende 

discursos, ideologias, valores, representações textuais, posicionando-se diante dos 

textos, ampliando suas visões de mundo, e compreendendo que a leitura e a escrita 

estão relacionadas com distribuição de conhecimento e poder dentro de uma 

sociedade. Dessa maneira, esses estudos procuram possibilitar ao educando 

reconhecer que os textos são representações da realidade e que essas 

representações são construídas socialmente.  

Além disso, sob uma dimensão crítica de letramento, as práticas educacionais 

convergem para uma atitude reflexiva dos envolvidos no processo ensino-

aprendizagem, a fim de promover uma compreensão em torno das relações de 

poder, desigualdade e injustiça, a partir das quais uma dada sociedade se organiza. 

 Nessa instância contextual, insere-se a leitura como prática social crítica que 

faz uso do texto como um meio de construção e reconstrução de significados. 

Consequentemente, essa prática social está ligada às relações políticas e de poder 

da vida diária nas culturas letradas. Por conseguinte, a abordagem do texto é feita 

por meio de um processo de construção de sentido em que os significados do texto 

são construídos pelo leitor dentro de um contexto social, histórico e de relações de 

poder específicos. 

 Assim, o letramento crítico deve promover a relação social entre texto e leitor, 

pois tanto o autor quanto o leitor são produtores de textos e construtores de 

significação através da linguagem. Para Menezes de Souza (2011), ler criticamente 

na perspectiva do letramento crítico implica nesses dois papéis que são simultâneos: 

 

Ler criticamente implica em desempenhar pelo menos dois atos 
simultâneos e inseparáveis: (1) perceber não apenas como o autor 
produziu determinados significados que tem origem em seu contexto 
e pertencimento sócio-histórico, mas ao mesmo tempo, (2) perceber 
como, enquanto leitores, a nossa percepção desses significados e de 
seu contexto sócio-histórico está inseparável de nosso próprio 
contexto sócio-histórico e os significados que dele adquirimos 
(MENEZES DE SOUZA, 2011, p. 132).    

 



39 

 

 Assumir uma visão de letramento crítico pressupõe creditar à escrita o poder 

de influenciar a ordem social, cultural, política, econômica e linguística tanto para o 

grupo social onde ela adquire relevância quanto para o indivíduo que dela se 

apropria para utilizá-la em diversos contextos comunicativos. 

Nesse contexto, o professor assume a postura de um agente de letramento,  

 

[...] um mobilizador dos sistemas de conhecimentos pertinentes, dos 
membros da comunidade, [...] um promotor das capacidades e 
recursos de seus alunos e suas redes comunicativas para que 
participem das práticas sociais de letramento, as práticas de uso da 
escrita situadas das diversas instituições (KLEIMAN, 2006, p. 82). 

 

Nessa perspectiva, a sala de aula se configura em uma comunidade de 

aprendizagem onde a aprendizagem se efetiva em um ambiente cooperativo: 

 

[...] em que professores e alunos, na qualidade de agentes de 
mudança e num contínuo processo de construção do conhecimento, 
agem colaborativamente, potencializando recursos para 
compreender o mundo e alcançar resultados que verdadeiramente 
lhes interessem. [...] Trata-se de um lugar em que aprendentes 
fazem uso de uma meta-aprendizagem coletiva, fundamentados na 
interação, no diálogo, na reflexão conjunta e no compromisso de 
atingirem objetivos comuns de aprendizagem (OLIVEIRA, 2014, 
p.51). 
 
 

          Sob esse prisma, o aluno passa a ser estimulado a aprender e a construir seu 

conhecimento. Consequentemente, o professor, como facilitador desse processo, 

passa a contribuir para o educando se enxergar como protagonista de sua 

aprendizagem de forma significativa. 

 

3.1.3 Letramento literário 

 

 

 De acordo com Barbosa (2011), o termo ‘Letramento Literário’ remete à 

condição daquele que não apenas é capaz de ler e compreender gêneros literários, 

mas aprendeu a gostar de ler literatura e o faz por escolha, pela descoberta de uma 

experiência de leitura distinta, associada ao prazer estético. Nesse sentido, a escola 

é a grande promotora da leitura literária e deve possibilitar que os jovens se 
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apropriem efetivamente da condição de leitores capazes de experimentar a fruição 

que caracteriza o contato com a literatura. 

 Ainda segundo a referida autora (BARBOSA, 2011),em uma sociedade cada 

vez mais pragmática, reconhecer o direito à literatura implica que aqueles que se 

dedicarão à formação desse tipo de leitor tenham antes compreendido que a 

literatura é indispensável, porque transgride o senso comum, porque nos desloca, 

permitindo um olhar diferente para o mundo, porque nos faz descobrir o que não 

pensávamos existir. O potencial formador da literatura é garantia de autonomia e 

liberdade. 

 Esse potencial traz em sua essência um papel humanizador. A esse respeito 

afirma Cândido: 

 

Entendo aqui por humanização [...] o processo que confirma no 
homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da 
reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, 
o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas 
da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e 
dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota 
de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e 
abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante (CÂNDIDO, 2004, 
p. 180). 

 

 Sendo assim, é fundamental que a escola se preocupe emletrarliterariamente 

os alunos, inserindo-os numa categoria de leitores que vivencia práticas de leitura 

alicerçadas no desejo de ler. Trata-se, pois, de um leitor que descobriu na leitura, 

um espaço de entretenimento. 

 A esse respeito comenta Paulino: 

 

A formação de um leitor literário significa a formação de um leitor que 
saiba escolher suas leituras, que aprecie construções e significações 
verbais de cunho artístico, que faça disso parte de seus fazeres e 
prazeres. Esse leitor tem de saber usar estratégias de leitura 
adequadas aos textos literários, aceitando o pacto ficcional proposto, 
com reconhecimento de marcas linguísticas de subjetividade, 
intertextualidade, interdiscursividade, recuperando a criação de 
linguagem realizada, em aspectos fonológicos, sintáticos, semânticos 
e situando adequadamente o texto em seu momento histórico de 
produção (PAULINO, 2004, p. 56). 

 

 Nessa perspectiva de letramento, ser um leitor de literatura na escola é 

posicionar-se diante da obra literária, construindo e ampliando sentidos, vivenciando 
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uma experiência estética de fruição, transformando o texto literário em uma 

possibilidade única de ler e escrever o mundo e a nós mesmos. Cosson (2006), 

adota como princípio do letramento literário a construção de uma comunidade de 

leitores. Segundo o autor: 

 

É essa comunidade de leitores que oferecerá um repertório, uma 
moldura cultural dentro da qual o leitor poderá se mover e construir o 
mundo e a ele mesmo. Para tanto, é necessário que o ensino da 
Literatura efetive um movimento contínuo de leitura, partindo do 
conhecido para o desconhecido, do simples para o complexo, do 
semelhante para o diferente, com o objetivo de ampliar e consolidar o 
repertório cultural do aluno (COSSON, 2006, p. 47). 

 

 Nessa ótica, a leitura consolida-se como resultado de uma interação entre 

leitor e autor que se estabelece por meio do texto, sendo por estes atores construído 

e reconstruído. Sendo assim, é papel do professor proporcionar o crescimento do 

leitor, ampliando seus horizontes de leitura, oportunizando a exploração das 

potencialidades criativas da linguagem. 

 Desse modo, desenvolver práticas de letramento literário na escola configura-

se como um instrumento poderoso de compreendermos a nós mesmos e aos outros. 

Conforme afirma Cosson (2006): 

 

A literatura nos diz o que somos e nos incentiva a desejar e a 
expressar o mundo por nós mesmos. E isso se dá porque a literatura 
é uma experiência a ser realizada. É mais que um conhecimento a 
ser reelaborado, ela é a incorporação do outro em mim sem renúncia 
da minha própria identidade. No exercício da literatura, podemos ser 
outros, podemos romper os limites do tempo e do espaço de nossa 
experiência e, ainda assim, sermos nós mesmos. É por isso que 
interiorizamos com mais intensidade as verdades dadas pela poesia 
e pela ficção (COSSON, 2006, p.17). 

 

 

          A partir dessa visão, somos capazes de vislumbrar a importância  do 

letramento literário como uma possibilidade de dar asas à imaginação criadora dos 

educandos e incorporar a fantasia ao cotidiano desses estudantes. 

 

 

3.2 ABORDAGENS DE ESCRITA 
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3.2.1 O poder da escrita nas sociedades grafocêntricas 

 

 

 Segundo Graff (1994), enquanto o homem tem cerca de milhões de anos, a 

escrita surgiu há pouco mais de 5.000 anos, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. 

No ocidente, a escrita se fez presente por volta de 600 anos antes de Cristo. 

Somente em 1450,a prensa foi criada por Gutemberg. Em quase 2.000 anos, para 

muitos pesquisadores, o ensino da leitura e da escrita foi praticamente ignorado, 

pois se restringia a uma minoria privilegiada. 

 Esse autor também afirma (GRAFF,1994) que apenas no século II da era 

cristã, a escrita foi legitimada através de Irineus, um bispo de Lião, que lutou contra 

as doutrinas que ele considerou errôneas em sua época. Este sacerdote escreveu 

cinco livros “Adversus haereses” – em que propunha que a escrita fosse um suporte 

para a oralidade. Com o advento da Reforma Protestante, Lutero se posicionou 

contra a autoridade oral e colocou a Bíblia como fonte verdadeira do saber. Ler, a 

partir dessa época, passou a garantir ao homem mudanças quanto à distribuição do 

poder e ao saber sistematizado, como nos informa Kato (1986), mas é preciso 

lembrar que a escrita de forma solitária não contribuiu efetivamente para o 

crescimento econômico, a racionalidade ou o triunfo social. 

 Tal constatação histórica permite inferir que a supremacia do poder da escrita 

tem se estendido até nossos dias e, atualmente aquele que não tem o domínio 

tecnológico da leitura e da escrita é excluído do mundo moderno letrado. Assim, 

quem não sabe ler e escrever fica à margem da sociedade, entretanto, constrói 

estratégias que lhe garantem o direito à palavra e a um lugar na sociedade. 

 Como afirma Lévi-Strauss (1996[1957], p. 282) “...a escrita, de algum modo, 

possibilita a exploração dos homens, antes de iluminá-los. A função primária da 

comunicação escrita foi facilitar a servidão. Se a escrita não bastou para consolidar 

os conhecimentos, era talvez indispensável para fortalecer as dominações”. 

 Nesse sentido, saber ler e escrever nos remete ainda às diferentes formas de 

uso da linguagem, pois segundo Lopes: 

 

[...] o prestígio atribuído à escrita não decorre das suas 
características materiais ou formais, mas do valor social atribuído 
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àqueles que dela se apropriam enquanto agentes ou instâncias 
revestidas e investidas de autoridade legitimada culturalmente para 
determinar os valores que devem ser conferidos a esse produto, no 
mercado em que é posto ao consumo (LOPES, 2006, p. 26). 

 

 Sendo assim,a escrita foi atingindo maior relevância e passou a figurar como 

objeto privilegiado na sociedade e, legitimada, na escola, deve ser entendida como 

uma das formas de linguagem a que o homem, em sociedades grafocêntricas, 

necessita ter acesso para exercer, de forma mais plena, o seu direito à cidadania. 

Configura-se, então, como um dos capitais necessários para viabilizar determinadas 

condições de existência do sujeito na sociedade moderna. Soma-se a isso que, 

como atesta Soares, 

 

Tradicional e consensualmente, considera-se que o acesso ao 
mundo da escrita é incumbência e responsabilidade da escola e do 
processo que nela e por ela se dá – a escolarização. Em outras 
palavras, considera-se que é à escolarização que cabem tanto a 
aprendizagem das habilidades básica de leitura e de escrita, ou seja, 
a alfabetização, quanto o desenvolvimento, para além dessa 
aprendizagem básica, das habilidades, conhecimentos e atitudes 
necessários ao uso efetivo e competente da leitura e da escrita nas 
práticas sociais que envolvem a língua escrita, ou seja, o letramento 
(SOARES, 2003, p. 89). 

 

 Refletir por esse prisma postula repensar a função social da escola e as 

expectativas que se tem sobre ela porque: 

 

[...] temos de pensar na escola em termos de preparação para o 
futuro, como lugar de preparação para a vida, e não apenas como o 
lugar onde se ensinam os alunos a se saírem bem em testes. A 
escola é um lugar de práticas de letramento e, obviamente, é um 
lugar onde se lê, onde se escreve, onde se conversa sobre coisas, 
onde há textos variados – bem, são essas práticas da escola, no dia 
a dia, à volta dos textos, que devem ter significado. Portanto, o 
momento escolar da vida de uma pessoa que participa daquelas 
práticas tem significado e constrói o indivíduo de uma determinada 
maneira! E pode construir de uma maneira que o deixa capaz de 
letramento (DIONÍSIO, 2005, p. 16). 

 

Este é o ponto primordial: a escola deve ser um lugar em que “aprender” 

esteja motivado por um processo de construção de conhecimento. 
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3.2.2 Concepções de escrita e sua relação com o ensino 

 

 

 Ao longo da história, no cenário educacional, três diferentes concepções de 

escrita embasam o ensino da língua. Desse modo, para a escola ampliar a inserção 

do aluno no contexto da cultura escrita, é fundamental reconceitualizar a escrita 

como objeto de ensino e reconstituí-lo em estreita relação com as práticas sociais 

letradas.  

Collelo (2010) afirma que há três concepções de escrita presentes no cenário 

pedagógico: a primeira considera a escrita como um código, bastando relacionar 

fonemas com grafemas para conseguir produzir bons textos; a segunda para qual a 

escrita é expressão do pensamento e escrever pressupõe apenas expressar ideias; 

e a última segundo a qual a escrita é interlocução, ou seja, para escrever, é 

necessário negociar sentidos, considerar os propósitos e os destinatários. 

 Segundo essa mesma linha de pensamento, os autores Geraldi (1996) e 

Travaglia (2002) abordam três diferentes concepções de língua/linguagem, a saber: 

expressão do pensamento, instrumento de comunicação e forma de interação. Entre 

essas concepções, as duas primeiras permanecem fundamentando as práticas 

tradicionais de ensino da produção escrita em língua materna. 

 A primeira concebe a língua como expressão do pensamento e presume que 

há regras a serem seguidas para a organização lógica do pensamento e da 

linguagem. Conforme Travaglia (2002, p. 21), as regras que orientam a organização 

do pensamento são as normas gramaticais do falar e escrever “bem”, que aparecem 

consolidadas nas gramáticas normativas ou tradicionais. Esse modelo de gramática, 

segundo o referido autor, privilegia unicamente a variante da classe 

economicamente favorecida, chamada de “padrão” e/ou “culta”, e é a partir dessa 

variedade que são estabelecidas normas e regras a serem seguidas pelos falantes 

da língua, considerando-se como erradas ou menores as variantes que se 

distanciam da linguagem “padrão”. 

 Nessa concepção de linguagem quem fala ou escreve bem, seguindo e 

dominando as normas que compõem a gramática da língua, é um indivíduo que 

organiza logicamente o seu pensamento. Se há algum desvio, ele só pode ser 

explicado pela dificuldade dessa pessoa pensar e raciocinar logicamente. Como o 

indivíduo produtor de texto é considerado o sujeito absoluto do seu dizer, o texto, por 
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consequência, acaba sendo visto como um mero produto do pensamento, como 

aborda Koch: 

 

O texto é visto como um produto – lógico – do pensamento 
(representação mental) do autor, nada mais cabendo ao leitor/ouvinte 
senão “captar” essa representação mental, justamente com as 
intenções (psicológicas) do produtor, exercendo, pois, um papel 
essencialmente passivo (KOCH, 2003, p. 16). 

 

 Desse modo, “a enunciação é reduzida a um ato monológico, individual, que 

não é afetado pelo outro nem pelas circunstâncias que constituem a situação social 

em que a enunciação acontece” (TRAVAGLIA, 2002, p. 21). Portanto, essa 

tendência postula que o modo como o texto está constituído independe do contexto 

situacional em que está inserido. 

 Já na concepção da língua como instrumento de comunicação, a língua é 

vista como um sistema organizado de signos que serve como meio de comunicação 

entre os indivíduos. Segundo Travaglia (2002), essa concepção de linguagem está 

relacionada à Teoria da Comunicação e parte do princípio de que “A língua é vista 

como um código, ou seja, como um conjunto de signos que se combinam segundo 

regras, e que é capaz de transmitir uma mensagem, informações de um emissor a 

um receptor” (TRAVAGLIA, 2002, p.22). 

 Prioriza-se com isso a forma da língua, o seu aspecto material e as relações 

que constituem o seu sistema total, em detrimento do conteúdo, da significação e 

dos elementos extralinguísticos presentes em toda interação. Consequentemente, a 

produção de textos tem se caracterizado por uma prática linguística de excessiva 

preocupação com a forma (aspectos gramaticais) e pouca atenção ao conteúdo, na 

qual o aluno mostra que aprendeu a teoria gramatical ensinada, ou seja, a produção 

textual se torna uma mera “aplicação” dos conhecimentos gramaticais e 

metalinguísticos do aluno. 

 Em outras palavras, as duas concepções de língua citadas anteriormente não 

têm produzido os efeitos esperados no ensino-aprendizagem da produção escrita, 

uma vez os alunos não estão conseguindo fazer uso do escrito de uma forma 

competente. Sobre este ponto Geraldi adverte: 

 

Uma coisa é saber a língua, isto é, dominar as habilidades de uso da 
língua em situações concretas de interação, entendendo e 
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produzindo enunciados, percebendo as diferenças entre uma forma 
de expressão e outra. Outra coisa é saber analisar uma língua 
dominando conceitos e metalinguagens a partir dos quais se fala 
sobre a língua, se apresenta as suas características estruturais e uso 
(GERALDI, 1996, p.47). 

 

 Isto quer dizer que a escola tem alicerçado a sua prática de produção textual 

a partir, basicamente, dessas duas concepções reducionistas da língua e da escrita, 

o que gera uma série de problemas. Leite destaca que: 

 

Na medida em que a escola concebe o ensino da língua como 
simples sistema de normas, conjunto de regras gramaticais, visando 
à produção correta do enunciado comunicativo culto, lança mão de 
uma concepção de linguagem como máscara do pensamento que é 
preciso moldar, domar para, policiando-a, dominá-la [...]. Por isso, na 
escola, os alunos não escrevem livremente, fazem redações, 

segundo determinados moldes [...] (LEITE, 1997, p. 24). 
 

 Sedimentada nessas concepções, a produção de textos na escola tem se 

caracterizado por apresentar uma situação comunicativa imprecisa, na qual se 

escreve sem um propósito funcional. 

 Quanto ao interlocutor, ele se restringe à figura do professor que assume o 

papel de avaliar o texto do aluno superficialmente, sem comentá-lo e sem nenhuma 

preocupação em construir estratégias de produção que o aluno deve desenvolver, 

situação essa que Geraldi critica: 

 

É preciso lembrar que a produção de textos na escola foge 
totalmente ao sentido de uso da língua: os alunos escrevem para o 
professor (único leitor, quando lê os textos). A situação de emprego 
da língua é pois, artificial. Afinal, qual a graça em escrever um texto 
que não será lido por ninguém ou que será lido apenas por uma 
pessoa (que por sinal corrigirá o texto e dará uma nota para o texto)? 
(GERALDI, 1996, p.54). 

 

 Assim,a prática de produção escrita torna-se uma atividade esvaziada de 

significado, pois não se concretiza como uso efetivo da linguagem. O aluno acaba 

assumindo uma postura que se esperaque ele tenha, distanciando-se do valor 

discursivo do processo de escrita e da realidade linguística que o cerca. 

 A terceira concepção de língua emerge como uma alternativa de preencher as 

lacunas deixadas pelas concepções anteriores, em resposta às críticas direcionadas 

aos resultados negativos gerados a partir da adoção dessas concepções no ensino-
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aprendizagem da língua portuguesa, especialmente no que se refere à produção 

textual. Trata-se da concepção de escrita como processo e como interlocução. Esta 

concepção parte do princípio de que o homem é capaz de compreender o mundo e 

nele agir por meio da linguagem. 

 Para Geraldi (1996, p. 43), “mais do que possibilitar uma transmissão de 

informação de um emissor a um receptor, a linguagem é vista como um lugar de 

interação humana, através dela o sujeito que fala pratica ações”. Essa concepção de 

linguagem reconhece o produtor de textos como um sujeito de sua produção 

linguística, que utiliza a língua para interagir nas mais diversas situações sociais. 

 Nessa vertente conceitual, o aluno é considerado um sujeito histórico-social 

da interação verbal, inserido em um dado momento histórico. Ele constrói o seu 

discurso mediante as suas necessidades comunicativas concretas, escolhendo 

formaslinguísticas pertinentes ao efeito desejado num determinado contexto e 

adequadas ao seu interlocutor no processo de interação verbal. 

 Segundo Bakhtin ([1999]; 2003) defensor da concepção de língua como 

interlocução, a linguagem só tem significado real no momento em que se enuncia. É 

na interação que produzimos sentido, é por meio da linguagem que nos constituímos 

sujeitos. A língua não está pronta e acabada. Em cada situação de interlocução, ela 

se reconstrói e se constitui. 

A esse respeito comenta Geraldi: 

 

Como o trabalho linguístico é contínuo, realizado por diferentes 
sujeitos, em diferentes momentos históricos, em diferentes 
formações sociais, dentro das quais diferentes sistemas de 
referência se cruzam (e se digladiam), a língua que se vai 
constituindo mantém-se porque se modifica. É nesse sentido que a 
semântica de uma língua é relativamente indeterminada(GERALDI, 
1997, p. 14). 

 

 Tomando essa concepção como parâmetro, o autor defende que o ensino 

deve ser direcionado para a análise e reflexão a partir de textos. Considerando a 

concepção de Geraldi (1997)a produção escrita transforma-se em uma prática 

discursiva que só existe na interação com o outro. Por esse prisma, o “outro” já está 

inserido no ato da produção. O texto não é fechado em si mesmo, depende também 

do sentido que este alguém dará ao que foi lido. Para Bakhtin(1999), a compreensão 
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e o sentido do texto se constroem por meio do diálogo entre as palavras do autor e 

as contrapalavras do leitor. 

 Partindo dos pressupostos interacionistas, pode-se considerar a atividade de 

produção como um processo dialógico que ultrapassa os muros da escola. Nesse 

caso, deve-se aprender a fazer uso do escrito na escola, saber expressar-se por 

escrito nas mais variadas situações de comunicação. Como resume Koch: 

 

A produção textual é uma atividade verbal, a serviço de fins sociais e, 
portanto, inserida em contextos mais complexos de atividades; trata-
se de uma atividade consciente, criativa, que compreende o 
desenvolvimento de estratégias concretas de ação e a escolha de 
meios adequados à realização de 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; é uma atividade interacional, visto que os 
interactantes, de maneiras diversas, se acham envolvidos na 
atividade de produção textual (KOCH, 2000, p. 22). 

 

 Dentro dessa perspectiva linguístico-pedagógica, o texto é considerado, pois, 

como “o próprio lugar da interação e os interlocutores, como sujeitos ativos que – 

dialogicamente – nele se constroem e são construídos” (KOCH, 2000, p. 17). Nesse 

sentido, os textos escritos não são vistos como fruto exclusivo do que os seus 

produtores querem dizer, mas envolvem também o que eles supõem ser do 

interesse dos leitores. Instaura-se, então, uma espécie de “contrato” entre o produtor 

e o leitor, pois quem escreve imagina um leitor empenhado em compreender o que o 

texto diz; já o leitor ao ler um texto espera que o autor esteja dizendo algo de fato 

interessante e coerente (KOCH, 2000). 

 Vale salientar também que a importância da interação no plano pedagógico 

ocorre a partir do momento em que as aulas de língua materna emergem como um 

espaço de troca de opiniões e possíveis conflitos. Essas situações didáticas 

possibilitam ao docente empreender uma diversidade de observações e oportuniza 

ao aluno construir, paulatinamente, seu próprio conhecimento. A respeito dessa 

participação ativa do aluno comenta Cunha: 

 

A participação do aluno (critério sempre mencionado quando se 
evocam as atitudes esperadas em sala de aula) deixa de ser uma 
concessão à moda ou à demagogia. Assume, ao contrário, sua 
característica de condição necessária para o desenvolvimento de 
procedimentos de aprendizagem e para a elaboração da capacidade 
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de julgamentos, pois favorece a construção de conceitos, além de 
permitir que apareçam atitudes de respeito à palavra e a opinião de 
outrem (CUNHA, 2000, p. 31). 

 

 Nessa abordagem interacional, a prática de produção textual se estrutura em 

torno da dimensão pedagógica e da dimensão social, posto que a linguagem é um 

instrumento de ação social e de interação do indivíduo com a sociedade na qual 

encontra-se inserido. 

 Assim, o trabalho com a produção escrita na escola deve priorizar as funções 

sociais do texto, tornando esse tipo de atividade mais significativa. 

 

 

3.2.3 Produção textual escrita: um processo em construção 

 

 

 Oliveira (2002) observa que investigações e estudos psicolinguísticos têm 

mostrado que o ato de produzir textos não se reduz a uma questão de inspiração, 

criatividade ou dom, vai além dessa visão restrita, exige um trabalho cognitivo do 

produtor que envolve vários tipos de operações. Na perspectiva da escrita como 

processo, Hayes e Flower (1980apud Oliveira 2002) propuseram um modelo de 

escrita que explicitava como o conhecimento e a atitude de um escritor em relação a 

um tópico e a preocupação com o leitor influenciavam o processo da escrita. Tal 

processo passa a ser encarado como um meio de expressar ideias, construir 

significados, trilhar uma trajetória cíclica de geração e integração de ideias, 

permeado por subprocessos que estão relacionados entre si de forma não linear. 

As autoras sugerem uma caracterização geral das operações constitutivas do 

ato de produzir textos: planejamento, escrita (rascunho), revisão (avaliação) e/ou 

reescrita.É preciso destacar que essas etapas não acontecem numa sequência 

linear, na medida em que a revisão ou o planejamento, por exemplo, estão 

presentes em geralmente toda a atividade de produção textual. 

 No que diz respeito às operações de planejamento, compreende-se que estas 

englobam todos os atos que antecedem à escrita propriamente dita, quer dizer, vão 

desde anotações até a formulação de esquemas. É nessa etapa que as ideias vão 

sendo geradas. Para tanto, o escritor recorre a sua memória ou à leitura de outros 

textos para obter ideias sobre as quais tem a intenção de escrever. 
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 À medida que o texto vai sendo escrito, novas ideias podem também surgir, o 

que pode ocasionar uma revisão da intenção inicial do autor. Este, diante de tantas 

possibilidades de assuntos sobre os quais pode escrever, precisa decidir o que será 

focalizado em seu texto.  

Esse processo configura a delimitação do tópico. Posteriormente, o produtor 

agrupará suas ideias e estabelecerá a sequência que tais ideias terão no texto. 

 Kato (1993) relaciona as operações de planejamento como diretamente 

ligadas ao estabelecimento de metas que, por sua vez, subdividem-se em: 

ideacionais, textuais e interpessoais. As primeiras referem-se ao planejamento do 

que se quer dizer, envolvendo reflexões do tipo: qual é o objeto deste texto? O que 

escrever? Para que escrever? Como escrever? Este é o momento de decidir que 

ideias explorar no texto. As segundas consistem em realizar a conexão das ideias 

em um todo coerente. Já as terceiras remetem-se ao uso da língua como meio de 

agir sobre o outro, o produtor do texto planeja seu texto em função de um leitor 

definido.  

Essa autora ainda ressalta que o processo de planejamento envolve dois tipos de 

operações: gestão da interação e gestão do objeto do discurso. A gestão de 

interação reflete as escolhas de ordem pragmática que o produtor levará em 

consideração a fim de assegurar a eficácia do ato de comunicação. Engloba os 

elementos da situação de produção e a finalidade daquele escritor. Já a gestão do 

objeto do discurso diz respeito às escolhas de ordem semântica, que implicam a 

análise a respeito do que se escreve.   

 Assim, o produtor deve empreender um trabalho de selecionar informações, 

ajustar dados, distinguir componentes lexicais, operar com escolhas coerentes na 

construção de sua produção. 

 No patamar de gestão do objeto texto, propriamente dito, situam-se as 

operações de textualização e de revisão. As primeiras dizem respeito à escrita 

propriamente dita.  Elas estão ligadas aos aspectos morfossintáticos, relacionados à 

organização do conjunto textual (superestrutura textual), ao encadeamento entre 

frases ou estrutura das frases (escolhas lexicais, construções sintáticas, elementos 

anafóricos, marcas de coesão, indicadores temporais, conectores e organizadores 

textuais) ou aos aspectos materiais e gráficos dos textos (recortes em parágrafos, 

formatação). 
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 Nessa etapa, o produtor do texto produz, por escrito, o seu texto, 

expressando no papel suas representações sobre o contexto situacional e sobre o 

seu interlocutor. As operações de textualização mantêm, ainda, uma relação de 

interdependência com os resultados do planejamento, podendo, inclusive, modificá-

lo para torná-lo mais preciso. 

 No que concerne às operações de revisão, elas remetem ao momento 

específico de avaliar o texto produzido. Aqui, o autor do texto poderá verificar 

possíveis falhas de convenção ortográfica, imprecisão de significado, grau de 

informatividade, aceitabilidade e acessibilidade para o leitor etc. 

 Essas operações pressupõem que o produtor deve considerar seu texto como 

um objeto provisório e inacabado, possível de construções e reconstruções. Nesse 

processo, o escritor torna-se seu próprio crítico, avaliando as modificações que 

necessitam ser empreendidas. 

 Nesse sentido, reescrever envolve reflexões sobre a atividade de linguagem 

em curso e exige do produtor a tarefa de colocar-se na posição, ao mesmo tempo, 

de produtor e de avaliador do seu texto, pois poderá revisitá-lo inúmeras vezes, 

avaliando-o, reelaborando-o, a fim de torná-lo mais adequado às intenções 

comunicativas do produtor e à situação de produção. 

 Assim, a competência de produzir textos pressupõe o desenvolvimento da 

competência deauto avaliar tal produção, empreendendo análises qualitativas. A 

partir do momento que o aluno assume a postura de avaliador do próprio texto   

poderá aprender a construir conhecimentos a respeito do funcionamento da língua e 

se apropriar de representações corretas sobre a possibilidade de reconhecer um 

texto considerado de boa qualidade. 

 É válido lembrar que os três tipos de operações envolvidas no processo de 

produção textual são interdependentes. Não se trata de “um encadeamento de 

operações realizadas sucessivamente” (KATO, 1993, p. 29), pois, embora algumas 

operações sejam recorrentes em um determinado momento do processo da escrita, 

o produtor do texto deve realizar constantes retornos em diferentes níveis. 

 Em suma, evidencia-se que a atividade de produção escrita apresenta uma 

dimensão cognitiva – é resultado de uma série de operações mentais – e uma 

dimensão social – na medida em que, ao enunciar, um indivíduo possui um 

determinado objetivo comunicativo e o faz tendo em vista interagir com o outro. É 

nesse sentido que Beaugrande (apud KOCH, 2003, p. 20) define o texto como sendo 
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“um evento comunicativo no qual convergem ações linguísticas, cognitivas e 

sociais”. 

 Todas essas dimensões devem servivenciadasnas aulas de produção textual, 

pois a escrita só será funcionalmente significativa para o aluno se ele perceber sua 

verdadeira função na sociedade. 

 Dessa maneira, em uma concepção de aprendizagem que considera o aluno 

como sujeito dessa aprendizagem é preciso desenvolver dispositivos didáticos para 

que ele passe a ser consciente desse processo e desenvolva capacidades de 

reflexão sobre suas atividades de produção. 

 

3.3 ESCRITA COLABORATIVA 

 

 

3.3.1 A aprendizagem colaborativa e o papel do professor como mediador do 

conhecimento 

 

 

 O ensino colaborativo é uma das vertentes da abordagem de 

ensino/aprendizagem que enfatiza o papel da interação social no processo de 

construção do conhecimento. A partir desse novo olhar pedagógico, surgem teorias 

de ensino/aprendizagem mais centradas no aluno, que tendem a provocar uma 

mudança de papéis na sala de aula – o professor passa a ser um facilitador, ou um 

dos colaboradores do processo, e os alunos começam a assumir mais 

responsabilidade na consolidação de sua aprendizagem. 

 Dessa maneira, na aprendizagem colaborativa, o professor exerce um papel 

fundamental de mobilizador do processo de aprendizagem. O educador, nesse 

sentido, é a chave para que a aprendizagem colaborativa ocorra. Ele deve ter uma 

postura em sala de aula de modo a tornar os alunos mais autônomos, passando a 

desempenhar um papel mais significativo. 

 Segundo Oliveira (2001, p.128) “ a escrita colaborativa é um processo social 

através do qual escritores exploram áreas de entendimento compartilhado”. Nesse 

contexto, a aprendizagem acontece quando os indivíduos interagem com outros 

indivíduos e o conhecimento é então construído e socialmente compartilhado. A 

aprendizagem ocorre à medida que os indivíduos discutem e compartilham saberes.  
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De acordo com Lucena (1998), a contribuição de diferentes opiniões acerca 

da realidade transforma esse conhecimento que passa a ser reconstruído e 

compartilhado. Além disso, a partir dos conhecimentos prévios dos aprendizes e de 

sua participação efetiva haverá partilha de saberes que tende a gerar estratégias de 

raciocínio de alto nível, uma maior diversidade de ideias e procedimentos, 

pensamento crítico e respostas mais criativas, consolidando, paulatinamente um 

ambiente cooperativo. 

De acordo com Bolfer (2008), uma outra vantagem que distingue essa 

orientação daquela adotada pelo ensino tradicional é a alteração do papel do 

professor, que deixa de ser visto como fonte principal de conhecimento. Essa 

mudança de papéis no contexto pedagógico permite que os alunos tenham acesso 

às mais variadas fontes de informação, o que torna o conteúdo ensinado mais 

complexo, variado, flexível,e, portanto, mais próximo da realidade. Dentro de seu 

novo papel, cabe ao professor criar um contexto no qual os aprendizes possam 

construir o conhecimento através de um ativo processo de descobertas e a partir de 

múltiplas perspectivas de análise, encorajando a autonomia, a iniciativa, a 

corresponsabilidade e a colaboração mútua. 

 Nesse panorama, o ensino-aprendizagem deve focalizar a relação didática 

estabelecida a fim de consolidar a aprendizagem de forma significativa. Assim, a 

relação entre professor, o saber a ser ensinado e o aprendente está correlacionadaa 

um conjunto de regras flexíveis, estabelecidas com a finalidade de normatizar os 

deveres de cada um dos participantes numa situação de ensino e, a eles, assegurar 

o direito de aprender. O conjunto dessas regras, estrategicamente aplicadas, que 

organiza as relações pedagógicas entre professor – aprendente em correlação ao 

saber a ser ensinado, é denominado Contrato Didático. Segundo Brousseau (apud 

IGLIORI, 1999, p. 47) esse contrato: 

 

É o conjunto de comportamentos do professor que são esperados 
pelos alunos e o conjunto de comportamentos do aluno que são 
esperados pelo professor...Esse contrato é o conjunto de regras que 
determinam uma pequena parte explicitamente, mas, sobretudo, 
implicitamente, o que cada parceiro da relação didática deverá gerir e 
aquilo de que, de uma maneira ou de outra, ele terá de prestar conta 
perante o outro. 
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 Nesse sentido, o contrato didático está diretamente relacionado a ações e 

estratégias de ensino-aprendizagem a serem estruturadas a cada situação de 

contexto sócio-interativo,o que pressupõe: escolhas pedagógicas, tipos ou 

modalidades de atividade em correlação com os objetivos e as avaliações, 

estabelecendo regras que serão gradativamente construídas, no cenário didático 

pedagógico em que se inserem, por meio da construção de ações socializantes e 

sociabilizadoras capazes de assegurar práticas educativas que resultem na 

concretização de uma aprendizagem interativa e de qualidade.  

 

 Embasados no referencial sócio histórico (VYGOTSKY, 2002; 2005), 

podemos afirmar que a aprendizagem é um processo dinâmico, que ocorre a partir 

de uma ação do sujeito sobre o objeto, sempre mediada por agentes culturais, isto é, 

a mediação é condição primordial para o processo de construção de conhecimento 

pelo aluno.  

 Em suma, “[...] o aprendizado humano requer uma natureza social especifica 

e um processo por meio do qual as crianças penetram na vida intelectual daquelas 

que as cercam” (VYGOTSKY, 2002, p. 115). Assim, a aprendizagem está em 

constante modificação em uma dinâmica, calcada em dois níveis de 

desenvolvimento: o real e o potencial. Vygotsky (2002) define Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), uma construção teórica para explicar o 

desenvolvimento, como: 

 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 
costuma determinar através da solução independente de problemas, 
e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da 
solução de problemas sob a orientação de u adulto ou em 
colaboração com companheiros mais capazes (VIGOTSKY, 2002, p. 
112). 

 

 Tal processo de desenvolvimento é fundamentalmente social, tendo em vista 

que é por meio da ajuda de “outros” mais experientes que a aprendizagem se 

concretiza. Corroborando com essa visão Oliveira afirma:  

 

O reconhecimento da natureza interacional do conhecimento e da 
aprendizagem, construído socioculturalmente a partir de artefatos na 
atividade prática, coloca em evidência um dos postulados centrais da 
teoria vigotskyana – a noção de Zona de Desenvolvimento Proximal ( 
ZPD ), entendida como área potencial de desenvolvimento cognitivo; 
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como um espaço em que o aprendiz, o adulto/professor e o conteúdo 
interagem com o problema para o qual se procura uma resolução 
(OLIVEIRA, 2010, p.43). 

 

 Nesse contexto, é papel do professor promover intervenções e interação entre 

as crianças a fim de interferir na zona de desenvolvimento proximal, provocando 

avanços que não ocorreriam espontaneamente. Em consonância com essa postura 

de construir um ambiente escolar concretamente interativo e social,Freitasafirmaa 

importância da escola nesse processo de construção do conhecimento: 

 

A escola, ao pretender ensinar, deve levar em conta o que o aluno 
traz consigo, a sua experiência pessoal, adquirida no seu grupo 
social. A experiência do saber não deve representar uma ruptura 
com o que o aluno traz à escola, mas deve estabelecer uma 
continuidade que leve ao domínio de novos conhecimentos 
(FREITAS, 1994, p.89). 

 

 Assim, é preciso considerar que é papel da escola planejar situações 

sistematizadas que orientem as intervenções pedagógicas que desencadeiam a 

interação constante do aluno com o meio, estimulando-o e contribuindo 

decisivamente para a concretização de sua aprendizagem. 

 Desse modo, é necessário que o educador esteja atento às possibilidades de 

cada aluno, levando em consideração seus conhecimentos prévios. E isto ocorre 

quando o professor se dispõe a lançar desafios, através dos quais, o aluno revisite 

seus saberes e também interaja com a turma a fim de empreender descobertas e se 

apropriar de novos saberes. 

 Por conseguinte, ensinar, nesta proposta de trabalho, pressupõe enxergar o 

aluno como protagonista do processo de aprendizagem e o professor como 

mediador dessa construção que tem o papel de promover discussões, reflexões e 

descobertas que concretizem a solidificação dessa aprendizagem. 

 Lerner amplia esta definição, afirmando que ensinar na perspectiva 

construtivista é: 

 

[...] colocar problemas a partir dos quais seja possível reelaborar os 
conteúdos escolares e também é fornecer toda a informação 
necessária para as crianças poderem avançar na reconstrução 
desses conteúdos. Ensinar é promover a discussão sobre os 
problemas colocados, é oferecer a oportunidade de coordenar 
diferentes pontos de vista, é orientar para a resolução cooperativa 
das situações problemáticas. Ensinar é incentivar a formulação de 
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conceitualizações necessárias para o progresso no domínio do 
objeto de conhecimento, é propiciar redefinições sucessivas até 
atingir um conhecimento próximo ao saber socialmente estabelece 
(LERNER, 2002, p. 120). 

 

 Enfim, o processo de ensino e aprendizagem se caracteriza a partir de uma 

complexa relação que, cotidianamente, vai sendo construída pelo enfrentamento de 

desafios e pela negociação de significados. 

 Quando o professor de língua materna parte do princípio de que a interação 

exerce um papel primordial na construção do conhecimento, ele pode criar 

atividades em sala de aula – grupos e/ou pares de alunos – que favoreçam a troca 

de ideias e experiências, de forma a tornar os alunos cada vezmais autônomos. 

 Bronckart (apud OLIVEIRA, 2003) destaca que a interação com o outro 

exerce papel fundamental na construção de habilidades e procedimentos mentais 

necessários à produção escrita. É na interação com os envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem que o aluno terá condições de aprender e de construir 

conhecimentos necessários para a realização de uma determinada tarefa e será 

capaz de progredir de maneira cada vez mais independente..  

Nessa perspectiva, o professor de língua materna pode estimular a reflexão 

dos alunos, o interesse pela pesquisa e pela busca constante por soluções, 

instigando a elaboração de questionamentos e operações reflexivas. 

 É válido destacar que um ensino de língua materna exige a utilização de 

estratégias metodológicas que propiciem a iniciativa, a autonomia, e a interação 

colaborativa entre os educandos em qualquer circunstância vivenciada em sala de 

aula. 

 A partir dessa perspectiva socioconstrutivista, a linguagem é trabalhada na 

escola como forma de interlocução, ou seja, o sujeito aprendiz assume sua palavra 

e, na interação com interlocutores, escreve para atingir seus objetivos, expressar 

seus desejos e suas necessidades de comunicação. A respeito da importância do 

outro na produção e no aperfeiçoamento do texto reitera Colello (2007): 

 

Mais do que condição à existência do texto, a presença do outro tem 
também fortes implicações no desenvolvimento, criação, correção e 
ajustamento da escrita. Isso porque, ao longo do processo de 
escrever, a interlocução real ou sugestionada com o outro fará o 
autor refletir sobre o seu texto sob diversas óticas ou possibilidades 
do dizer. Em função do interlocutor, o sujeito que escreve é obrigado 
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a reconsiderar posições, exemplificá-las, relativizá-las e até mesmo 
negar o que foi inicialmente concebido (COLELLO, 2007, p. 78). 

 

 Colello (2007), pautada na concepção bakhtiniana, traz grande contribuição 

para refletirmos sobre as mudanças realizadas nos textos das crianças. A presença 

de um destinatário ou de outro colega, parceiro na revisão, auxilia de maneira 

significativa o ajustamento do dizer. Como ressalta Bakhtin (2003), a linguagem é 

um processo dialógico, pois durante a enunciação ocorre uma interação, seja ela 

entre autor e destinatário, leitor e autor ou ainda leitor e texto. Em outras palavras, 

há uma interlocução “de alguém para alguém e com alguém” (COLELLO, 2007, p. 

77). Partindo dessa premissa, 

 

O ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do 
discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição 
responsiva: concordo ou discorda dele (total ou parcialmente), 
completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc. [...]. Toda 
compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 
ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante 
diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou 
naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. 
[...]. Tudo o que aqui dissemos refere-se igualmente, mutatis 
mutandis, ao discurso escrito e ao lido (BAKHTIN, 2003, p. 271). 

 

 Tomando por base esse ponto de vista, o aprender passa de uma noção 

passiva para uma noção ativa e sujeita a constantes mudanças. Assim, o projeto de 

aprendizagem deve estar ancorado em uma situação didática que possibilite ao 

aluno refletir, construir significados, negociar sentimentos e ser autor de seu 

conhecimento. 

 Estabelecendo um paralelo entre a concepção bakhtiniana e a prática 

pedagógica,torna-se imprescindível lembrar que as propostas de escrita passam a 

incorporar o outro no ato de produção, trazendo à tona a dimensão da 

interlocução,em que a escrita se caracteriza como um processo dinâmico que 

pressupõe levar em consideração o ponto de vista do outro, colocando-se no lugar 

do leitor do seu próprio texto. Nas palavras de Collelo: 

 

O que está implícito na interlocução da escrita (e que obviamente se 
opõe à decifração e à transcrição de signos) é a construção de 
significados, tendo em vista a presença do outro. Na produção de 
texto, tanto a imagem que se faz do interlocutor como os valores (ou 
informações) com ele compartilhados são decisivos na expressão 
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das ideias. O mesmo ocorre no ato de interpretação da escrita. Os 
processos de ler e escrever trazem implícita tarefa de negociação de 
sentidos, na qual fazemos corresponder às palavras do outro as 
nossas próprias palavras. Enfim, o que dá um caráter dinâmico à 
língua escrita é uma complexa negociação que obriga o indivíduo a 
se posicionar, alternadamente, como autor e leitor do texto em 
questão (COLLELO, 2007, p.76). 

 

 Nesta concepção de ensino, o professor deve oportunizar aos 

educandosinteragirem,constantemente, com seus textos, negociando seus sentidos. 

Deve propiciar também um ambiente acolhedor, diversificado, que possibilite a 

construção de reflexões sobre a língua. Por esse prisma, a escola passa a ser 

considerada uma comunidade de aprendizagem. A respeito desse conceito nos 

esclarece Oliveira: 

 

No âmbito da educação, as comunidades de prática equivalem a 
‘comunidades de aprendizagem’ – espaços que permitem formas de 
aprendizagem situadas (LAVE;WENGER,1991). Uma comunidade de 
aprendizagem corresponde, pois, a uma organização em que alunos 
e professores, na qualidade de agentes de mudança e em contínuo 
processo de construção do conhecimento, agem colaborativamente, 
potencializando recursos para compreender o mundo e alcançar 
resultados que verdadeiramente lhes interessem. O conceito leva em 
conta o engajamento dos membros, as situações de coparticipação, 
o empreendimento negociado mutuamente e um repertório partilhado 
de ideias, compromissos e memórias(OLIVEIRA, 2008, p. 108).  

 

            Assim, o educando se tornará um cidadão participativo, consciente que o 

engajamento no processo de construção do conhecimento o transformará em um 

agente protagonista de sua aprendizagem. Nessa ótica, aprender significa vivenciar 

uma prática social impregnada de interação, criatividade e intencionalidade 

comunicativa. 

 

 

3.3.2 Revisão e reescrita textual: ações colaborativas 

 

 

 A atividade de avaliação textual é uma tarefa particularmente árdua para um 

único professor. Em virtude disso, diversos professores optam por, raramente, 

desenvolverem a produção de textos em sala de aula. Uma das soluções para esse 
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problema seria realizar com frequência trabalhos escritos que alternassem diferentes 

formas de interação: duplas, trios, quartetos e equipes. 

Esse tipo de intervenção pode ser interessante na medida em que 

proporciona uma certa autonomia aos alunos, transformando-se em uma atividade 

colaborativa, em que os alunos estão ativamente envolvidos, pondo em prática sua 

capacidade de reflexão. De acordo comFigueiredo: 

 

As pesquisas sobre a correção com os pares têm mostrado que as 
interações ocorridas nesse processo não apenas facilitam a 
aprendizagem, mas também possibilitam ao aluno desempenhar 
diferentes papéis sociais, tais como: receber e dar conselhos, fazer 
perguntas e responder a elas, agir tanto como quem aprende quando 
como quem ensina [...] a correção com os pares reduz a 
dependência que os alunos têm do professor, encoraja-os a ter outro 
leitor que não o professor e os ajuda a escrever textos tendo um 
leitor em vista (FIGUEIREDO, 2002, p. 34). 

 

 Do mesmo modo, trabalhos em equipes, orientados, possibilitam aos alunos 

discutirem suas dúvidas e compartilharem com os colegas seu conhecimento, 

através da ajuda de parceiros de classe mais proficientes em um ou outro aspecto. 

 Ao proporcionar momentos de interação entre os alunos nas aulas de 

produção textual, o professor estará, ao mesmo tempo, favorecendo o 

desenvolvimento de competências comunicativas e tornando viável a prática da 

produção textual em sua sala de aula, pois ele não permanecerá como o único 

responsável pela avaliação dos textos, estará compartilhando esta tarefa com os 

educandos. 

 Contudo, vale ressaltar que o professor não deve deixar de desempenhar seu 

papel de avaliador. Mas, assumir, o status de mobilizador, de modo que suas 

intervenções sejam vistas como uma possibilidade de enriquecimento dos textos. 

Segundo Cunha: 

 

Parece então claramente a necessidade de se associar uma 
concepção pragmática de linguagem a uma concepção cognitiva de 
aprendizagem que, por sua vez, repercute numa concepção de 
ensino em que o professor é o responsável pela construção dos 
conhecimentos, das competências e atitudes, mas enquanto 
mediador. Em primeiro lugar, como mediador da atividade de 
linguagem, num circuito real de comunicação/interação entre alunos, 
produtores e utilizadores reais de textos e destinatários não menos 
reais. Em seguida como mediador da aprendizagem que ele procura 
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favorecer atravésdo trabalho de objetivação da linguagem (CUNHA, 
2000, p. 30). 

 

 A partir desse prisma, a imagem do professor como o único ator responsável 

por avaliar as produções textuais dos alunos e como aquele que está ali apenas 

para  apontar desvios gramaticais da norma culta é totalmente descartada. 

Conforme Hoffman (2002,p. 134), “ avaliar com base nesse novo paradigma é, 

acima de tudo, dinamizar oportunidades de ação-reflexão, por meio das quais, o 

professor, na qualidade de mediador do conhecimento, deve propiciar ao aluno 

reflexões acerca do mundo, formando seres críticos e participativos na construção 

de sua identidade”. 

 Nesse contexto, a coavaliação dos textos em sala de aula assume um papel 

extremamente relevante, pois poderá propiciar aos alunos momentos de análise e 

reflexão sobre as inadequações dos seus textos, permitirá o aparecimento de 

sugestões para melhorar as suas produções, desenvolvendo uma representação 

mais  clara sobre as condições de sucesso da produção escrita. 

 Nesse panorama, evidencia-se que a prática de escrita, envolvendo a revisão 

e o processo de reescrita estão diretamente relacionados à aprendizagem 

colaborativa entre os educandos, tendo em vista que é por meio da interação, 

viabilizada pelo uso da linguagem, que os significados são compartilhados, a 

negociação é dinamizada, a troca de informações é concretizada e o senso crítico 

de avaliação do texto vai sendo, paulatinamente, consolidado. 

 Torna-se, então, primordial que o professor utilize ferramentas que tornem o 

aluno capaz de gerir sua aprendizagem. Para tanto, esse aluno precisa ser 

estimulado constantemente através de situações didáticas bem planejadas que 

favoreçam a interação e a apropriação desse saber. 

 Assim, as situações de interação em duplas possibilitam um intercâmbio 

constante de informações, uma vez que o parceiro coavaliador se constitui em um 

leitor da produção do outro, bem como auxiliam na identificação de problemas e na 

busca de soluções. Essa capacidade de apreciação do próprio texto ou do texto de 

outrem tem um papel central na aprendizagem, pois, ao se autoavaliar, o aluno tem 

condições de aprofundar os seus conhecimentos, progredindo em sua 

aprendizagem. 



61 

 

 A partir desta ótica colaborativa, revisar um texto significa refletir sobre vários 

aspectos da língua para aperfeiçoá-lo e reescrevê-lo. Rocha afirma que: 

 

A revisão possibilita que a criança se constitua como leitora do 
próprio texto, construa reflexões sobre o processo de escritura e 
comece a considerar o seu leitor, possibilitando assim, que o autor 
não só tenha algo a dizer, mas concretize, no próprio ato da escrita, 
seu interlocutor, seu modelo-leitor, colocando-se assim, como sujeito 
da própria interlocução – dimensão fundamental no desenvolvimento 
das habilidades textuais (ROCHA, 1999, p. 54). 

 

 Para Rocha (1999), a revisão é uma estratégia que permite ao aluno enxergar 

seu texto por outro prisma. É válido lembrar ainda que,a revisão precisa ser 

compreendida, na escola, como um conteúdo a ser vivenciado. Isso exige um 

esforço sistemático em diferentes momentos e modalidades, visando à reflexão 

sobre os textos produzidos. Essa revisão pode ser efetivada através de diferentes 

estratégias: a revisão coletiva que envolveo pensar compartilhado sobre uma 

determinada produção; a revisão em pares, considerando a interação como um 

motor para a aprendizagem; e a revisão individual, atividade na qual o aluno reflete 

sozinho sobre seu texto, de acordo com suas reais possibilidades. 

 Outra ação revestida de fundamental importância para a consolidação das 

práticas de escrita no cenário educacional, especialmente, no ensino de Língua 

Portuguesa é a reescrita colaborativa. Essa se refere ao processo através do qual os 

alunos são convidados a lerem os textos de seus colegas, discutir as sugestões que 

podem melhorar tais textos, negociar pontos de vistas, cooperar e se autoavaliar. 

Trata-se, pois, de uma forma de correção em que o professor pouco intervém no 

processo de revisão do texto dos alunos, os quais se tornam os reais protagonistas 

de sua aprendizagem. Nesse contexto, eles têm a oportunidade de se 

desenvolverem de forma mais produtiva, construindo, paulatinamente, sua 

autonomia. Assim, dedicam-se a resolver possíveis problemas referentes aos seus 

textos, com o intuito de descobrir formas alternativas e novas possibilidades para 

aperfeiçoá-los.  

 Nesse patamar de aprendizagem, de acordo com Seganfredo (2013), o aluno 

é levado a inserir-se em sua subjetividade, a perseguir a motivação que o levou a 

elaborar seu esboço inicial e a observar o que ficou obscuro nessa primeira versão. 

É incentivado a explorar em profundidade e em extensão sua produção textual.O 
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alunoé convidado, enfim, a reconhecer limites e a escolher com consciência se 

aquele é o melhor momento para empreender a expansão desses limites. 

 Vale salientar também que o professor de língua deve conscientizar-se de 

que um texto é resultado de um processo e, se os alunos tiverem a chance de 

perceber a escrita como um processo pelo qual eles podem explorar e descobrir 

seus pensamentos e ideias, suas produções textuais apresentarão, provavelmente, 

melhorias consideráveis. Portanto, reescrever é um processo no qual, novas ideias 

podem ser geradas, ideias velhas podem ser reorganizadas, reformuladas ou 

descartadas. 

 Enfim,a reescrita colaborativa funciona como uma ferramenta concreta para 

influenciar a atitude dos alunos em relação à escrita, pois, ao terem acesso a outros 

textos e ao corrigirem os seus próprios, eles têm a chance de internalizar critérios 

para uma escrita bem sucedida. 

 Ao optar por esta estratégia metodológica de correção de textos, o professor 

estará estabelecendo um ambiente de apoio mútuo entre os alunos, pois, quando 

trabalham em grupos, eles têm a chance de discutir sobre suas próprias dúvidas e 

de compartilhar com os outros o seu conhecimento. Portanto, a reescrita 

colaborativa configura-se como uma atividade de extrema relevância por possibilitar 

a reflexão constante. 

 Devido ao fato de os textos terem sido revisados e reescritos, os alunos 

começarão a questionar mais durante o processo de escrita. Desse modo, o texto 

deixa de ser considerado um produto finalizado, para ser visto como um fruto de 

inesgotáveis reestruturações. 

 

 

3.3.3 Prática de escrita: um processo dialógico de interação verbal 

 

 

 A produção textual escrita, pautada em uma concepção de linguagem como 

interlocução,propicia ao aluno interagir tanto com o professor quanto com os colegas 

e transforma esse momento em um ato solidário, onde o papel do outro é 

fundamental na construção de sentidos do texto. 

 Nessa perspectiva, a prática de escrita requer a presença simultânea do 

interlocutor-leitor. Esse fato exige que o professor se constitua como o interlocutor 
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efetivo do texto de seu aluno, dando-lhe o espaço concreto e necessário de 

constituição de sua singularidade. 

 Desse modo, a escrita deve ser considerada uma prática social permeada por 

condutas humanas que se concretizam em redes de atividades desenvolvidas num 

quadro de interações diversas, materializadas por meio de ações de linguagem. 

Assim, a escrita é extremamente dependente do contexto de interação, na 

medida em que todo o escrito e todo o ato de escrita são atravessados pelas 

múltiplas determinações políticas, sociais, religiosas, que regem o funcionamento da 

estrutura social na qual os sujeitos estão inseridos. Nesses termos, a atividade da 

escrita constitui “um evento dialógico de interação entre sujeitos sociais” (BAKHTIN, 

1997, p. 131). 

 Perdurou durante séculos, a crença de que, para se fazer uso proficiente da 

escrita bastava adquirir o domínio do código linguístico. Na contemporaneidade, já 

se reconhece que, embora esse conhecimento seja necessário, não é suficiente 

para tornar um indivíduo competente no uso da língua escrita. Nesse contexto, 

aprender a ler e a escrever implica essencialmente a possibilidade de usaresse 

conhecimento em benefício de formas de expressão e comunicação exigidas em 

determinadas situações sociais. 

 Nesse novo panorama, produzir textos pressupõe fazer uso da escrita como 

efetivo esforço de interação,dispor de diferentes estratégias para o aprendiz utilizar 

consciente, adequada e criativamente a escrita nas múltiplas circunstâncias em que 

ela se apresenta, fazendo os aprendizes sentirem-se autores, participantes da 

situação dialógica da escrita. 

 Segundo Leal, nesse processo é importante perguntar: 

 

Para que se escreve? Uma das respostas possíveis é: para ser lido e 
compreendido. Reconhecemos, de antemão, que os alunos, quando 
produzem os seus textos, em qualquer momento de sua vida escolar, 
esperam uma resposta ao que produziram. [...] portanto, o aprendiz 
(o aluno), na escola, ao dar lugar à compreensão responsiva ativa do 
outro (o professor), espera dele algum retorno, não um retorno 
qualquer, mas algo capaz de permitir uma dialogia, entendendo-a 
como um momento de produção de sentido, de dizeres e de trocas 
significativas (LEAL, 2003, p. 54). 

 

 Infelizmente, na maioria das situações escolares de produção escrita, essa 

responsividade ativa do outro é negada tendo em vista que o aluno escreve sem ter 
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noção de quem é seu destinatário, sem a tão importante referência do “outro” a 

quem o seu texto deve se adequar, o que é particularmente prejudicial se 

considerarmos, como Bakhtin que: 

 

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada 
tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que 
dirige a alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do 
locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em 
relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro, 
isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma 
espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia 
sobre mim em uma extremidade, na outra se apoia sobre o meu 
interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 
interlocutor (BAKHTIN, 1997, p. 113). 

 

 Dessa forma, todo enunciado tem um destinatário, entendido por Bakhtin 

(1997) como a segunda pessoa do diálogo. É em meio à interação verbal que a 

palavra se transforma e ganha diferentes significados, de acordo com o contexto em 

que surge. A categoria básica, pois, da concepção de linguagem em Bakhtin é a 

interação verbal cuja realidade fundamental é o seu caráter dialógico. 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social da interação verbal, realizada através da 
enunciação. A interação verbal constitui assim a realidade 
fundamental da língua (BAKHTIN, 1997, p. 123). 

 

 Segundo Bronckart (apud OLIVEIRA, 2003), a interação com o outro exerce 

um papel chave na construção de habilidades e procedimentos mentais necessários 

à produção escrita. Nesse sentido, o desenvolvimento das habilidades escritas 

depende dos modos de participação dos interlocutores. Entendida como processo 

cooperativo, a escrita envolve uma experiência de comunicação do aluno com outras 

pessoas, que podem estar situadas dentro ou fora do contexto formal de sala de 

aula. 

 Na prática, isso significa que, para o aluno escrever um texto, é preciso ter o 

que dizer, ter um motivo para dizer, ter um destinatário, constituir-se como locutor e 

apropriar-se do que tem a dizer e, por fim, escolher as estratégias para fazer isto. 

Deste modo, o trabalho com produção de texto precisa ser o ponto de partida e o de 

chegada para todo o processo de ensino e aprendizagem (GERALDI, 1997). 
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3.4 OS GÊNEROS DISCURSIVOS 

 

 

3.4.1 Evolução do termo gênero 

 

 

 O termo gênero instaurou-se ao longo da história com função destacada no 

campo da história da Arte e da Literatura. Trata-se de um conceito que surgiu ainda 

na Grécia antiga, mas que até hoje, continua sendo utilizado nos mais variados 

campos do conhecimento e com as mais diversas conotações, notadamente nos 

últimos trinta anos. 

 De maneira geral, o termo é utilizado para classificar propriedades comuns 

que caracterizam determinado conjunto de seres ou de objetos. Em razão disso, 

esse termo estendeu-se às ciências, e chegou ao uso coloquial sendo empregado 

nos mais diversos domínios sociais com a função de nomeação. Exemplo de uso 

popular, frequente e atual do termo é a classificação adotada pelas artes, 

especificamente na cinematografia, para designar tipos de filmes, como comédia, 

drama, suspense, ação, musical, entre outros. 

 Na direção dos estudos científicos, é possível afirmar que o conceito de 

gênero passou por mudanças significativas em detalhes e perspectivas, uma vez 

que ele sempre esteve ligado, de alguma forma, à tentativa de classificação de 

diferentes aspectos da realidade, acompanhando, assim, mudanças sociais 

profundas, principalmente, no que diz respeito a fatos linguísticos. 

 Nos estudos linguísticos, a apropriação do termo gêneros discursivos/textuais 

resulta de uma nova compreensão e ampliação deste objeto de pesquisa com a 

introdução da teoria bakhtiniana da linguagem. 

 Para Bakhtin (2000), os gêneros são apreendidos no curso da vida como 

padrões comunicativos, que, socialmente utilizados, funcionam como modelos 

comunicativos globais que representam um conhecimento social localizado em uma 

situação concreta. Então, o que acontece na sociedade envolvendo a linguagem 

ocorre, necessariamente, por meio de gêneros discursivos. Eles revelam forma de 

vida e modos de ser que são moldados e moldam a ação social, o pensamento e as 
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situações através da interação, o que possibilita a ação comunicativa entre os 

sujeitos. 

Os gêneros são construídos socialmente e fornecem os sinais para que os sujeitos 

interpretem as particularidades de uma interação comunicativa específica. Essa 

perspectiva permite-nos compreender os gêneros como ações sociais situadas que 

se encaixam emcontextos particulares e podem ser aprendidas através da interação 

dos sujeitos em uma comunidade discursiva. 

 

 

3.4.2 Critérios definidores de gênero 

 

 

 Segundo Bakhtin(2000) os gêneros do discurso apresentam três dimensões 

essenciais e indissociáveis, os temas – conteúdos ideologicamente constituídos que 

se tornam comunicáveis por meio do gênero; a forma composicional – constituída 

pelos elementos das estruturas comunicativas e semióticas compartilhadas pelos 

textos pertencentes ao gênero; o estilo – constituído pelas configurações específicas 

das unidades de linguagem, traços da posição enunciativa do locutor e da forma 

composicional do gênero. O referido autor afirma que esses três elementos “fundem-

se indissoluvelmente num todo do enunciado e todos eles são marcados pela 

especificidade de uma esfera de comunicação” (BAKHTIN, 2000, p. 279). 

 Gomes-Santosdestaca que: 

 

O conceito de gênero em Bakhtin está fundamentalmente articulado 
ao seu conceito de dialogia. É esse conceito que nos permite refletir 
sobre os gêneros como modos particulares de organização, na 
continuidade do dizer, da descontinuidade dos fragmentos que 
compões a rede discursiva, a memória discursiva em que se 
localizam modos particulares de, por exemplo, argumentar ou instruir 
(GOMES-SANTOS, 2003, p. 35). 

 

Marcuschi (2002) opera com a mesma noção de gênero empregada na obra 

de Bakhtin: gêneros discursivos, por ele denominados gênero textual, são formas de 

uso da língua, construídas à luz dos objetivos dos falantes e da natureza do tópico 

(tema) proposto na situação comunicativa. Acrescenta ainda que “os gêneros não 

“existem” objetivamente como um dado, mas se constroem na interação 
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comunicativa e são fenômenos contextualmente situados”. Para o referido autor, os 

sujeitos, em seus processos interlocutivos, para tomarem decisões acerca do 

processamento do texto (recepção e produção), pertencente a um dado gênero, 

orientam-se por um saber social, um saber intuitivo construídos nas esferas das 

relações sociocomunicativas com as quais interage, tal como pensa Bakhtin. É esse 

saber, correspondente a um conhecimento de natureza tipológica, que pode explicar 

a razão pela qual é tão comum os interlocutores especificarem o tipo de gênero 

discursivo que estão produzindo ou lendo/ouvindo. 

  O autor assim escreve: 

 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, 
estão relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender 
que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados como 
as próprias esferas da atividade humana [...] O enunciado reflete as 
condições especificas e as finalidades de cada uma dessas esfera, 
não só por seu conteúdo temático e por seu estilo verbal, ou seja 
pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, 
fraseológicos e gramaticais – mas também, e sobretudo, por sua 
construção composicional (BAKHTIN, 2000, p. 279). 

 

 Esse posicionamento sugere “os tipos relativamente estáveis de enunciados” 

marcados sociohistoricamente por estarem diretamente relacionados às diferentes 

situações sociais, denominados pelo autor de gêneros do discurso. 

 Os gêneros primários (situações de interação face a face, diálogo, provérbios, 

carta, pessoal, histórias populares etc.) – estariam ligados a situações cotidianas 

orais, mais espontâneas; os secundários (romance, teatro, discurso científico etc.), 

relacionadas a situações culturais mais evoluídas, principalmente escritas. Esses 

gêneros secundários, em seu processo de transformação, absorvem e transmutam 

os gêneros primários. 

 Os gêneros secundários (da literatura, da ciência, da filosofia, da política) 

embora elaborados pela comunicação cultural mais complexa, principalmente 

escrita, correspondem a uma interface dos gêneros primários. Este estudioso da 

linguagem procura valorizar a interação entre as duas esferas da produção 

discursiva: 

 

Durante o processo de sua formação, os gêneros secundários 
absorvem e assimilam os gêneros primários (simples) que se 
constituíram na comunicação discursiva imediata. Os gêneros 
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primários, ao integrarem os gêneros secundários, transformam-se e 
adquirem uma característica particular: perdem sua relação imediata 
com a realidade dos enunciados alheios (BAKHTIN, 2000, p. 281). 

 

 Sendo assim, os gêneros utilizados em uma dada situação de comunicação 

não são escolhidos aleatoriamente, mas se definem em função de um conjunto de 

parâmetros socialmente definidos que acabam por determinar a utilização desse ou 

daquele gênero em uma situação de interação, com o propósito comunicativo, o 

locutor, o interlocutor, o assunto etc. A esse respeito Rojo salienta que: 

 

Pesquisadores que adotam a perspectiva dos gêneros do discurso 
partirão sempre de uma análise em detalhe dos aspectos sócio-
históricos da situação enunciativa, privilegiando, sobretudo, a 
vontade enunciativa do interlocutor – isto é, sua finalidade, mas 
também e principalmente sua apreciação valorativa sobre seu(s) 
interlocutor(es) e tema(s) discursivos – e, a partir dessa análise, 
buscarão as marcas linguísticas (formas do texto/enunciado e da 
língua – composição e estilo) que refletem, no enunciado/texto, 
esses aspectos da situação (ROJO, 2005, p. 199). 

 

 Nesses termos, o trabalho com os gêneros discursivos sugere que os textos – 

sejam eles orais ou escritos – devem ser analisados com base em suas condições 

de produção, levando-se em consideração aspectos como: objeto comunicativo do 

produtor, apreciação valorativa sobre o interlocutor e o tema discursivo. É nesse 

sentido que a expressão “gênero discursivo” diferencia-se da noção de “gênero 

textual”, pois, segundo Rojo (2005, p. 185), a “teoria dos gêneros do discurso – 

centrava-se sobretudo no estudo das situações de produção dos enunciados ou 

textos e em seus aspectos sócio-históricos e a segunda – teoria dos gêneros de 

textos – na descrição da materialidade textual”. 
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3.4.3Relevância do trabalho com gêneros discursivos no ensino de língua 

portuguesa 

 

 

 Com base na convicção de que o ensino de língua portuguesa, voltado para o 

desenvolvimento das competências interacionais, deve fundamentar-se na noção de 

gêneros discursivos, vários estudos têm-se direcionado àpesquisa de gêneros como 

objetos de ensino. Muitos autores (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004; ROJO, 

2005) recomendam que as atividades de leitura e escrita devem basear-se em 

gêneros discursivos. Os gêneros são considerados por Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004, p. 75)como megainstrumentos “que fornecem um suporte para a atividade 

nas situações de comunicação, e uma referência para os alunos”. 

 Os PCN (BRASIL, 1998) também trazem a noção de gênero como questão 

central no debate didático sobre o ensino-aprendizagem da língua portuguesa. 

Segundo o referido documento: “Todo texto se organiza dentro de determinado 

gênero em função das intenções comunicativas, como parte das condições de 

produção dos discursos, os quais geram usos sociais que os determinam” (BRASIL, 

1998, p. 21). 

 Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 21), partindo da ideia de que “os 

gêneros podem ser agrupados em função de um certo número de regularidades 

linguísticas e de transferências possíveis”, propõem o quadro a seguir, que 

apresenta os agrupamentos constituídos em função de determinados critérios que 

se enquadram em aspectos tipológicos e auxiliam o aluno a compreenderas 

diferenças semânticas, linguísticas e estruturas de cada grupo de gêneros 

discursivos. 
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Quadro 1: Grupos de Gêneros Discursivos  

Domínios 
sociais de 

comunicação 

Capacidades de 
linguagem 

dominantes 

Exemplos de gêneros orais e escritos 

Cultura literária 
ficcional 

NARRAR 
Mimeses da ação 
através da criação de 
intriga 

Conto maravilhoso 
Fábula 
Lenda 
Narrativa de aventura 
Narrativa de ficção científica 
Narrativa de enigma Novela fantástica 
Conto parodiado 

Documentação e 
memorização de 
ações humanas 

RELATAR 
Representação pelo 
discurso de 
experiências vividas, 
situadas no tempo 

Relato de experiência vivida 
Relato de viagem 
Testemunho 
Curriculum vitae 
Notícia 
Reportagem 
Crônica esportiva 
Ensaio biográfico 

Discussão de 
problemas 
sociais 
controversos 

ARGUMENTAR 
Sustentação, refutação 
e negociação de 
tomadas de posição 

Texto de opinião 
Diálogo argumentativo 
Carta do leitor 
Carta de reclamação 
Deliberação informal 
Debate regrado 
Discurso de defesa (adv.) 
Discurso de acusação (adv.) 

Transmissão e 
construção de 
saberes 

EXPOR 
Apresentação textual 
de diferentes formas 
dos saberes 

Seminário 
Conferência  
Artigo ou verbete de enciclopédia 
Entrevista de especialista 
Tomada de notas 
Resumo de textos “expositivos” ou 
“explicativos” 
Relatório científico 
Relato de experiência científica 

Instruções e 
prescrições 

DESCREVER AÇÕES 
Regulação mútua de 
comportamentos 

Instruções de montagem 
Receita 
Regulamento 
Regras de jogos 
Instruções de uso 
Instruções 

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 12). 

 

 A consolidação desse trabalho com os gêneros discursivos deve levar em 

consideração as condições de produção, pois o aluno não pode se restringir a 

avaliar se um texto pertence a um determinado gênero a partir de análises de cunho 

meramente linguísticos; mas deve-se analisar também o contexto de utilização do 

seu texto (Quem é o meu interlocutor? Qual é o objetivo comunicativo do texto? O 

que devo escrever/ dizer em função desse objetivo e do interlocutor?). De acordo 
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com Dolz, Noverraz e Schneuwly, é “através dos gêneros que as práticas de 

linguagem materializam-se nas atividades dos aprendizes” (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p. 74). Para os autores, cabe à escola auxiliar o aluno a 

dominar as características específicas de determinados gêneros discursivos, 

inserindo-os, mediante elaboração de projetos de ensino, em situações de uso. 

Esses estudiosos partem do pressuposto de que “comunicar-se oralmente ou por 

escrito pode e deve ser ensinado sistematicamente”. E são os gêneros textuais que 

constituem,“o instrumento de mediação de toda estratégia de ensino e o material de 

trabalho, necessário e inesgotável, para o ensino da textualidade” (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 51). 

 Percebe-se, a partir dessas considerações que, a grande reivindicação posta 

pela teoria quanto à atitude dos professores de linguagem seria privilegiar o contato 

do estudante com a leitura e a produção textual e também, transformar tal contato 

numa relação linguística viva. O aluno deve conscientizar-se de que os atos de falar 

e escrever são processos de interação social com um outro, e este outro tanto pode 

ser o seu colega de classe quanto o leitor de uma revista de circulação nacional ou 

internacional, ou ainda um interlocutor imaginário. 

 Tomando como parâmetro os gêneros do discurso da teoria de Bakhtin para 

alicerçar à pratica de ensino da língua materna, a produção textual deve ser 

constantemente estimulada, devendo levar o aluno a respeitar as particularidades 

que o ato de escrever exige. 

Em outras palavras, os gêneros apresentam, a professores e estudantes, uma 

perspectiva social para o estudo de textos e para as práticas de letramento em sala 

de aula. Fornecem ainda, uma base teórica sobre o contexto cultural e social que 

fundamenta os significados e os tipos textuais demandados em uma situação 

comunicativa, concretizados em práticas sociais autênticas.  

 Em suma, o professor de língua materna deve estimular o aluno a refletir 

sobre as diferenças genéricas existentes entre os mais variados tipos de textos. 

Cabe a ele mostrar o papel desses gêneros no processo social de interação verbal, 

como forma de garantir a competência e a adequação discursiva do aluno para as 

mais variadas situações de interação socioverbal a que ele poderá ser exposto fora 

dos limites escolares. Isto é, no fundo, o que devemos fazer como professores de 

língua materna é, mais que tudo, seguindo os princípios teóricos de Bakhtin, levar 

para dentro da sala de aula – até onde o limite natural da escola permitir – a 
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“realidade dinâmica das relações linguísticas que estão acontecendo fora dela” 

(FARACO; CASTRO, 1999, p. 8).  

 

 

3.4.4 O gênero fábula 

 

 

 A opção por trabalho com fábula, gênero que pertence à cultura literária 

ficcional, deve-se ao fato de ser um texto narrativo que diverte, emociona e resgata 

valores, propondo ensinamentos e fazendo os leitores assumirem um papel 

questionador diante dos problemas da vida coletiva que estão sendo debatidos. 

 

 

3.4.4.1 Origem e evolução da fábula 

 

 

         Smolka(1995) comenta que a consolidação da fábula como gênero evolui e 

sofre modificações durante três períodos.No primeiro, a moralidade constitui a parte 

fundamental, é o período das fábulas orientais que passaram da Índia para a China, 

o Tibet, a Pérsia, e terminaram na Grécia, com Esopo. Em toda a região oriental, a 

fábula foi usada desde cedo como veículo de doutrinação budista. O Pantchatantra, 

escrito em sânscrito, chegou ao Ocidente por meio de uma tradução árabe do século 

VIII, conhecida pelo título de Fábulas de Bidpay, depois de muito tempo, foi 

retraduzida do árabe para várias línguas. 

 Ainda conforme Smolka(1995), a fábula teria sido, provavelmente, originária 

da Ásia Menor, e com o tempo, foi difundida pelas ilhas gregas, até chegar ao 

continente helênico. A primeira fábula grega conhecida apresentava uma narrativa 

breve imbuída de um preconceito de conduta, é “O rouxinol e o falcão”, de autoria de 

Hesíodo, que teria vivido no século VIII a.C. 

 Segundo Souza(2003), o século VI a.C., no entanto, é de extrema importância 

para a propagação da fábula como gênero independente. Com a consolidação do 

racionalismo, a consequente expansão da prosa e as importantes transformações 

políticas e culturais advindas desse período, o ambiente apresentou-se favorável 

para o florescimento dos textos fabulísticos. Esses textos traziam, em sua essência, 
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constantes críticas aos poderosos da época, assim como refletiam e refratavam as 

ideias provenientes da filosofia. 

 Dezotti(2003) reitera que o processo de consolidação do gênero tem sido 

atribuído ao escravo Esopo, o qual teria divulgado, na região de Atenas, textos 

fabulísticos recolhidos da Ásia Menor. A divulgação de suas fábulas objetivava 

criticar, divertir, moralizar e ensinar à sociedade grega da época. Sua genialidade 

proporcionou destaque, popularidade e reconhecimento ao gênero. Ele utilizou a 

fábula como uma ferramenta discursiva para satirizar diversos poderosos de sua 

época. 

 Sousa (2003) destaca que a fábula foi uma alternativa engenhosa e 

inteligente encontrada por Esopo, na condição marginalizada de escravo, para 

analisar e criticar a sociedade de sua época. Ele tornou-se um porta-voz dos 

oprimidos, deixando transparecer em seus textos aspectos de natureza filosófica, 

mitológica, psicológica, etiológica e sociológica. 

 Esopo foi imprescindível para a popularização do gênero. Nos séculos 

posteriores, principalmente no século V a.C., falar em fábulas tornou-se modismo. 

Segundo consta, os atenienses preferiam prestar atenção aos discursos em fábulas. 

Por outro lado, quando algum tema sério relacionado à administração da cidade era 

discursado pelo orador, era considerado desinteressante e não atingia o público 

alvo. 

 Dezotti (2003) acrescenta ainda que é de Theon (I.d.C) a primeira definição 

de fábula de que se tem notícia: a “fábula (mythos) é uma fala (logos) mentirosa que 

retrata uma verdade” (2003, p.28). Nesse sentido, seu aspecto discursivo é 

reconhecido já pelos gregos, uma vez que, segundo essa perspectiva, a fala (logos) 

se realiza pela fábula (mythos). 

 Para Souza (2003), o segundo período da fábula é marcado pelas inovações 

formais de Fedro. Ao fabulista latino é atribuído o mérito de ter fixado a forma 

literária do gênero. Suas histórias, escritas em versos,são sátiras amargas contra 

costumes e pessoas de seu tempo, reinventando poeticamente o texto fabulístico, 

apesar de ter se inspirado no modelo de Esopo. 

 O referido autor também comenta ( SOUZA, 2003)  que a fábula, amplamente 

propagada por Esopo, alguns séculos depois, passa a ser produzida por outros 

autores. No séculos II d.C, Plutarco cria e reformula algumas fábulas. No século III 

d.C, Bábrio, poeta grego, transcreve em verso grande parte das fábulas esopianas. 
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Planúdio, por sua vez, no século XIII d.C, compila, reescrevendo em prosa grega, as 

fábulas atribuídas a Esopo, que provavelmente serviram de fonte para as demais 

traduções feitas ao longo do tempo. 

  Conforme Coelho (1984), posteriormente, a fábula é aperfeiçoada pelo 

romano e também escravo Fedro (15 a.C e 50 d.C), nascido na Macedônia, Grécia. 

Ele enriqueceu linguisticamente as fábulas esopianas, redigindo-as ora de forma 

séria, ora satírica, trabalhando com injustiças, males sociais e políticos, expressando 

também as atitudes dos fortes e oprimidos. Por vezes, ainda, redigia-as de forma 

breve, imprimindo-lhes tom divertido que as direcionava ao entretenimento. 

 A herança cultural das fábulas gregas foi incorporada pelos romanos em 

decorrência do domínio do Império Romano sobre a Grécia. Isso pode ser 

observado nas fábulas escritas por Fedro (séc. I d.C), considerado o maior fabulista 

do mundo romano. Ele transformou vários textos de Esopo em versos latinos, além 

de se tornar autor de muitos outros. 

 A obra de Fedro de que se tem conhecimento é constituída por cinco livros, 

que compõem um conjunto de cem fábulas. O autor se utilizava dos textos 

fabulísticos, em tom satírico, como ferramenta de denúncia contra as injustiças 

sociais e os males políticos. 

 Provavelmente no mesmo século de Fedro viveu Bábrio, um fabulista romano 

que teria versificado em grego, aproximadamente duzentas fábulas, agrupadas em 

dois livros. Depois desses autores e, já na Idade Média, houve uma propagação do 

gênero em toda a Europa e um enriquecimento da fábula esópica. Esse 

enriquecimento se concretizou através da invenção de outras fábulas, pela 

introdução de textos orientais e principalmente pela transformação temática que 

consistiu em uma “humanização dos animais que assumem ‘estados civis’ e 

começam a formar um mundo em que a coerência vai além da fábula individual” 

(VARGAS, 1990, p. 27). 

 A transformação temática no gênero está diretamente ligada ao intercâmbio 

cultural decorrente das guerras permanentes entre povos do Oriente e do Ocidente e 

a questões de ordem religiosa. Em virtude da força da religião na Idade Média, 

provavelmente, a fábula tornou-se um expediente discursivo disseminador dessa 

ideologia, assim como grande parte da produção literária da época, que era de 

caráter moralizante, didático e sentencioso. A importância dessa produção literária 

na Idade Média é apontada por Coelho: 
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No fundo é sempre uma literatura que divulga ideias, que busca 
ensinar, divertindo, num momento em que a palavra literária 
(privilégio de poucos e difundida pelos jograis, menestréis, rapsodos, 
trovadores...) era vista como atividade superior do espírito: a 
atividade de um homem que tinha o Conhecimento das Coisas 
(COELHO, 1985, p. 21). 

 

 No terceiro período da fábula incluem-se todos os fabulistas modernos, dos 

quais Jean de La Fontaine é considerado o mestre. Suas Fables choisies (Fábulas 

escolhidas), em 12 volumes, surgiram entre 1668 e 1694. A grande contribuição 

original do fabulista francês foi ter transformado a fábula em  um pequeno teatro: 

"uma comédia em cem atos" e "uma pintura em que cada um de nós pode encontrar 

seu retrato", segundo suas próprias palavras ( COELHO, 1985, p. 35). 

  Segundo Coelho (1985), apesar da popularização da fábula na Europa 

durante a Idade Média e sua retomada no Humanismo, é no século XVII, com La 

Fontaine, que ela se consolidou definitivamente na literatura ocidental. A partir de 

meados do século XV, italianos e franceses resgataram as fábulas esópicas e 

divulgaram várias versões em latim e francês. A La Fontaine, no entanto, coube 

elevar as fábulas escritas em verso ao estatuto “da alta poesia, alimentada por um 

novo pensamento filosófico, - valores que só a posteridade iria reconhecer, pois em 

seu tempo foram minimizados pelos contemporâneos” (COELHO, 1985, p. 60). 

  Ainda conforme o referido autor (COELHO,1985), a fábula emergiu diante de 

conflitos sociais e culturais vividos pelos franceses do século XVII, os quais 

encontram-se refletidos na criação literária de La Fontaine. Ele recuperou as 

narrativas fabulísticas, sem alterar a simbologia atribuída aos animais por seus 

antecessores. Transformou as narrativas greco-romanas, escritas muitas vezes em 

prosa seca e concisa, em linguagem viva e poética, em versos que obedeciam ao 

formalismo clássico vigente.  

Vale salientar que La Fontaine se inspirou no pensamento dos modernos, 

enriquecendo os argumentos e o espírito das fábulas recuperadas com elementos 

peculiares a sua época, além de colocar em dúvida a grandeza intrínseca do 

homem, sua natureza bondosa e sua razão inata inclinada à verdade e ao bem, 

princípios que eram defendidos pelos antigos. Na verdade, as fábulas de La 

Fontaine se constituíam como arma de denúncia contra as injustiças e a miséria de 
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seu tempo. As situações humanas ali configuradas trouxeram, através dos séculos, 

o reconhecimento do grande público. 

 Nesse sentido, a atividade literária, desempenhada pelo fabulista 

francês,caracterizou-se como um registro de costumes, de relações sociais entre os 

homens de sua época, denúncias contra a miséria, desequilíbrios ou injustiças. 

 No Brasil, a fábula se eleva a um patamar de importância literária através de 

Monteiro Lobato. O referido autor desempenhou um importante papel para a 

literatura brasileira, mesmo não estando oficialmente vinculado ao movimento 

modernista. Segundo Oswald de Andrade, “foi em Lobato que a renovação teve de 

fato o seu impulso básico. Ele apresentava, enfim, uma prosa nova” (LOBATO apud 

CAVALHEIRO, 1955, p. 303). O escritor revelou também, em correspondência 

datada de 8/9/1916 ao amigo Gustavo Rangel, suas inquietações literárias 

relacionadas à lacuna existente na produção artística infantil. Com o objetivo de 

atender às necessidades do leitor mirim, propôs-se a reescrever as fábulas de 

Esopo e La Fontaine revestidas de “cor” local: 

 

Ando com várias ideias. Uma: vestir à nacional as velhas fábulas de 
Esopo e La Fontaine, tudo em prosa e mexendo nas moralidades. 
Coisa para crianças. Veio-me diante da atenção curiosa com que 
meus pequenos ouvem as fábulas que Purezinhas lhe conta. 
Guardam-nas de memória e vão recontá-las aos amigos – sem, 
entretanto, prestarem nenhuma atenção à moralidade, como é 
natural. A moralidade nos fica no subconsciente para ir se revelando 
mais tarde, à medida que progredimos em compreensão. Ora, um 
fabulário nosso, com bichos daqui em vez dos exóticos, se for feito 
com arte e talento dará coisa preciosa. As fábulas em português que 
conheço, em geral traduções de La Fontaine, são pequenas moitas 
de amora no mato – espinhentas e impenetráveis. Que é que nossas 
crianças podem ler? Não vejo nada. Fábulas assim seriam um 
começo da literatura que nos falta (LOBATO apud CAVALHEIRO, 
1955, p. 326). 

 

 A partir desse contexto, Monteiro Lobato publica obras infantis com o objetivo 

de levar as crianças ao conhecimento da tradição literária (as conquistas da 

Ciências, os heróis, os mitos, etc), questionando valores que teriam sido tomados 

como verdade absoluta durante muito tempo. Além disso, o conteúdo das fábulas 

recuperadas de Esopo e de La Fontaine é transformado e contado em uma 

linguagem didática. O estilo coloquial dos textos – sem erudição ou preocupação 

exagerada com as normais gramaticais vigentes – aproxima o autor-criador do 
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universo infantil. Ao mesmo tempo em que os textos divertem, eles induzem o leitor 

mirim a uma postura questionadora em detrimento da passividade. 

 Martins estabelece a relação entre as inquietações de Lobato e a temática 

central de sua obra: 

 

É o seu ideal de justiça – com as implicações de verdade, equidade, 
humanidade – e a sua indignação ante a injustiça humana que se 
encontram no âmago de todos os programas debatidos, seja no nível 
das relações de indivíduo para indivíduo, seja no de indivíduo para 
grupo, seja no de grupos entre si( MARTINS, 1982, p.21). 

 

 Percebe-se, então a profundidade da obra desse autor e sua inegável 

contribuição para a difusão da fábula no cotidiano dos brasileiros, especialmente 

entre as crianças. 

 Depois de Lobato, a produção de fábulas no Brasil não cessa. Outros autores 

têm se dedicado ao gênero. Dentre eles Millôr Fernandes tem seu lugar de 

destaque. Millôr escreve na década de 70 a obra “Fábulas fabulosas” que em tom 

humorístico, aborda temas atuais, tais como, capitalismo, ditadura, democracia, etc. 

 Além das novas criações na esfera literária, os textos fabulísticos ganham espaços 

em outras manifestações estéticas: pintura, desenhos em quadrinhos, desenhos 

animados, charges, propagandas institucionais, etc., o que também tem colaborado 

para a sobrevivência do gênero. 

 Depreende-se desse processo de evolução que a fábula, desde os seus 

primórdios, sempre revelou uma preocupação com as ações humanas, retratando 

valores que necessitam ser resgatados constantemente,como salienta Coelho: 

 

[...] paixões, vícios, impulsos ou desejos de natureza humana [...] tais 
valores continuaram presentes e vivos na linguagem imagística ou 
simbólica que os expressou em arte. Continuam falando aos 
homens, porque devido à verdade geral que expressam e ao “meio” 
metafórico com que foram concretizados, podem ser continuamente 
atualizados. Isto é, aludir a mil outras e diferentes circunstâncias 
particulares com a mesma verdade com que foram expressos 
originalmente (COELHO, 1984, p. 24). 

 

 

              Todas essas características contribuem para que a fábula resista ao tempo 

e continue pertinente em diversas situações cotidianas, tornando-se um texto 
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extremamente vivo, retratando com fantasia e veracidade os valores humanos que 

necessitam ser resgatados.  

 

3.4.4.2 Características da fábula 

 

 

 A fábula é uma narrativa alegórica em prosa ou verso, vivenciadapor animais, 

cuja conclusão apresenta uma lição moral. Sua peculiaridade reside 

fundamentalmente na apresentação direta das virtudes e defeitos do caráter 

humano, ilustrados pelo comportamento antropomórfico dos animais. O espírito é 

realista e irônico e a temática é variada: a vitória da bondade sobre a astúcia e da 

inteligência sobre a força, a derrota dos presunçosos, sabichões e orgulhosos etc. A 

fábula comporta duas partes: a narrativa e a moralidade. A primeira trabalha as 

imagens, que constituem a forma sensível, o corpo dinâmico e figurativo da ação. A 

outra opera com conceitos ou noções gerais, que pretendem ser a verdade "falando" 

aos homens. 

 Segundo Souza (2003), este gênero ficcional tem suas raízes na cultura oral e 

informal cotidiana. Nas fábulas, pessoas, seres irracionais ou mesmo inanimados 

transformam-se em personagens, apresentando situações da vida diária. Nessas 

situações, embora não haja comprometimento com a realidade, são simbolizados 

comportamentos, sentimentos e interesses humanos. Para Platão e Fiorin (SOUZA, 

2003), a fábula mostra explicitamente o que outros textos revelam de forma implícita: 

“os expedientes discursivos utilizados para ludibriar os outros, para fazer nossos 

atos parecerem o que não são, para camuflar nossas reais intenções” (SOUZA, 

2003, p. 399). 

 Esses textos, quando transcodificados da civilização oral para a escrita, 

mantêm a simplicidade de seus enunciados que, sob a forma de réplica, qualifica os 

diálogos produzidos pelo exercício das práticas sociais do cotidiano. 

 Segundo Benveniste (1995, p. 139)“a raiz latina que deu origem à palavra 

“fábula” provém de um derivado do radical indo europeu “fas”, que significa “fola” e, 

nesse sentido, aponta para a ideia de discurso”. 

 A diversidade na estrutura e na temática desse discurso que a cultura 

ocidental considera como fábula, por sua vez, pode ser abarcada pelo conceito 

proposto por Dezotti (2003, p.22): “A fábula é um ato de fala que se realiza por meio 
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de uma narrativa”. Sob esse prisma, a fábula se caracteriza como “um modo poético 

de construção discursiva, em que o narrar passa a ser o meio de expressão do 

dizer” (DEZOTTI, 2003, p. 23). Esse narrar está a serviço dos mais variados atos de 

fala (mostrar, censurar, recomendar, exortar, etc.). 

 

 

3.4.4.3Importância da fábula no contexto educacional 

 

 

 Os primórdios da fábula remontam a um período de tradição oral, isto é seu 

surgimento se deveu à capacidade humana de memorizar e recontar as narrativas 

antes mesmo do advento da escrita. Originária do Oriente, ela tematizou sobre o 

cotidiano das mais variadas civilizações, registrando costumes sociais e propondo 

ensinamentos de sabedoria ao homem. 

  Machado (1994, p. 13) afirma que narrativas orais desempenharam um 

relevante papel na construção e manutenção da identidade das sociedades do 

passado, uma vez que este tipo de narrativa consistiu na “mais alta tecnologia de 

preservação da cultura e a única fonte de aquisição e de transmissão do 

conhecimento”. De caráter popular e sem um autor específico, essas narrativas eram 

resultantes de criações do imaginário coletivo.  

Desse modo, compreende-se que a sobrevivência da fábula através dos 

tempos e sua influência sobre as artes podem ser justificadas por sua forma 

ajustávela diferentes contextos de enunciação. Ela propicia a incorporação de novos 

percursos narrativos originários de diferentes visões de mundo. Seu caráter 

alegórico e a interação falante-ouvinte no processo de construção de seu discurso 

também são responsáveis pelas mutações e, consequentemente, pela sobrevida do 

gênero. 

 Dezotti (2003) afirma que todo falante pode construir uma fábula, desde que 

recorra ao discurso alegórico a fim de produzir “outro” sentido a seu contexto de 

enunciação. Cabe ao ouvinte interpretar a narrativa, buscando “pontos de contatos 

significativos entre ela e a situação discursiva que motivou sua enunciação” 

(DEZOTTI, 2003, p. 22). 

  Ainda conforme Dezotti (2003), dentro dessa dualidade de contextos 

situacionais de suportes interativos diferenciados, a fábula se situa como um gênero 
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da civilização oral do tipo narrativo. Essa narrativa de história – cuja densidade 

semântica mantém as características da interação oral e contribui para a 

compreensão de problemas sociais vivenciados pelo ser humano em seu cotidiano, 

objetivando encaminhar propostas para solucionar tais problemas. Nesse caso, as 

leituras significativas dessas narrativas orientam seus leitores sobre a participação 

do interlocutor no mundo narrado. 

 No processo de leitura do texto fabulístico, o leitor é inserido no espaço do 

mundo narrado e convidado a participar da história na condição de ouvinte, sem 

intervir no ato de fala do narrador. Posteriormente, ele é convidado a comentar,a  

exercitar a reflexão crítica, assumindo a palavra para emitir seu juízo de valor sobre 

o que leu. 

 Dezotti (2003) também chama a atenção para o fato de as fábulas 

delinearem-se como formas textuais de gêneros estáveis, por meio dos quais, 

busca-se orientar, pelo exercício de suas leituras, modelos de procedimentos ou 

comportamentos estereotipados. Em outras palavras revelam condutas socialmente 

avaliadas como modos de agir, qualificados como éticos e antiéticos. Assim, o grau 

de estabilidade desse gênero é assegurado, por um lado, pela sua permanência na 

memória humana, no espaço do longo tempo e, por outro, não só pela sua 

transcodificação em língua escrita, mas também pela sua presença na sala de aula 

como objeto pedagógico para o ensino da leitura. 

 Para a referida autora (DEZOTTI, 2003), nesse espaço peculiar, a fábula 

funciona como modelo para orientar a aprendizagem e o ensino da sua composição 

escrita. Sua presença nos bancos escolares pode assegurar a própria função da 

escrita como construtora do arquivo dessa memória social a longo prazo. Por 

conseguinte, as fábulas – dentre os mitos, os contos de fadas, contos maravilhosos, 

as lendas, assim como os “causos” – e outros tipos de textos, criados pela 

civilização do oral, se mantiveram e se mantêm como gênero para o ensino de 

princípios éticos. 

 

 

3.5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 

 Segundo Dolz,Noverraz eSchneuwly(2004, p. 97), a sequência didática é 
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“[...] um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em 

torno de um gênero textual oral ou escrito”. 

 Em outras palavras, é uma estratégia metodológica que possibilita ao 

professor organizar seu planejamento, quer dizer, pôr em prática suas atividades de 

ensino em núcleos temáticos e procedimentais, favorecendo o domínio dos gêneros 

discursivos em diferentes contextos situacionais. 

 Esse grupo de pesquisadores propõe a estrutura de base de uma sequência 

didática, cuja seção de abertura contém a apresentação da situação de estudo na 

qual é descrita de modo detalhado a tarefa de exposição oral ou escrita que os 

alunos deverão realizar. Na etapa seguinte, deve haver uma produção inicial ou 

diagnóstica, a partir da qual o professor avaliar as capacidades já adquiridas e ajusta 

as atividades e exercícios previstos na sequência às possibilidades e dificuldades 

reais da turma. Após esta etapa, o trabalho se concentra em módulos com objetivos 

específicos, constituídos por diversas atividades ou exercícios sistemáticos e 

progressivos que propicia aos alunos aprenderem as características temáticas 

estilísticas e composicionais do gênero alvo do estudo. 

 Vale salientar que o número de módulos não é fixo, pelo contrário, varia de 

acordo com o gênero e com os conhecimentos prévios que os alunos já têm sobre o 

mesmo. A produção final é o momento de os alunos porem em prática os 

conhecimentos adquiridos e de o professor avaliar os progressos efetivados durante 

todas as atividades vivenciadas durante os módulos didáticos. 

 Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) sugerem o seguinte esquema para 

representar as etapas envolvidas na consolidação da sequência didática: 

 

Figura 1: Etapas de Consolidação da Sequência Didática 

 

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). 

 

 Essa organização modular está inteiramente voltada para o ensino da 

produção textual, seja oral ou escrita. Ancora-se em teorias alicerçadas na noção de 
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língua como interação (BAKTHIN, 2000) e na visão sociointeracionista de 

aprendizagem (VYGOTSKY, 1998). Portanto, a sequência didática é a condução 

metodológica de uma série de fundamentos teóricos sobre o processo ensino – 

aprendizagem.  

 Compreendemos que o ponto central de uma SD é a didatização de um 

gênero, cuja produção é processualmente elaborada e deve contemplar 

procedimentos, atividades e exercícios sistemáticos que integrem as práticas sociais 

de linguagem – leitura, escrita e oralidade. Seu roteiro de ações deve guiar as 

intervenções do professor e possibilitar também momentos de análise linguística.  

 Nesse sentido, um trabalho pedagógico direcionado para o ensino de um 

gênero escrito, organizado a partir de uma SD, deve prever módulos para o 

reconhecimento e a compreensão das características temáticas e composicionais do 

gênero; outros para o reconhecimento e apreensão das características estilísticas do 

gênero, incluindo a reescritura. Assim, os primeiros módulos estariam mais 

centrados na leitura, os intermediários estariam na análise linguística e os últimos 

ligados, mais diretamente, a produção textual do gênero. Esse arranjo 

organizacional deve levar em consideração, as necessidades reais da turma, 

mapear os conhecimentos prévios dos alunos sobre o gênero e a partir daí, decidir 

que caminhos trilhar para a efetivação de uma aprendizagem que possibilite aos 

educandos um acesso progressivo e sistemático aos instrumentos comunicativos e 

linguísticos, necessários à produção de textos, pertencentes a diferentes gêneros. 

 Em suma, a mobilização dessa ferramenta de trabalho requer que o professor 

tenha clareza de quais gêneros escritos e orais são relevantes para os seus alunos, 

por que deve ensiná-los e por que os seus alunos devem aprendê-los. 
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4 AÇÕES DE ESCRITA 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E ESCRITA 

 

 

 DESCRIÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 Para que possamos perceber de forma clara como a sequência didática foi 

idealizada, construída e desenvolvida, passaremos a descrever a seguir, passo a 

passo, como foram encaminhadas as atividades propostas, quais eram seus 

objetivos e de que maneira elas contribuíram para a apropriação dos conhecimentos 

necessários à produção escrita do gênero fábula. 

 

Quadro 2: Sequência didática - Módulo 1 

Módulo 1: compartilhando o plano de trabalho com os alunos e mapeando seus 
conhecimentos prévios sobre o gênero a ser analisado. 
 
Objetivo Geral: conhecer todas as etapas da sequência didática que será vivenciada. 
 
Objetivos Específicos:  
 

  conhecer o plano de trabalho da sequência didática que será desenvolvida; 

 participarda construção de um contrato didático em que apareçam, 
explicitadas todas as etapas da situação comunicativa que culminará na 
produção do livro de fábulas de autoria da turma; 

 produzir o autorretrato ; 

 socializar os conhecimentos prévios  sobre o gênero “fábula”; 

 identificar as principais características do gênero fábula; 

 reconhecer os elementos constitutivos do gênero narrativo que aparecem nas 
fábulas; 

 discutir sobre a relevância da moral da história na constituição da intenção 
comunicativa da fábula; 

 ler diferentes fábulas; 

 ler diferentes versões da mesma fábula a fim de compará-las, a partir de 
diferentes aspectos. 

 
Avaliação: observar a participação dos alunos nas atividades propostas. 
 
Duração do módulo: 8 aulas. 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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 Na primeira aula, procuramos firmar um contrato didático com a turma, em 

torno da pesquisa-ação pretendida, explicitando todas as etapas que seriam 

vivenciadas na construção de um livro de fábulas de autoria dessa mesma turma. 

 

Quadro 3: Plano de Trabalho 

Apresentação do Plano de Trabalho: Produção de um livro de fábulas 
ETAPAS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE O GÊNERO “ FÁBULAS ” 

MÓDULO 1 

 construção do autorretrato de cada aluno; 
 mobilização dos conhecimentos prévios sobre o gênero a ser consolidado; 
 leitura de diversas fábulas; 
 estudo dos elementos constitutivos de um texto narrativo; 
 discussão coletiva das principais características do texto fabulístico. 

 

MÓDULO 2 

 leitura e interpretação coletiva de diferentes fábulas; 
 análise da estrutura composicional de uma fábula; 
 discussão sobre a importância da moral nas fábulas. 

MÓDULO 3 

 produção de uma fábula coletivamente; 
 revisão individual do texto produzido pela turma; 
 reescrita coletiva do texto. 

MÓDULO 4 

 planejamento da 1ª versão de uma fábula em duplas; 
 escrita da 1ª versão da fábula; 

MÓDULO 5 

 revisão do texto a partir das orientações escritas da pesquisadora; 
 releitura cuidadosa do texto com o colega a fim de discutir as alterações que serão 

efetivadas no texto. 

MÓDULO 6 

 reescrita colaborativa da 1ª versão da fábula; 
 digitação do texto. 

MÓDULO 7 

 ilustração das fábulas produzidas; 
 elaboração da autobiografia; 
 organização coletiva das dedicatórias, sumário, capa e apresentação do livro 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Organizamos uma discussão coletiva a fim de esclarecer dúvidas sobre a 

consolidação da sequência didática proposta. Conversamos também acerca da 

escolha do gênero “fábula” e sobre o engajamento da turma no desenvolvimento 

desse projeto de trabalho. Deixamos claro que o conjunto de atividades 

desenvolvidas durante o projeto os ajudaria a desenvolver algumas competências 

necessárias para a escrita desse gênero. Esclarecemos ainda que para os objetivos 

serem alcançados eles teriam que trabalhar de forma colaborativa, pois em alguns 

momentos eles iriam trabalhar em duplas, em trios ou em grupos maiores. O fato 
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deles terem a oportunidade de trabalhar em equipe os motivou ainda mais. Eles se 

mostraram receptivos ao desafio.  

Após toda a discussão sobre o contrato didático assumido pela turma, 

solicitamos aos alunos que produzissem seu autorretrato. Cada aluno recebeu um 

coração para desenhar seu rosto, seu perfil. Depois deveriam pintar com hidrocor, 

giz de cera e coleção de madeira. 

Em seguida, organizamos as carteiras em círculo e cada educando 

compartilhou com os colegas seu jeito de ser e suas preferências. Foi um momento 

bem interessante onde pudemos conhecer um pouco mais o lado subjetivo dos 

colaboradores da pesquisa. 

 

Figura 2: Exposição dos Autorretrato 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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Figura 3: Autorretrato 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 O próximo passo foi a mobilização dos conhecimentos prévios. Era 

necessário saber que informações eles já possuíam sobre o gênero fábula para 

direcionar as atividades que seriam propostas posteriormente. Cada aluno recebeu 

meia folha de papel ofício A4 para escrever tudo o que sabia sobre o gênero fábula. 
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Figura 4: Ideia dos alunos sobre o gênero fábula 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Transcrição da resposta da aluna -1 “Fábula é uma composição literária em que os 

personagens são geralmente animais que apresentam características humanas e 

terminadas com lição de moral”. 
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Transcrição da resposta da aluna -2 “ As fábulas são histórias literárias que os 

personagens geralmente são animais ou criaturas fictícias e sempre no final tem a 

moral da história”. 

 

 

Figura 5: Exposição das ideias dos alunos sobre o gênero fábula 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Ao término da escrita, promovemos uma roda de conversas a fim de 

compartilhar os saberes já consolidados sobre o gênero e aqueles que precisariam 

ser construídos. Notamos que grande parte da turma sabia que se tratava de um 

texto narrativo cujos personagens eram animais com atitudes humanas e que no 

final havia sempre uma moral. Entretanto, ainda não tinham segurança em identificar 

as características temáticas e estruturais de uma fábula.  

A partir dessas constatações, organizamos uma série de atividades de leitura, 

interpretação e análise de fábulas que viabilizassem a identificação das principais 
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características desse gênero, bem como dos elementos constitutivos do gênero 

narrativo que povoam o universo fabulístico. 

 Inicialmente, dividimos a turma em grupos de quatro alunos para realizarem a 

leitura de diferentes fábulas de diversos autores: Esopo, Fedro, Monteiro Lobato e 

Millôr Fernandes. Após as leituras, formamos uma grande roda de conversas para 

que cada grupo compartilhasse a fábula que considerou mais interessante, 

explicitando o porquê de sua escolha. Durante a discussão, cada grupo teve a 

oportunidade de partilhar suas impressões sobre as fábulas lidas estabelecendo 

paralelos entre os ensinamentos propostos pelas fábulas e seu caráter moralista na 

contemporaneidade. 

 

Figura 6: Roda de Conversas 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 Objetivando aprofundar ainda mais as características estruturais da fábula, 

propomos a leitura coletiva do texto “ O SABIÁ E O URUBU”.  
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Figura 7: Texto de leitura coletiva – O Sabiá e o Urubu 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Quadro 4- Texto original 

 

Era à tardinha. Morria o sol no horizonte enquanto as sombras se 

alongavana terra. Um sabiá cantava tão lindo que até as laranjeiras pareciam 

absortas à escuta. 
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 Estorce-se de inveja o urubu e queixa-se. 

 -Mal abre o bico este passarinho e o mundo se enleva. Eu, entretanto, sou 

um espantalho de que todos fogem com repugnância... Se ele chega, tudo se 

alegra; se eu me aproximo, todos recuam... Ele, dizem, traz felicidade; eu, mau 

agouro... A natureza foi injusta e cruel para comigo. Mas está em mim corrigir a 

natureza; mato-o e desse modo me livro da raiva que seus gorjeios me provocam.  

Pensando assim, aproximou-se do sabiá, que ao vê-lo armou as asas para 

a fuga.  

-Não tenha medo, amigo! Venho para mais perto a fim de melhor gozar as 

delícias do canto. Julga que por ser urubu não dou valor á obra-prima da arte? 

Vamos lá, cante! Cante ao pé de mim, aquela melodia com que há pouco você 

extasiava a natureza.  

O ingênuo sabiá deu crédito àqueles mentirosos grasnos e permitiu que 

dele se aproximasse o traiçoeiro urubu. Mas este, logo que o pilhou ao alcance, 

deu-lhe tamanha bicada que o fez cair moribundo.  

Arquejante, com os olhos já envidrados, geme o passarinho:  

- Que mal fiz eu para merecer tanta ferocidade?  

- Que mal fez? É boa! Cantou...Cantou divinamente bem, como nunca 

urubu nenhum há de cantar. Ter talento: eis o grande crime!  

 

 

Fonte: Lobato, Monteiro. Fábulas. 2 ed. São Paulo: Globo Livros, 2010.  

 

A partir daí fomos direcionando a discussão com os seguintes 

questionamentos:O título é curto ou longo? Antecipa os personagens da história? 

Como o enredo é organizado? Em que momento percebemos a situação inicial do 

texto narrativo? Quem são os personagens? Como eles se comportam? Em que 

espaço a história ocorre? O tempo é determinado ou indeterminado? Que palavra ou 

expressão está indicando tempo? A partir de que momento ocorre a complicação? O 

que desencadeia o clímax? Como o fabulista organizou o desfecho? Qual a moral da 

história? A moral está coerente com a fábula?  

Por que todos esses elementos precisam estar presente em uma fábula? 

Se faltar algum elemento estrutural a compreensão do texto será a mesma? 

Por que a moral é tão importante na fábula? 
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Após todos esses questionamentos serem discutidos, construímos um mural 

contendo as principais características do gênero fábula e afixamos na sala de aula a 

fim de esclarecer dúvidas e consultá-lo, quando necessário. 

 

Figura 8: Mural – gênero fábula 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 

 

 Quadro 5- Transcrição do mural 

 

 

O que aprendemos? 

 A fábula é uma narrativa curta. 

Os elementos do enredo são: situação inicial, conflito, clímax e desfecho. 

.A moral ,em geral, aparece no  final do texto. 

 As personagens, geralmente, são animais. 
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O espaço e o tempo são indeterminados. 

As fábulas têm um conteúdo moralizante, pois trazem um ensinamento, uma 

exemplo, uma lição. 

O narrador não é personagem, apenas conta a história. 

As personagens participam dos conflitos e no desenvolvimento das ações há 

diálogo. 

Os títulos das fábulas são curtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizando o módulo, realizamos um jogo interativo denominado PINTANDO 

AS LETRAS E CARACTERIZANDO AS FÁBULAS. Cada aluno recebeu uma 

cartela, contendo o alfabeto e uma caixa de lápis de cor. Em seguida, a 

pesquisadora solicitou que a turma formasse um círculo e prestasse bastante 

atenção à leitura das informações que seriam lidas em cada letra. Se a afirmação 

fosse verdadeira eles teriam que pintar a letra correspondente. Se a informação 

fosse falsa a letra não deveria ser pintada. 

 

Figura 9: Jogo Interativo – Pintando as letras e caracterizando as fábulas 
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Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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Quadro 6: Regras da Brincadeira 

Regras da brincadeira 
 

1ª Observe atentamente a leitura da pesquisadora. Em cada letra será apresentadas 
características de diversos gêneros. Mas atenção, você só poderá pintar, no alfabeto 
que você recebeu, aquelas que se referem às características de fábulas. 
2ª A pesquisadora irá anunciar as letras que deveriam ser pintadas. Cada 
competidor irá conferir o seu resultado, colocando a numeração correspondente ao 
número de acertos. 
3ª Será o vencedor quem obtiver a maior quantidade de acertos. 
 
Perguntas da brincadeira “PINTANDO AS LETRAS E CARACTERIZANDO AS 
FÁBULAS” 
 
a) Iniciam-se sempre com “ERA UMA VEZ...”. 
b) São pequenas histórias em que predominam os animais como personagem. 
c) Os animais agem como se fossem pessoas: falam, cometem erros, são 
sábios ou tolos, bons ou mais. 
d) Iniciam-se com um local, data e vocativo. Finalizam-se com despedida. 
e) O herói ou heroína sempre se sai bem no final. 
f) É comum aparecer diálogos entre animais. 
g) Presença de seres ou objetos mágicos. 
h) Essas histórias terminam com uma moral, um ensinamento. 
i) Há uma comparação entre animais, qualidades ou defeitos próprios dos seres 
humanos. 
j) As histórias se passam em castelos com príncipes, bruxas e fadas. 
k) São narrativas curtas que tratam de certas atitudes humanas como a disputa 
entre fracos e fortes, a esperteza e a lerdeza, a ganância e a bondade, a gratidão e 
a avareza. 
l)  Podem ser vistas como um excelente exercício de reflexão do 
comportamento humano e não como formas de passar verdades imutáveis. 
m) Propõe a solução de enigmas, crimes ou mistérios. 
n) O narrador não participa da história, apenas conta, estando fora dela. 
o) São narrativas longas, com vários capítulos. 
p) Possuem títulos curtos. 
q) A fábula surgiu antiguidade, mas seus temas permanecem atuais. 
r) É uma narrativa ficcional. 
s) As personagens das fábulas são sempre pessoas. 
t) Quem escreve fábulas é chamado de fabulista. 
u) As fábulas pertencem ao gênero argumentativo. 
v) O tempo na história é indeterminado. 
w) As fábulas trazem ensinamentos sobre as atitudes humanas e a conduta 
correta diante de situações cotidianas. 
x) As fábulas são histórias que surgiram na atualidade. 
y) Esopo, La Fontaine e Monteiro Lobato são exemplos de fabulistas. 
z) Situação inicial, conflito, clímax e desfecho são os elementos que compõem 
um enredo de uma fábula. 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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Essa brincadeira foi planejada com o objetivo de promover uma revisão sobre 

o gênero apreendido. Todas as questões eram relacionadas às características das 

fábulas. 

Ao término da brincadeira, cada aluno conferiu a quantidade de pontos que 

fez. Doze alunos conseguiram marcar 17 pontos e foram os vencedores. Fizemos, 

então o sorteio do prêmio: um livro de fábulas de Monteiro Lobato. 

É válido lembrar, que esse momento foi de extrema relevância. Houve uma 

grande participação da turma, eles se mostraram animados, descontraídos, felizes e 

entusiasmados. Foi uma troca de conhecimento lúdica e produtiva. 

 

Quadro 7: Sequência didática - Módulo 2 

Módulo 2: conhecendo a estrutura composicional e as principais características do gênero 
fábula. 

 
Objetivo Geral: identificar as principais características do gênero fábula. 

 Objetivo Específicos: 

 ler e interpretar diversas fábulas; 

 analisar a moral das fábulas lidas e produzir uma nova moral, a partir das 
reflexões empreendidas durante a leitura do texto; 

 analisar a estrutura composicional de um texto narrativo, tendo como foco as 
partes que compõem o enredo; 

 estabelecer comparações entre as fábulas lidas, procurando localizar as 
partes constitutivas do enredo; 

 revisar conceitos e características do gênero narrativo, direcionando as 
discussões para a estrutura composicional da fábula e seus elementos 
constitutivos. 

Avaliação: observar a participação dos alunos no desenvolvimento das atividades 
propostas. 
Duração do módulo: 6 aulas. 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 O módulo 2 foi planejado com o objetivo de consolidar os conhecimentos 

referentes à estrutura composicional do gênero fábula. Inicialmente, fizemos a leitura 

coletiva do texto “ A CORUJA E A ÁGUIA”.  
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Figura 10: Texto – A coruja e a águia 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Após a leitura, cada aluno recebeu uma ficha de interpretação com perguntas 

direcionadas à construção de sentido do texto. Depois que cada aluno havia 

realizado sua interpretação por escrito, discutimos oralmente as questões propostas 

a fim de ampliarmos os pontos de vista e esclarecermos possíveis dúvidas. 
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Figura 11: Ficha de interpretação 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Ao término da discussão, solicitamos que cada educando criasse uma nova 

moral para a fábula lida coerência com o enredo da história apresentada. Circulamos 

pela sala no intuito de observar se a turma havia compreendido a proposta de 

criação da nova moral e percebemos que grande parte dos alunos nos 

surpreenderam com sua criatividade. Contudo, alguns necessitaram de uma 

intervenção mais efetiva a fim de criar uma moral que apresentasse coerência com o 

enredo da história. Após a conclusão da tarefa, cada autor leu como ficou sua moral 
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e os aplausos da turma anunciavam o nível de satisfação e entusiasmo de todos ao 

realizarem esta atividade criadora. 

A atividade subsequente foi a análise coletiva da fábula “A CORUJA E A 

ÁGUIA” de uma forma mais sistemática enfatizando a estrutura composicional de um 

texto narrativo. Essa análise foi realizada contendo os seguintes elementos do 

enredo: situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Pedimos para que os alunos 

fossem identificando no texto, em que momento iniciava cada parte do enredo.  
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Figura 12: Análise da estrutura composicional do enredo 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Percebemos que muitos alunos sentiram dificuldade nessa identificação. 

Então, fomos mediando o processo, oferecendo pistas que facilitassem a localização 

de cada elemento do enredo, esclarecendo as dúvidas e mostrando como perceber 

as características que delimitavam cada momento da trama. 
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Na aula seguinte dividimos a turma em duplas. Cada dupla recebeu uma 

cópia do texto “O VELHO, O RAPAZ E O BURRO ”.  

 

Figura 13: Texto – O velho, o rapaz e o burro 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Solicitamos aos alunos que fizessem a leitura silenciosa do texto e 

discutissem que características presentes naquele texto poderiam enquadrá-lo em 

um gênero narrativo e, mais especificamente, nos levariam a classificá-lo como uma 
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fábula. Em seguida, pedimos que direcionassem seu olhar observador para os 

seguintes itens: personagens da história, tipo de narrador, espaço e tempo da ação, 

etapas do enredo, tipo de discurso utilizado pelos personagens, tipo de linguagem 

utilizada no texto. Propus que anotassem o resultado das discussões em uma tabela 

distribuída para cada dupla. 

 

Figura 14: Características e personagens do texto 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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Ao término da atividade, promovemos uma roda de conversa, em que cada 

dupla teve a oportunidade de compartilhar suas respostas e esclarecer suas 

dúvidas. Evidenciamos que esse momento propiciou a ampliação dos 

conhecimentos essenciais ao domínio da estrutura composicional da fábula e 

proporcionou uma discussão acerca da importância de se respeitar os elementos 

constitutivos de cada gênero no momento da produção textual escrito. 

Na aula posterior, retomamos oralmente todas as características do gênero 

fábula que haviam sido discutidas e analisadas no dia anterior, promovendo uma 

discussão para o esclarecimento de dúvidas e a ampliação de saberes. 

Realizamos a contação da fábula ilustrada “O leão e o mosquito” de Esopo. 

Após a leitura, os alunos preencheram uma tabela contendo as partes do enredo 

que compõem uma fábula. 

 

Figura 15: Texto – A história do leão e do mosquito 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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Figura 16: Análise da estrutura composicional do enredo 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

O texto é estruturado em versos. Apresenta ritmo, melodia, musicalidade e 

muitas rimas. Os alunos demonstraram interesse pelas ilustrações e se 

surpreenderam pelo modo diferente como a fábula foi escrita, tendo em vista que os 

textos fabulísticos que tiveram acesso nos momentos anteriores foram produzidos 

em prosa. Promovemos uma roda de conversa a fim de estabelecermos comentários 
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sobre a narrativa e consolidarmos os conhecimentos construídos nos dois primeiros 

módulos da sequência didática.   

 Na aula posterior, empreendemos uma discussão acerca da importância de 

todo texto obedecer uma sequência lógica, apresentar uma sequência temática para 

facilitar a compreensão do leitor e tornar seu conteúdo coerente. 

 Após a discussão dividimos a sala em duplas para realizarmos a dinâmica do 

“texto fatiado”.  

 

Figura 17: Dinâmica – Texto fatiado 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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Selecionamos 16 fábulas do livro de Monteiro Lobato. Fatiamos os textos em 

parágrafos, os quais foram embaralhados e distribuídos. Cada dupla deveria ler cada 

parágrafo com atenção, observando em que ordem encaixariam cada um deles. As 

decisões deveriam ser tomadas respeitando a sequência lógica das ações que 

compõem o enredo em uma fábula. Ao término da organização, cada dupla colou 

seu texto em uma folha de papel A4. 

 

Figura 18: Dinâmica – Texto fatiado 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Depois que a turma concluiu a atividade realizamos uma roda de leitura para 

compartilhar como ficaram as histórias. Somente duas duplas modificaram a história, 

trocando três parágrafos próximos de lugar. A partir de alguns questionamentos da 

pesquisadora esses alunos reestruturam o texto e compreenderam o porquê da 

troca comprometer o sentido global e a progressão temática do texto. 

 A partir desse mesmo texto iniciamos uma discussão sobre o modo como 

ocorrem os diálogos entre as personagens de uma fábula. Retomamos a importância 

da figura do narrador em 3ª pessoa e os tipos de recurso que ele utiliza para 
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introduzir as falas das personagens: discurso, direto ou indireto. Ampliamos o 

repertório dos alunos trazendo exemplos de textos que apresentassem dos dois 

tipos de discurso. 

Finalizando a aula, solicitamos que cada grupo pintasse, na fábula que havia 

reorganizado, as falas das personagens onde o narrador se utilizava do discurso 

direto. Os alunos observaram que sempre que isso ocorria a fala do narrador 

terminava com a utilização de dois pontos e a da personagem era iniciada com o uso 

de um travessão. Essas observações foram pertinentes para ampliarmos os 

conhecimentos prévios que os alunos possuíam sobre esses dois sinais de 

pontuação e acrescentarmos mais informações a respeito da utilização desse tipo de 

pontuação em outros contextos de produção textual escrita.  

A fim de evidenciar se as características estruturais da fábula haviam sido 

realmente consolidadas, concluímos o módulo com a brincadeira “ CAIXA MÁGICA”. 

Formamos um círculo na sala e passamos a caixinha de mão em mão ao som da 

música “ O CADERNO ” de Vinicius de Morais. Cada vez que a música parava, um 

aluno retirava uma pergunta e a respondia. A brincadeira terminou quando todas as 

perguntas haviam sido respondidas. Vale salientar que todas as perguntas eram 

relacionadas às características presentes na estrutura composicional da fábula e as 

particularidades dos elementos constitutivos de seu enredo. 

Além disso, os alunos que responderam às perguntas demonstraram 

segurança com relação à aquisição dos conhecimentos estruturais da fábula, o que 

significa dizer que os objetivos propostos para o módulo foram alcançados. 
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Quadro 8: Sequência didática - Módulo 3 

Módulo 3: produção e reescrita coletiva de uma fábula 
 
Objetivo Geral: produzir uma fábula coletivamente. 
Objetivo Específicos:  

 organizar com a turma o planejamento de um texto fabulístico; 

 produzir uma fábula coletivamente, tendo o professor como escriba; 

 analisar a fábula produzida, observando a presença ou a ausência de 
elementos constituídos do gênero narrativo; 

 avaliar se a moral da fábula está coerente com o enredo apresentado; 

 observar se a ortografia e a pontuação utilizadas no texto estão corretas; 

 ler a fábula coletivamente por parágrafos a fim de estabelecer acréscimos ou 
substituições; 

 revisar o texto coletivamente com intervenção da pesquisadora, levando em 
consideração aspectos estruturais do gênero fábula, bem como observando 
aspectos linguístico-discursivos do texto, e realizando as adequações 
necessárias. 

Avaliação: observar a participação da turma na fase de planejamento da produção escrita 
coletiva e reescrita da fábula. 
Duração do módulo: 4 aulas 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 Inicialmente, propomos à turma que produzíssemos uma fábula 

coletivamente. Em uma folha de papel madeira, planejamos todos os pontos que 

deveriam ser definidos: escolhemos os personagens, o tipo de narrador, onde e 

quando ocorreria a história, qual seria o título, que tipo de discurso predominaria, 

que linguagem deveríamos utilizar, como organizaríamoscada etapa do enredo, qual 

seria a moral da história. 

 

Quadro 9: Planejamento do texto 

Planejamento do texto 
 

 Personagem → A onça e o tatu. 
 Onde vai se passar a história? Na floresta   
 Quando? De noite 

Organização do enredo 
 Situação inicial → A onça tenta comer o tatu, mas ele a faz mudar de ideia. 
 Conflito → a onça vê que o tatu tem razão e resolve caçar um animal maior. 
 Clímax → a onça cai em uma armadilha. 
 Desfecho → o tatu e sua família salvam a onça e se tornam amigos. 

 
Moral da história: Muitas vezes precisamos dos outros e não devemos querer ser melhor do 
que ninguém. 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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Após esse planejamento inicial, anotamos todas as sugestões em um papel 

pardo afixado no quadro para que pudéssemos visualizar e consultar no momento 

da construção do texto coletivo.  

 Em primeiro lugar, escolhemos o título da história a partir de três sugestões: A 

raposa e o preá; O gato do mato e o coelho; A onça e o tatu. Fizemos uma votação 

e a terceira sugestão foi a eleita. Durante a construção do texto coletivo, alguns 

alunos participaram ativamente, ofereceram novas sugestões, além daquelas que já 

haviam sido planejadas, aperfeiçoando ainda mais o texto. Outros ficaram só 

observando o andamento da produção. Então, os convocamos a participar fazendo 

questionamentos, solicitando novas sugestões, algumas modificações ou 

acréscimos. A mediação surtiu efeito positivo. Até os mais tímidos participaram do 

processo de construção com algum tipo de colaboração. 

 Na aula seguinte, disponibilizamos o texto produzido pela turma em versão 

impressa e distribuimos uma cópia para cada aluno.  

 

Quadro 10: Texto – A onça pintada e o tatu 

A onça pintada e o tatu 
 
 Certo dia uma onça pintada estava na floresta caçando seu jantar. Deu de cara com 
um apetitoso tatu comendo seu jantar. Quando o tatu viu a onça ficou com medo e tentou 
correr. Mas a onça cravou suas patas e prendeu o tatu pelo rabo. Ele suplicou: 
 – Por favor, não me mate! Sou tão pequeno que não vai matar sua fome. Prometo 
que serei seu amigo e se algum dia precisar de mim, ajudarei você. 
 A onça pensou e no fundo viu que o tatu estava certo. Ela resolveu soltar ele e pegar 
um animal maior. 
 Depois de alguns dias, a onça ficou presa em uma armadilha de um colecionador de 
peles e não conseguia sair de lá. Vinha passando por aí o tatu que pediu a ajuda de outros 
tatus para cavar um buraco. 
 A onça usou o buraco para passar por baixo da armadilha e conseguiu fugir. 
 A onça agradeceu pela ajuda e se tornou amiga do tatu. 
 
Moral da história: Nunca ache que você não precisa da ajuda de ninguém porque um dia 
você pode precisar.  

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Todos os educandos o avaliaram, levando em consideração os seguintes 

pontos: o texto apresenta todas as etapas de um enredo narrativo? Apresenta 

sequências conversacionais entre as personagens? Apresenta uma linguagem 

formal, clara e objetiva? 

O narrador está em terceira pessoa? Há alguma referência com relação ao tempo 

em que a fábula ocorre? Onde a história se passa em que espaço? 
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O texto está organizado em parágrafos? 

Há um encadeamento lógico entre os parágrafos? 

As personagens são animais? Como agem e se comportam? 

A moral está coerente com o enredo apresentado? 

A ortografia das palavras está correta? 

A pontuação está correta? 

 A partir desta avaliação direcionada, cada aluno foi marcando em seu texto o 

que estava faltando o que necessitava ser acrescentado ou que substituições seriam 

pertinentes para melhorar a qualidade do texto produzido. 

 

Quadro 11: Texto – A onça pintada e o tatu 

A onça pintada e o tatu 
 
 Em uma noite fria, uma onça pintada faminta estava vagando pela floresta à procura 
de uma presa para devorar. De repente, viu um tatu, saboreando seu jantar. Aproximou-se 
lentamente para não ser vista. Mas pisou em um galho seco que denunciou sua presença. 
 O tatu amedrontado, arregalou os olhos e tentou fugir. Então, a onça cravou suas 
patas e o prendeu. Nesse momento, o bichinho indefeso pediu clemência e começou a 
suplicar: 
 – Por favor poupe minha vida! Sou tão pequeno que não vai matar sua fome. Já 
salvei tantas raposas e tantas onças das armadilhas desta floresta. Posso fazer o mesmo 
por você. Prometo que serei um amigo fiel e se algum dia precisar de minha ajuda, 
retribuirei sua compaixão. 
 A onça parou para refletir na decisão que iria tomar e resolveu atender ao pedido do 
tatu. Deixou-o partir e continuou farejando outro animal que pudesse saciar sua fome. 
Conseguiu caçar um cervo e depois de devorá-lo foi descansar e dormir. 
 Depois de alguns dias, a temível onça foi capturada por uma armadilha. Ela tentava 
se livrar inutilmente de lá. Cansada, pensou que era seu fim. Ao entardecer, vinha passando 
por ali, o tatu e sua família. Ao vê-la naquela situação decidiu ajuda-la: 
 – Espere um pouco! Eu e minha família iremos te salvar! Tenha um pouco de 
paciência. 
 – Está bem! Muito obrigada! Vou aguardar! Confio em você! 
 Então aqueles pequenos bichinhos começaram a cavar ao redor da armadilha até 
que a onça tivesse espaço suficiente para passar por baixo. Depois de alguns minutos eles 
concluíram o trabalho e a onça conseguiu sair dali. 
 Ela nunca podia imaginar que alguém tão pequeno pudesse ajudá-la a escapar 
daquela terrível prisão. 
 Muita agradecida, a terrível fera abraçou seu novo amigo e também prometeu 
defende-lo sempre que pudesse, nascia a partir desse momento uma grande amizade. 
 
Moral da história: Nunca use de seu tamanho e de seu poder para menosprezar os outros, 
pois algum dia você pode precisar daquele que menosprezou e que nem imaginava que 
pudesse lhe ajudar. 

TEXTO REESCRITO COLETIVAMENTE PELA TURMA 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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 Este momento foi bastante enriquecedor. Pensamos que, além de 

estimularmos os alunos a adotarem uma visão crítica, de avaliadores, essa atividade 

possibilitou a conscientização dos produtores em relação a como seus textos são 

percebidos pelos leitores. Consideramos que houve um avanço na capacidade 

avaliativa dos alunos uma vez que a maioria da turma mostrou-se preocupada em 

analisar a clareza, a coerência, além de aspectos formais como pontuação, 

ortografia, concordância.  

Com a conclusão da atividade, iniciamos então a reescrita colaborativa do 

texto no papel pardo afixado no quadro, tendo a colaboração da pesquisadora como 

escriba e como mediadora na identificação dos problemas que afetavam a qualidade 

da primeira versão da fábula construída pela turma. As sugestões e alterações foram 

respeitadas à medida que iam sendo apresentadas, o que resultou em uma segunda 

versão mais detalhada, contendo uma estrutura composicional típica de um texto 

fabulístico com mais objetividade e criatividade. O entusiasmo da turma foi visível, 

cada aluno se sentiu parte integrante da produção e percebeu o quanto sua 

contribuição elevou a qualidade do texto produzido coletivamente. 

 

Quadro 12: Sequência didática - Módulo 4 

Módulo 4: planejamento e produção de uma fábula em duplas (escrita colaborativa). 
 
Objetivo Geral: produzir uma fábula a partir de uma escrita colaborativa. 
Objetivos Específicos: 

 retomar os elementos da estrutura composicional de uma fábula; 

 revisar as principais características do gênero fábula; 

 planejar o texto que será construído a partir dos elementos necessários ao texto 
narrativo; 

 produzir, em duplas a primeira versão de uma fábula. 
Avaliação: observar o envolvimento das duplas e a parcela de contribuição de cada um na 
elaboração da produção escrita de uma fábula a partir de uma escrita colaborativa. 
Duração do módulo: 2 aulas  

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 Em um primeiro momento, retomamos o texto reescrito coletivamente pela 

turma, chamando a atenção dos alunos para a importância do processo de revisão e 

reescrita de uma produção textual, seja ela individual ou coletiva. Deixamos claro 

que a primeira versão de um texto não deve ser a definitiva. Sempre que o relemos, 

percebemos algo que necessita ser suprimido, acrescentado ou substituído. A partir 

das releituras que efetuamos, refletimos sobre as possibilidades de aperfeiçoamento 

e descobrimos o quanto poderemos ampliar e melhorar a primeira versão do texto 
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escrito que produzimos. Trata-se de um processo contínuo, gradual, repleto de 

avanços, retrocessos e rupturas. É uma competência que, paulatinamente, vai sendo 

desenvolvida. 

 Após essa discussão acerca da relevância dos processos de revisão e 

reescrita, direcionamos o olhar dos alunos para os elementos da estrutura 

composicional presentes em uma fábula a partir do texto coletivo que havíamos 

produzido. Revisamos também minuciosamente todas as características e 

peculiaridades pertencentes ao gênero fábula. 

Ao término da discussão, percebemos que os alunos pareciam seguros sobre 

os conhecimentos pertinentes ao gênero fábula, desenvolvidos no decorrer dos 

módulos anteriores. Sendo assim, avaliamos que já haviam adquirido autonomia 

suficiente para sua primeira produção textual. Desse modo solicitamos que se 

agrupassem em duplas. Propomos que eles começassem a pensar em escrever 

uma fábula de autoria deles, que faria parte do livro da turma que, desde o início da 

pesquisa, havíamos combinado de elaborar. 

 Propus que, inicialmente, eles elaborassem um roteiro, um planejamento do 

texto, definindo: título, personagens, tempo, espaço, etapas do enredo e moral. A 

partir desse esquema, eles iriam elaborar a primeira versão de sua fábula.  
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Figura 19: Roteiro – Planejamento do texto 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Todas as duplas seguiram as orientações da atividade proposta e produziram 

com dedicação e empenho seus textos escritos. Ficamos circulando pela sala a fim 

de esclarecer as possíveis dúvidas. Evidenciamos concentração e ajuda mútua na 

construção do texto. Raramente se ouviram conversas paralelas ou um dos 

componentes da equipe trabalhando isoladamente. Aos que terminavam, 

solicitávamos que relessem o texto e avaliassem se estava faltando alguma parte 
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essencial. Pedimos também que observassem a ortografia, a pontuação, o uso de 

letras maiúsculas, a organização dos parágrafos. Ao término da aula, tínhamos em 

mãos todos os textos produzidos. 

 

Figura 20: Rascunho do texto – O cachorro e o gato 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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Quadro 13: Sequência didática – Módulo 5 

Módulo 5: revisão da fábula produzida pelas duplas. 
 
Objetivo Geral: revisar o texto para empreender as modificações necessárias ao seu 
aperfeiçoamento. 
Objetivo Específicos: 

 ler o texto cuidadosamente, observando aspectos que podem ser aprimorados; 

 revisar o texto a fim de observar se o mesmo está atendendo à estrutura 
composicional do gênero fábula; 

 reler o texto com o intuito de evidenciar a presença das principais características de 
um texto fabulístico. 

 ler com o colega as orientações e as sugestões oferecidos pela pesquisadora para a 
revisão e reescrita colaborativa do texto; 

 discutir com o colega as possíveis dúvidas geradas por algum aspecto da orientação 
do professor que ficou obscuro. 

Avaliação: observar a participação dos alunos na leitura do texto e na discussão acerca de 
quais aspectos do texto necessitam ser melhorados. 
Duração do Módulo: 2 aulas 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 Em um primeiro momento, fizemos a leitura minuciosa do texto produzido 

pelas duplas e percebemos que a turma havia criado bons textos, os quais 

respeitavam a estrutura composicional de uma fábula, entretanto, precisariam 

realizar alguns ajustes. Nesse sentido, organizamos uma lista de orientações com 

reflexões e sugestões acerca dos aspectos estruturais e linguístico – discursivos que 

poderiam ser revistos e melhorados. Cada orientação recebia uma enumeração, em 

ordem crescente, começando sempre pelo numeral um. 
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Figura 21: Orientações para a reescrita 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 Então, reunimos as duplas, devolvemos os textos e a lista de orientações e 

pedimos para que relessem juntos o texto produzido, realizando pausas na leitura 

cada vez que uma orientação aparecesse. Propomosque eles solicitassem nossa 

presença se não houvessem compreendido a intervenção e decidissem 

colaborativamente que aspectos seriam alterados. Orientamos ainda que 
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escolhessem quem iria ser o escriba e discutissem cada orientação dada até que 

chegassem a um consenso. 

 

Quadro 14: Sequência didática – Módulo 6 

Módulo 6: reescrita colaborativa da fábula. 
 
Objetivo Geral: reescrever de forma colaborativa a primeira versão da fábula produzida em 
dupla. 
Objetivo Específicos: 

 discutir e interpretar a lista de orientações, sugestões e reflexões propostas pelo 
professor, a partir da leitura cuidadosa da primeira versão da fábula produzida por 
cada dupla; 

 reler o texto por parágrafos e ir fazendo as alterações que julgarem pertinentes; 

 revisar o texto, observando se algum aspecto ainda necessita ser aprimorado; 

 reescrever o texto de forma colaborativa. 
Avaliação: observar o empenho dos alunos na leitura, revisão e reescrita da primeira versão 
da fábula produzida. 
Duração do módulo: 2 aulas  

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 Nesse momento da sequência didática, após um longo processo de análise 

da primeira versão, as duplas empreenderam a reescrita colaborativa do texto.  
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Figura 22: Nova versão do texto 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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Figura 23: Nova versão do texto (continuação) 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Após a reescrita, fizemos novamente uma leitura criteriosa dos textos 

reescritos e percebemos o quanto os alunos evoluíram em sua produção escrita, de 

que maneira solucionaram problemas detectados na primeira produção textual e 

como interagiram de forma significativa no processo de coavaliação de seu próprio 

texto. 
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Quadro 15: Sequência didática – Módulo 7 

Módulo 7: organização do livro de fábulas produzido pela turma. 
 
Objetivo Geral: produzir o livro de fábulas da turma. 
Objetivos Específicos: 

 digitar todos os textos produzidos; 

 ilustrar as fábulas produzidas; 

 produzir a autobiografia e o autorretrato dos autores das fábulas; 

 produzir, coletivamente, a dedicatória, o sumário, a capa e a apresentação do livro. 

 lançar o livro para a comunidade escolar através de uma tarde de autógrafos. 
Avaliação: observar a participação dos alunos no desenvolvimento de todas as atividades 
propostas. 
Duração do módulo: 2 aulas 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 Após a reescrita dos textos, fomos até o laboratório de informática da escola 

para cada dupla digitar o texto que fará parte do livro de fábulas da turma. 

 Na aula seguinte, cada autor produziu seu autorretrato e sua autobiografia. 

 

Figura 24: Autorretrato e Autobiografia 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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Figura 25: Autorretrato e Autobiografia 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Figura 26: Autorretrato e Autobiografia 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Posteriormente, cada dupla se reuniu para idealizar como seria a ilustração 

de sua fábula. Disponibilizamos giz de cera, hidrocor, coleção de madeira e folha de 

papel peso 40, para produzirem seus desenhos. A turma desenvolveu a atividade 
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em um clima de descontração e dedicação e as ilustrações ficaram criativas e 

coerentes com a história narrada. 

 Para finalizar o modelo e concluir as partes que faltavam para compor o livro, 

organizamos coletivamente a dedicatória, o sumário, a apresentação do livro e a 

capa. 

 

Figura 27: Ilustração para fábula 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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Figura 28: Ilustração para a fábula 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Para proceder à análise dos dados desta pesquisa utilizamos os 24 textos (12 

da primeira versão e 12 reescritos),produzidos pelos alunos em pares em duas 

versões: a primeira versão e a reescrita. Além disso, utilizamos a gravação em áudio 

do momento de reescrita colaborativa, transformando os dados gerados em notas de 

campo.  

 Na primeira seção da análise, iremos focalizar a primeira versão dos textos 

produzidos, observando-se as três dimensões textuais: linguística, cognitiva e 

pragmática. 

 Na segunda seção, analisamos as alterações que foram realizadas pelos 

alunos por ocasião da reescrita colaborativa. 
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 Na terceira e última seção, observamos os impactos da intervenção 

pedagógica no processo de reescrita do texto, enfatizando os aspectos interacionais 

vivenciados nesse processo. 

 

 

4.2.1 Análise dos textos dos alunos, observando-se as três dimensões 

textuais: linguística, cognitiva e pragmática 

 

 

4.2.1.1 Dimensão Linguística 

 

 

 Observando a 1ª versão do texto produzido por Ana e Rafaela,percebemos 

algumas dificuldades pontuais. 

 

Quadro 16: Texto produzido por Ana e Rafaela (1ª versão) 

O Coelhinho e a mentira 
 
 De manhã cedo, um coelhinho foi para casa da avó, Em cima da mesa da casa da 
avó, ele viu um sexto de cenouras, e sem a avó olhar ele vai e pegar o sexto e foi para sua 
casa, la a sua amãesexto e pegunda: 
 – De quem é esse sexto meu filho? – O coelhinho Responde 
 – Eu ganhei de um amigo! 
 O coelhinho foi logo po quarto, um pouco mais tarde O pai chega e amãe foi dizendo: 
 – O nosso filho ganho um presente de um amigo. 
 – Legal! – disse o pai 
 No outro dia o pai foi para casa do irmão mais velho, O pai lhe contou a tal Historias 
que o seu filho ganhou um presente. 
 E o irmão mais velho falou para sua esposa e da esposa e a esposa contou para o 
seus filhos e os filhos contou para a avó. Quando a avó descobriu ficou furiosa e falou para 
amãe do coelhinho, a mãe foi logo da uma surra em seu filho e destientão a família não 
confia mais nele 
Moral: Por mais pequena a mentíra, mais grande vem 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 Uma dessas dificuldades provém do fato de, na língua portuguesa, existirem 

diversos grafemas diferentes para representar um único som. Evidenciamos estes 

problemas diante da escrita da palavra “sexto” em lugar de “cesto”. Outro caso 

recorrente é a omissão de sons na escrita que não são pronunciados com nitidez na 

oralidade. Como exemplos dessa situação podemos citar: 

“ganho” → GANHOU 
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“da” → DAR 

“po” → PRO 

 

 Outra dificuldade observada é a troca de sons vocálicos cuja pronúncia é 

diferente da escrita: 

“desti” ao invés de “DESDE”. 

 

 Percebemos também a troca de sons consonantais em algumas palavras 

como podemos citar: 

 “pergunda” em lugar de “PERGUNTA” e “desti” ao invés de “DESDE”. 

 

 Quanto às dificuldades de acentuação gráfica detectadas no texto da dupla 1 

foram mínimas, aparecem em apenas duas palavras: 

“la” e “historias”. 

 

 Outro ponto da dimensão linguística que merece ser destacado diz respeito à 

presença de algumas junturas intervocabulares, fato muito comum em produções 

textuais das séries iniciais do Ensino Fundamental, por ocasião do início do 

processo de aquisição da escrita. 

 Entretanto, alguns alunos permanecem com essa dificuldade nas séries 

posteriores. É o que se percebe no texto analisado: 

“amãe” e “destientão”. 

 

 Com relação à concordância verbal e nominal, evidenciamos poucas 

inadequações. É o caso dos seguintes trechos:   

“[...] e os filhos contou para a avó” e “[...]a esposa contou para o seus filhos” 

“[...] O pai lhe contou a tal Historias”. 

 

 No que se refere ao uso da pontuação, percebemos que as alunas 

apresentavam um bom nível de compreensão. Sabiam utilizar com segurança os 

dois pontos sempre que o narrador anunciava a fala das personagens por meio do 

discurso direto, bem como sinalizavam o início dessa fala com o uso do travessão. 

Entretanto, as alunas raramente utilizam o ponto final para concluir uma determinada 
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ideia. Em lugar dele se utilizaram de um grande número de vírgulas no decorrer de 

todo o texto. 

 No que diz respeito ao uso de letras maiúsculas, em sua totalidade, o texto 

denota que as autoras dominam este aspecto, utilizando com frequência as 

maiúsculas em início de frase, depois de dois pontos, ponto final, ponto de 

exclamação e ponto de interrogação. 

 Em suma, pudemos evidenciar na análise da primeira versão do texto das 

alunas, poucas dificuldades referentes aos aspectos linguísticos do texto. Optamos 

por utilizar apenas um dos textos para analisar mais detalhadamente chamando 

atenção para cada um dos pontos presentes nessa dimensão em virtude de 

percebemos, através da leitura minuciosa dos textos produzidos, que as dificuldades 

recorrentes são basicamente as mesmas. 

 

 

4.2.1.2 Dimensão Cognitiva 

 

 

 Nesta dimensão, vamos analisar como os alunos estruturam seu texto: se 

conseguiram produzir uma versão que apresenta os principais elementos 

composicionais de uma fábula ou se omitiram algum aspecto estrutural relevante 

que prejudique a compreensão global do texto. 

 O texto produzido por Ruth e Letícia (dupla 3) apresenta, já na primeira 

versão, os principais elementos estruturais que compõem uma fábula. Trata-se de 

uma narrativa concisa que traz como ação episódica o diálogo entre um leão e seu 

filho sobre um caçador que está rondando a floresta e a presença dessa figura 

humana poderá representar uma ameaça para a vida dos leões, constituindo-se em 

um perigo iminente. Ainda no primeiro parágrafo, as autoras apresentam a situação 

inicial, situando o leitor no tempo e no espaço onde a ação é desencadeada. 

 

Quadro 17: Texto produzido por Ruth e Letícia 

O leão e seu filho 
 

Certo dia ouviasse o leão discutindo com seu filho: 
– Você não pode sair com eles, rosnou o leão 
– mais pai, eles são meus amigos! 
– Meu filho, já lhe falei que tem um caçador pelas redondezas. 
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– Tá certo, diz o filho entristecido. 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 Dando continuidade ao texto, as alunas introduzem o conflito, trazendo para a 

narrativa o fato do leão, mesmo sabendo o perigo que estaria correndo, ter 

desobedecido seu pai e ter saído de casa, na companhia de seus amigos, 

arriscando-se a ser capturado pelo temido caçador. 

 

Ao entardessê os amigos dele foram chama-lo. 

– e ai você não vai não? 

– Não, meu pai disse que é perigoso. 

– tá com medinho? 

– não, eu vou! 

 

 Nos parágrafos posteriores, o conflito chega ao seu clímax, quando o filho do 

leão e seus amigos são aprisionados em uma armadilha deixada na floresta pelo 

temível caçador. 

 

Ao chegar ao local eles caíram em uma armadilha do caçador, e ficaram presos. 

 

 Em seguida, as autoras organizam o desfecho, trazendo para a narrativa uma 

sucessão de acontecimentos que resultará no arrependimento do leão com relação 

à desobediência às ordens do pai. 

 

Mas, por sorte, os amigos dos pais deles passavam por la e os socorreram. 

Ao ver seu pai 

Quando chegou em casa ele ficou com medo, e seu pai logo que o viu foi falar com 

ele: 

– O que deu na sua cabeça? Eu não tinha falado para você não ir nesse momento o 

leãozinho se lembrou do que seu tinha lhe falado. 

– Pai, me desculpe! Não irei fazer isso denovo. 
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 A moral proposta pela dupla é explicitada no final da narrativa e apresenta 

coerência com a fábula produzida, pois leva o leitor a refletir sobre a importância de 

obedecer aos pais, escutando a voz da experiência. 

 

Moral: os pais sempre tem razão, pois eles são mais experientes  

 

 Em síntese, o texto produzido pelas autoras Ruth e Letícia contemplou 

adequadamente a estrutura composicional do gênero proposto no decorrer desta 

pesquisa: a fábula. 

 É válido lembrar que a maioria dos textos produzidos também apresentaram a 

adequação estrutural da fábula. Entretanto, algumas produções omitiram algum 

elemento, prejudicando assim, o desenrolar da história. 

 Para ilustrar essa inadequação estrutural, utilizamos como exemplo a primeira 

versão do texto dos autores Igor e Pedro (dupla 12): 

 

Quadro 18: Texto produzido por Igor e Pedro 

O cavalo e o burro 
 

O cavalo queria fazer uma  
corrida com o burro para caber 
 se ele era capas, era  em dia  
chuvosso no dia da corrida ai  
deu a largada ai o cavalo na hora 
 que ele ia correr ele des maio e 
 o burro comesa a dança. 
ai o burro comesso a correr mas  
no meio da corrida ele cai nun  
burraco e fala socorro!!! Mas  
ningue es cuta de pois di 1 dia o  
cavalo aparrese e fala que ajuda  
o burro fala sim ai o cavalo ajuda  
ele ai correr ate o final da corrida  
o cavalo ia ganhar mais ele para  
pso deixar o burro ganhar. 
 
Moral da historia: nunca duvide do menor 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 A leitura minuciosa do texto revela a presença da situação inicial, do conflito e 

do clímax. Entretanto, por não utilizarem a paragrafação em cada um dos diferentes 

momentos da narrativa, o leitor não compreende com clareza o começo e o final de 

cada elemento do enredo, o que dificulta o encadeamento das ações narradas. Além 
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disso, apesar de percebermos uma tentativa de estabelecer um desfecho para a 

história, os autores não concluíram a ideia inicial: Quem realmente ganhou a 

corrida? Como os dois competidores se sentiram diante da vitória ou da derrota? 

Tais questionamentos serão retomados durante a intervenção pedagógica da 

pesquisadorano processo de reescrita colaborativa, no intuito de incentivar os alunos 

a retomar esses  aspectos estruturais, aproximando o texto ainda mais das 

características peculiares de uma fábula.   

 

 

4.2.1.3 Dimensão pragmática 

 

 

 No intuito de analisar a dimensão pragmática da 1ª versão da fábula 

produzida, direcionamos nosso olhar para observar como os autores processam o 

conteúdo temático, a intencionalidade, a informatividade, a focalização, a 

reflexividade e a progressão temática do texto. 

 Para mostrar como tais aspectos foram sendo delineados na construção do 

texto, focalizaremos a produção textual das alunas Beatriz e Odett. (dupla nº 9) 

 Com relação ao conteúdo temático, podemos perceber que as autoras 

apresentam em seu texto, um conteúdo de caráter moralista que veiculou o valor 

ético da solidariedade, enfatizando os aspectos negativos do egoísmo. Isso se 

concretiza na cena em que a pantera se nega a dividir sua comida com a águia, 

deixando-a permanecer faminta: 

 

Quadro 19: Texto produzido por Beatriz e Odett 

– Hum... Esse pessêgo parece está uma delícia! 
Logo afirma a pantera: 
– Ele é só meu! 
A águia com muita fome perguntou-lhe: 
– Por favor, estou com muita fome! Dei-me um pedaço! 
A pantera lhe fala: 
– Procure o seu alimento, me esforcei muito para conseguir isso! 
E a águia muito triste foi embora. 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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 A intencionalidade do texto também é coerente, tendo em vista que ao final da 

fábula as escritoras propõem um ensinamento cujo objetivo é refletir sobre as 

consequências de atitudes egoístas e a necessidade de agirmos com solidariedade. 

 Quanto à informatividade, o texto analisado contém um grau de 

informatividade satisfatório, tendo em vista que produz no leitor uma expectativa 

previsível sobre a resolução do conflito: a águia toma uma atitude bem diferente da 

pantera, mostrando solidariedade ao dividir o alimento com quem havia lhe negado 

ajuda. 

No dia seguinte a águia lhe aparece com muitas frutas, daí ela percebe que a 

pantera está com muita fome e pergunta: 

– Queres um pouco? 

A pantera responde: 

– Mas eu fui tão mal com você, porque me oferece? 

– Porque não devemos tratar mal quem nos trata mal. 

A pantera fala: 

– Você me desculpa? 

Responde a águia: 

– Sim. 

E as duas se tornaram amigas. 

 

 Percebemos ainda no texto o direcionamento do foco para um único conteúdo 

temático contribuindo para a coerência textual. A sequência das ações tem como 

objetivo focalizar a atitude de solidariedade da águia frente ao egoísmo da pantera, 

enfatizando a reflexão de ambas sobre o tipo de comportamento no qual deveriam 

se espelhar. 

 Quanto à progressão temática, percebe-se um encadeamento coerente entre 

os fatos narrados, estabelecendo continuidade tópica entre os parágrafos: 

inicialmente a águia e a pantera se encontram e dialogam sobre aa possibilidade de 

dividirem um pêssego; no decorrer da trama a pantera resolve comer a fruta sozinha 

e deixa a águia permanecer com fome; finalizando o enredo há uma troca de papéis 

a águia é a detentora do alimento e, ao contrário da pantera, decide compartilhá-lo, 

obtendo o eterno agradecimento da fera que se torna sua amiga. 

 A garantia da continuidade do texto é realizada por meio de estratégias de 

progressão referencial que possibilitam a construção discursiva do texto, tais como: 
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 Uso de elipse: 

“ – Por favor, estou com muita fome. ”  ( pronome elíptico – eu ) 

 

“ – Mas eu fui tão mal com você, porque me oferece? ” ( pronome elíptico você) 

 

 Uso de pronome pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos e 

relativos. 

 

Quadro 20: Texto – A pantera gananciosa e a águia humilde 

A pantera gananciosa e a águia humilde 
 

 Numa tarde, se encontram uma águia e uma pantera, e sua boca trazia um  
belo pessêgo, e com água na boca disse-lhe a águia: 
– Hum... Esse pessêgo parece está uma delícia! 
Logo afirma a pantera: 
– Ele é só meu! 
A águia com muita fome perguntou-lhe: 
– Por favor, estou com muita fome! Dei-me um pedaço! 
A pantera lhe fala: 
– Procure o seu alimento, me esforcei muito para conseguir isso! 
E a águia muito triste foi embora. 
No dia seguinte a águia lhe aparece com muitas frutas, daí ela percebe que a pantera 
 está com muita fome e pergunta: 
– Queres um pouco? 
A pantera responde: 
– Mas eu fui tão mal com você, porque me oferece? 
– Porque não devemos tratar mal quem nos trata mal. 
A pantera fala: 
– Você me desculpa? 
Responde a águia: 
– Sim. 
E as duas se tornaram amigas. 
 
Moral: Não devemos devemos ser gananciosos mais sim humildes. 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 Uso de expressões adverbiais temporais. 

 

“Numa tarde se encontraram uma águia e uma pantera. ” 

“No dia seguinte a águia lhe aparece com muitas frutas. ” 

 

 

 Uso de conjunções adversativas e aditivas: 
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“ Mas eu fui tão mal com você, porque me oferece? ” 

“ [...] e com água na boca disse-lhe a águia. ” 

“ E as duas se tornaram amigas. ” 

 

 O uso de todos esses recursos coesivos denotam uma preocupação das 

autoras em estabelecer a coerência e a coesão referencial do texto. 
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4.2.2 Alterações realizadas nos textos dos alunos por ocasião da reescrita 

 

 

 Nesta seção, pretende-se analisar que tipo de alterações foram realizadas 

pelos alunos na segunda versão do texto, ou seja, no decorrer do processo de 

reescrita; tais como: realização de avaliação reflexiva; substituição léxica; ampliação 

de ideias; mudança do título; inclusão de expressões de progressão referencial; 

contextualização de eventos da narrativa; maior nível de gramaticalização. 

 

 

4.2.2.1 Realização de avaliação reflexiva 

 

 

 O texto reescrito por Gabriel e Deivison revelam marcas qualitativas na 

avaliação reflexiva empreendida no momento da retextualização. 
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Quadro 21: Reescrita do texto de Gabriel e Deivison 

TEXTUAL - 1ª 
VERSÃO 

REESCRITA COLABORATIVA 

HOMEM UM LOBO E 
A COBRA 

 Um home 
morava, numa casa 
que era numa floresta 
ele trabalhava numa 
serralheria, e ele 
trabalhava lá á muito 
tempo passando três 
dias ele acabara, de 
comessa a cria um lobo 
neste dia ele falou para 
todo mundo que criva 
um lobo e os, pessoas 
a oviram, se espamtam 
porque ele tinha um 
filho pequeno e eles 
falavam vc e doido e 
ele chegando em casa 
viu sangue pela, casa e 
logo deu um golpe e 
matou o animal foi até 
o quator e viu resto 
motais de uma cobra e 
o filho apenas dormia. 
 
Moral: Não devemos 
nos levar pelos 
pensamentos dos 
outros. 

A cobra, o lobo e homem 
Um homem morava numa casa que era numa floresta. Ele 
trabalhava numa serralheria há muito tempo. 
 Passando-se três dias ele encontrou perto de onde 
trabalhava um lobo muito machucado que havia sido atacado por 
uma alcateia de lobos inimigos. Estava tão ferido e mancando foi 
andando aos poucos, até desmaiar ao lado da serralheria. Ao ve-
lo, o homem ficou com dó e resolveu leva-lo para sua casa para 
cuidar de seu ferimento. Neste mesmo dia, ele falou pra todo 
mundo que existia um novo membro  em sua  família: um lobo. As 
pessoas reagiram a esse acontecimento assustadas: 
 – Este animal é muito perigoso para conviver com uma 
criança. 
 O homem ficou assustado e pensativo e começou a achar 
que poderia ser verdade. E ficou com tato medo que o lobo 
pudesse atacar seu filho. Fez seu trabalho o mais rápido que pôde 
e foi correndo para casa. Chegando lá, ao abrir a porta, viu 
sangue espalhado por toda a casa. Começou a chorar 
desesperado e a primeira impressão que ele teve foi que o lobo 
havia matado seu filho. Então, olho para o lado e viu o lobo com a 
boca cheia de sangue imediatamente deu um golpe mortal no 
animal e ele morreu ali mesmo. 
 Então foi até o quarto e viu que seu filho não estava morto 
como imaginava, mas apenas dormia. O homem chorou 
amargamente por ter cometido tamanha injustiça, matou uma 
criatura inocente. Prometeu que a partir desse dia não iria mais 
ouvir a opinião dos outros e seguir a voz do seu coração. 
 
Moral: devemos sempre ouvir a voz do nosso coração e nunca 
ouvir a opinião dos outros, a menos que tenhamos certeza do eles 
estão falando.  

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 Os autores ampliaram a contextualização e detalharam na sequência 

episódica o conflito vivenciado por um homem que resolveu acolher em sua casa um 

animal selvagem que estava muito machucado. Diante dessa atitude, os vizinhos 

passam a questionar a decisão solidária daquele ser humano e o instigam a 

enxergar o lobo com um perigo real para seu filho. Tomado pelo medo e pela 

incerteza, acabou cometendo uma injustiça. 

 Matou um amigo leal que, em retribuição a sua solidariedade, livrou seu filho 

de ser picado por uma cobra venenosa.  

A finalização da narrativa culmina com o arrependimento do homem, levando o leitor 

a refletir sobre a importância de ouvir a voz do nosso coração e jamais se deixar 

influenciar por opiniões alheias. 
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 Todas as estratégias reflexivas demonstram que houve uma melhora 

significativa na avaliação reflexiva da segunda versão do texto.  

 

 

4.2.2.2 Substituição léxica 

 

 

A análise do texto reescrito por Brenda e Bianca (dupla nº 7) demonstra que o 

mesmo é concretizado a partir de um léxico diversificado para estabelecer a 

manutenção temática do texto. As autoras substituíram algumas palavras por outras 

de mesmo valor semântico, evitando assim algumas repetições, como podemos 

evidenciar nos seguintes trechos: 

 

Quadro 22: Reescrita do texto de Brenda e Bianca 

“A onça proponhe um desafio” (1ª versão) 
“A onça proponhe uma disputa” (reescrita) 
“Aceito! Que o mais forte vença. ” (1ª versão) 
Aceito! Que vença o melhor. ” (reescrita) 
“Depois de um tempo acharam a maior árvore da floresta. ” (1ª versão) 
“Depois de percorrerem toda a floresta acharam a árvore mais alta de todas. ” 

(reescrita) 
“quem chegar ao topo dessa árvore primeiro será mais ágil. (1ª versão) 
“quem chegar ao topo primeiro será o vencedor.” (reescrita) 
Outro ponto que foi observado, refere-se ao acréscimo de termos lexicais 

caracterizadores, indicando, muitas vezes, qualidades às personagens da fábula produzida: 
“— Tão pequeno como pode ser mais forte que eu! ” 
“Eles chamam o senhor tigre para ser o juiz, pois, e o animal mais sabio e mais velho 

da floresta. ” 
“O senhor tigre sendo justo e sábio aceitou ajudá-lós. 
“A onça indignada reclama.” 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Estas seleções lexicais imprimem uma reorganização textual que possibilita o 

acréscimo de informações novas, tornando o texto mais coeso. 
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Quadro 23: Seleções lexicais 

DUPLA 7: PRODUÇÃO 
TEXTUAL-1ª VERSÃO 

ORIENTAÇÕES 
PARA A 

REESCRITA 

REESCRITA COLABORATIVA 

“O gato, a onça e o tigre” 
 

Pouco tempo antes da 
primavera, um gato e uma 
onça fizeram uma disputa 
para saber quem é o mas 
forte. Porque a onça 
achava que era mais forte 
que o gato por causa de 
seu tamanho. A onça fala 
para o gato: 
– Tão pequeno como pode 
ser mais forte que eu! 
O gato responde. 
– Ora, só por quê é maior, é 
mais forte que eu! 
A onça proponhe um 
desafio. 
– Nessa disputa, quem e 
mostrar mais agil será o 
ganhador. O gato aceita 
sua proposta. 
– Aceito ! Que o mais forte 
vença.  
Eles chamam o tigre para 
ser o juiz. 
– Senhor tigre, senhor tigre 
precisamos de sua ajuda. 
Chamaram os dois. O 
senhor tigre perguntou. 
– Qual é o motivo dessa 
barulheira meninos? Os 
meninos contaram toda a 
historia do conflito para ele! 
– Estamos querendo fazer 
uma disputa para ver quem 
e o mais forte, e, queremos 
que o senhor seu tigre seja 
nosso juiz. O senhor tigre 
aceita, mas com uma 
condição:  
– Nada de muita violência. 
Dizem em unissom.  
– Tudo bem senhor tigre. 
Eles foram para o lado mas 
lenso da floresta, a procurar 
pelo primeiro desafio: 
Depois de um tempo 
acharam a maior árvore da 
floresta, e assim foi 

1 - Que tal dar um 
espaçamento maior 
da margem no início 
dos parágrafos? 
Sim. 
2 - Faltou um acento 
gráfico no verbo. 
Você não acha 
melhor substituir o 
tempo  
3 - verbal deste 
verbo? Sim, 
mudamos um pouco 
a frase e o tempo 
verbal. 
4 - Esse tipo de 
porque é separado? 
Não ?! 
5 -Que tipo de 
pontuação usamos 
quando concluímos 
uma ideia? A 
exclamação. 
6 - Reveja a 
pontuação antes de 
introduzir a fala da 
personagem, a 
escrita da última 
palavra e onde deve 
iniciar o parágrafo. 
7 - Faça ajustes na 
pontuação, na 
acentuação e na 
escrita do porquê. 
8 - Reveja a escrita 
da palavra 
“PROPONHE” e a 
pontuação 
adequada na 
introdução da fala 
da personagem 
9 - Mas e mais tem 
usos completamente 
diferentes. Será que 
você utilizou 
adequadamente o 
mas? Está faltando 
acento gráfico em 
alguma palavra? 
10 - Esta frase faz 

“O gato, a onça e o tigre” 
 

Pouco tempo antes da 
primavera, um gato e uma onça 
fizeram uma disputa, para saber qual 
era o mas forte. Porque a onça achava 
melhor que o gato, por causa de seu 
tamanho. Ela fala para o gato: 
– Tão pequeno como pode ser mais 
forte que eu! 
Responde a ela o gato: 
– Ora, só por que é maior é mais forte; 
acha quê é melhor que eu? 
A onça proponhe uma disputa. 
– Eu proponho uma disputa para ver 
quem e o mais forte de nois dois. 
O gato aceita sua proposta: 
– Aceito ! Que vença o melhor.  

Eles chamam o senhor tigre 
para ser o juiz, pois, e o animal mais 
mais sabío e velho de toda a floresta. 
– Senhor tigre, pode nos ajudar sendo 
o juiz de nossa disputa.  
O senhor tigre sendo justo e sábio 
aceitou ajuda-lós. 
– Tudo bem meninos, mais onde 
começa-ra a disputa. 
Os dois dizem que ainda estavam a 
procura dos desafios. 
– Ainda estamos a procura dos 
desafios. 
 O senhor tigre, a onça, e o gato 
começam a procura pelos desafios. 
Depois de percorrerem toda a floresta 
acharam a árvore mais alta de todas. 
E assim foi escolhido o primeiro 
desafio. A onça e o gato devem subir 
ate o topo dessa arvore e quem 
chegar ao topo primeiro será o 
vencedor. 
O gato fala para a onça: 
– Que vença o melhor! 
A onça responde ao gato: 
– digo o mesmo. 
O gato e a onça começam a subir a 
arvore, quando derrepente percebem 
que os galhos da arvore já não eram 
tão registentes. 
 A onça em pânico empurrou o 
gato do galho com a ganancia de 
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escolhido o desafio. O 
senhor tigre fala: 
– Quem chegar ao topo 
dessa árvore primeiro será 
o mais agil. A onça como é 
esperta disparou na frente, 
e o gato foi de galho em 
galho com cuidado. De 
repente ouviu-se um Crac, 
e depois so se viu a onça 
desmaiada no chão. O 
senhor tigre fala: 
– Eo gato vence o primeiro 
desafio. O segundo desafio 
é atravessar o maior rio da 
floresta, quem atravessar o 
rio primeiro, e com a melhor 
ideia será o mais esperto e 
vence-ra o desafio. A onça 
como sempre correu em 
disparada e achou um 
tronco de arvore no rio, 
pulou rapidamente nelee 
escorregou. O gato achou 
umas rochas no rio e foi de 
uma e uma até atravessar o 
rio, e o senhor tigre fala:  
– E o gato vence o segundo 
desafio. O terceiro e para 
pular dentro de um poço e 
cair em pé lá dentro. A onça 
pula logo e bate a cabeça 
no fundo do poço e 
desmaiou novamente. O 
gato pulou e enfiou as 
unhas no chão. E o senhor 
tigre fala: 
– E o gato vence. 
A onça saiu chorando e 
mancando até a casa dela, 
mis o gato correu atrás dela 
e perguntou: 
– O que aconteceu. A onça 
responde aos soluços:  
– Eu pensei que por ser 
maior conseguiria ganhar.  
O gato diz: 
– Não tem problema, por 
que no final somos todos 
iguais. Elas fazem as pazes 
e o gato leva ela para casa 
já que estava muito 
machucada. 
 
Moral: O verdadeiro 

parte da fala da 
personagem? Então 
onde ela deveria ser 
escrita? 
11 - Essa ideia 
ainda deve continuar 
nesse mesmo 
parágrafo, após a 
fala da          
personagem? Não 
revejam também a 
pontuação e a 
acentuação gráfica. 
12 - Reorganizem 
este parágrafo e 
façam a quebra 
necessário para 
desmembrá-lo. 
Vejam também a 
escrita a escrita, 
pontuação e 
acentuação gráfica. 
13 - Que tal vocês 
reorganizarem esta 
parte da história de 
uma forma que o 
narrador contasse 
como foram 
realizados os 
desafios seguintes 
sem a necessidade 
de repetir a 
expressão “ E O 
SENHOR TIGRE 
FALA” para dar mais 
vivacidade e coesão 
a o texto. 
14 - Observe o uso 
de “MAIS”. 
15 - Substitua a 
expressão “A 
ONÇA” por uma 
outra para evitar 
repetições.  
16 - Refaça este 
parágrafo 
organizando as 
ideias sem 
repetições. 
16 - Explique melhor 
a moral para que o 
leitor compreenda 
que ensinamento 
vocês querem 
mostrar através da 

vencer. 
 O gato consegue segurar-se 
em outro galho, mas o galho onde a 
onça esta se quebra e ela cai. 
 O senhor tigre anuncia o 
vencedor: 
– e o gato vence o desafio. 
  A onça indignada reclama: 
– Não valeu, o galho se quebrou. 
E o gato responde: 
– e você onça! me empurrou do galho. 
 E entre brigas e reclamações 
seguem para o segundo desafio. 
 O outro desafio estava um 
pouco a frente. Atravessar o maior rio 
da floresta chamado Nilo. 
Diz o senhor tigre: 
– Quem atravessa-lo primeiro e com a 
melhor ideia é o vencedor. 
 A onça tentando ter a melhor 
ideia. Derribou uma arvore para pegar 
seu tronco. 
O gato achou um cipó para atravessar 
o rio. 
A onça sem sorte denovo, seu tronco 
partiu ao meio e ela salta em cima do 
gato para não perde. 
O gato, esperto corta o cipó apoiando-
se na cabeça da onça para chegar ao 
outro lado do rio, fazendo com que a 
onça caise na agua. 
 Novamente o senhor tigre 
anuncio que o gato é o vencedor. 
 Serem brigando e reclamando 
novamente em busca do ultimo 
desafio. Os dois tem que pular dentro 
de um poço e cair em pé. A onça 
confiante pula primeiro, mas por causa 
de seu tamanho se esborracha no 
chão. O gato por ser mais leve e 
menor consegue virar-se e fincar suas 
garras ao chão. 
 O gato vence a disputa e a 
onça vai pra casa chorando. 
 O gato vai falar com a onça 
para saber qual o motivo dela estar 
chorando. Ela explica a ele e os dois 
viram amigos. 
 
Moral: A granacia não leva a lugar 
nenhum, pois somos todos iguais a 
pesar de termos geitos e formas 
diferentes.    
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vencedor é quem se 
levanta depois da queda. 

fábula. 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 

4.2.2.3 Ampliação de ideias 

 

 

Para ilustrar a ocorrência da ampliação de ideias, selecionamos o texto de 

Pedro e Manoela (dupla 2), tendo em vista que o grande número de informações 

acrescentadas, possibilitou uma reorganização estrutural do texto, tornando-o mais 

coerente. 

 

Quadro 24: Reescrita do texto de Pedro e Manoela 

DUPLA 2: 
PRODUÇÃO 

TEXTUAL – 1ª 
VERSÃO 

ORIENTAÇÕES PARA A 
REESCRITA 

REESCRITA COLABORATIVA 

O Cachorro e o 
Gato 

 
 O cachorro 
recebeu finalmente 
sua liberdade, e 
ele estava 
proucurando um 
lugar para guardar 
o pergaminho da 
liberdade, e então, 
encontrou o gato 
em uma casa 
abondonada: 
– gato, você 
poderia guarda 
minha liberdade? 
Perguntou o 
cachorro. 
– Claro! 
Respondeu o gato. 
– Guarde e um 
lugar bem seguro. 
E assim o cachorro 
entregou o 
pergaminho 
 O gato não 
deu a minina 
deixou o 
pergaminho ali 

1 - Onde e quando sua 
fábula se desenvolve? 
Reescreva o parágrafo, 
acrescentando essas 
informações e explicando 
melhor por que o cachorro 
precisava desse 
pergaminho para ficar livre. 
2 - Seria interessante 
acrescentar ao parágrafo 
mais informações: se já 
fazia muito tempo que as 
personagens se conheciam; 
como se tornaram amigos; 
por que justo o gato deveria 
guardar algo tão 
importante? 
3 - Reescrevam o 
parágrafo, ampliando-o. 
Justifiquem melhor a 
importância desse 
documento para o cachorro 
e o porquê   de ser 
guardado em um lugar 
seguro. 
4 - A expressão “NÃO DEU 
A MINIMA” é própria da 
fala. Que tal substitui-la por 
outra? Além disso, 
reestruturem o parágrafo 

O cachorro e o gato 
 

 Um cão de caça valente que já 
estava muito degastado e velho, queria 
ser livre. Ele vivia em uma casa de 
campo perto da floresta, então ele foi 
falar com seu dono pra pedir o 
pergaminho da sua liberdade: 
 – Chefe, já estou cansado dessa 
vida, em nome de nossa amizade dê 
minha liberdade. 
 O dono comovido com a história 
do cachorro, deu a ele o pergaminho da 
sua liberdade, mais com uma condição, 
que ele entregasse depois de dois dias. 
 O cachorro muito feliz, sai em 
busca de alguém de confiança que 
guarde sua liberdade. 
 O cachorro que passava pela 
floresta, encontra o gato, e já que eles 
haviam brigado muito, deu um voto de 
confiança ao gato, e pede que ele 
guarde sua liberdade em um lugar 
seguro. O gato aceito a proposta, o 
cachorro confiou no gato tentando 
reestabelecer a amizade entre eles e 
sai da floresta e volta pra casa. 
 O gato não quis reestabelecer a 
amizade com o cachorro e não deu 
antenção para o que o cachorro falou e 
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mesmo. 
 E então 
chegou um o águia 
e levou o 
pergaminho pra 
bem longe. 
 E o 
cachorro nunca 
mais teve sua 
liberdade. 
 
Moral da história: 
 Tome 
cuidado com o que 
não é seu. 

analisando melhor a atitude 
errada do gato e as 
consequências dela para o 
cachorro. 
5 - Onde o pergaminho 
estava? O que a águia 
estava fazendo nesse lugar 
que o pegou? Que 
interesse ela tinha nesse 
documento? Ela queria 
prejudicar o cachorro? Ela 
sabia do que se tratava? 
Havia escutado a 
conversa? Ela e o cachorro 
eram inimigos? Pensem 
nessas possibilidades e 
refaçam o parágrafo. 
6 - Reestruturem o 
desfecho mostrando a 
indignação do cachorro 
diante da atitude do gato e 
se essa situação obteve 
perdão ou levou ao fim a 
amizade que havia entre 
eles. 
7 - Sugiro que modifiquem 
a moral da história 
refletindo sobre a questão 
da confiança, das falsas 
amizades e da valorização 
do outro. 

deixou o pergaminho perto de uma 
árvore, sanbendo que se o pergaminho 
caísse em mão erradas, a liberdade 
seria transferida para outro animal. 
 O urubu que estava em busca 
de alimento, e por acaso escuta a 
conversa dos dois, o urubu espera o 
gato se afastar e leva o pergaminho 
para vende a outro animal. 
 Dois dias depois do acontecido, 
o cachorro vaia procura do gato para 
pegar o pergaminho: 
 – gato, onde você guardo meu 
pergaminho? 
 – Perto da árvores que 
estávamos conversando naquele dia. 
 Os dois vão até lá mas não 
encontra nada. 
 O cachorro ficou enfurecido com 
o gato e desistiu da sua amizade. O 
cachorro volta para casa triste e 
decepcionado e contou tudo que havia 
acontecido para o dono e assim ele 
perdeu a oportunidade de ser livre. 
 
MORAL DA HISTÓRIA 
 Valorize mais as pessoas que 
confiam em você e pense bem em 
quem você vai confiar 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Logo no primeiro parágrafo os autores explicam o porquê do cachorro solicitar 

de seu dono o pergaminho da liberdade, situando também o leitor no espaço da 

narrativa. Ao contrário, esse mesmo trecho da narrativa estava vago na primeira 

versão, faltando informações pertinentes para a constituição da situação inicial do 

enredo. O leitor era apenas informado sobre o pergaminho da liberdade, mas não 

tinha condições de inferir porque esta liberdade tinha sido conquistada. 

Nos parágrafos seguintes, os alunos acrescentam a informação de como o 

dono do cachorro ficou comovido com sua condição de desgaste, em consequência 

da velhice e lhe concede o documento tão almejado. Outra ampliação que merece 

ser comentada é o momento em que o cachorro reflete sobre a necessidade de 

encontrar alguém de confiança que guardasse algo tão importante. 

O conflito gerado na narrativa é ampliado a partir do momento que os autores 

decidem explicar porque o cachorro resolveu dar um voto de confiança ao gato. Era 
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uma tentativa de restabelecer a amizade entre eles que estava estremecida por 

causa de sucessivas brigas e disputas. 

A ampliação do clímax do conflito também é perceptível. Os educandos 

explicitam no texto o desprezo do gato pelo pergaminho e pela atitude de confiança 

depositada nele pelo cachorro. Além disso, aparece na trama uma nova personagem 

que acaba levando o pergaminho dali e o vende para outro animal. 

O acréscimo de informação no desfecho da fábula situa melhor o leitor na 

finalização coerente da trama, mostrando como o cachorro se sentiu decepcionado 

em ter confiado em alguém que não o considerava importante, ocasionando a perda 

da oportunidade de ser livre. 

A moral da história foi totalmente modificada. Tal substituição foi uma decisão 

acertada, pois o ensinamento proposto de valorizar as pessoas que confiam em nós 

e, também, de pensarmos bem antes de confiarmos em alguém que não inspira 

segurança, apresenta melhor consonância com o evento narrativo delineado.  

 

Quadro 25: Reescrita do texto de Pedro e Manoela 

DUPLA 2: 
PRODUÇÃO 

TEXTUAL – 1ª 
VERSÃO 

ORIENTAÇÕES PARA A 
REESCRITA 

REESCRITA COLABORATIVA 

O Cachorro e o 
Gato 

 
 O 
cachorro 
recebeu 
finalmente sua 
liberdade, e ele 
estava 
proucurando um 
lugar para 
guardar o 
pergaminho da 
liberdade, e 
então, 
encontrou o 
gato em uma 
casa 
abondonada: 
– gato, você 
poderia guarda 
minha 
liberdade? 
Perguntou o 
cachorro. 

1 - Onde e quando sua 
fábula se desenvolve? 
Reescreva o parágrafo, 
acrescentando essas 
informações e explicando 
melhor por que o cachorro 
precisava desse 
pergaminho para ficar livre. 
2 - Seria interessante 
acrescentar ao parágrafo 
mais informações: se já 
fazia muito tempo que as 
personagens se conheciam; 
como se tornaram amigos; 
por que justo o gato deveria 
guardar algo tão 
importante? 
3 - Reescrevam o 
parágrafo, ampliando-o. 
Justifiquem melhor a 
importância desse 
documento para o cachorro 
e o porquê   de ser 
guardado em um lugar 
seguro. 

O cachorro e o gato 
 

 Um cão de caça valente que já 
estava muito degastado e velho, 
queria ser livre. Ele vivia em uma casa 
de campo perto da floresta, então ele 
foi falar com seu dono pra pedir o 
pergaminho da sua liberdade: 
 – Chefe, já estou cansado 
dessa vida, em nome de nossa 
amizade dê minha liberdade. 
 O dono comovido com a 
história do cachorro, deu a ele o 
pergaminho da sua liberdade, mais 
com uma condição, que ele 
entregasse depois de dois dias. 
 O cachorro muito feliz, sai em 
busca de alguém de confiança que 
guarde sua liberdade. 
 O cachorro que passava pela 
floresta, encontra o gato, e já que eles 
haviam brigado muito, deu um voto de 
confiança ao gato, e pede que ele 
guarde sua liberdade em um lugar 
seguro. O gato aceito a proposta, o 
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– Claro! 
Respondeu o 
gato. 
– Guarde e um 
lugar bem 
seguro. E assim 
o cachorro 
entregou o 
pergaminho 
 O gato 
não deu a 
minina deixou o 
pergaminho ali 
mesmo. 
 E então 
chegou um o 
águia e levou o 
pergaminho pra 
bem longe. 
 E o 
cachorro nunca 
mais teve sua 
liberdade. 
 
Moral da 
história: 
 Tome 
cuidado com o 
que não é seu. 

4 - A expressão “NÃO DEU 
A MINIMA” é própria da 
fala. Que tal substitui-la por 
outra? Além disso, 
reestruturem o parágrafo 
analisando melhor a atitude 
errada do gato e as 
consequências dela para o 
cachorro. 
5 - Onde o pergaminho 
estava? O que a águia 
estava fazendo nesse lugar 
que o pegou? Que 
interesse ela tinha nesse 
documento? Ela queria 
prejudicar o cachorro? Ela 
sabia do que se tratava? 
Havia escutado a 
conversa? Ela e o cachorro 
eram inimigos? Pensem 
nessas possibilidades e 
refaçam o parágrafo. 
6 - Reestruturem o 
desfecho mostrando a 
indignação do cachorro 
diante da atitude do gato e 
se essa situação obteve 
perdão ou levou ao fim a 
amizade que havia entre 
eles. 
7 - Sugiro que modifiquem 
a moral da história 
refletindo sobre a questão 
da confiança, das falsas 
amizades e da valorização 
do outro.   

cachorro confiou no gato tentando 
reestabelecer a amizade entre eles e 
sai da floresta e volta pra casa. 
 O gato não quis reestabelecer 
a amizade com o cachorro e não deu 
antenção para o que o cachorro falou 
e deixou o pergaminho perto de uma 
árvore, sanbendo que se o 
pergaminho caísse em mão erradas, a 
liberdade seria transferida para outro 
animal. 
 O urubu que estava em busca 
de alimento, e por acaso escuta a 
conversa dos dois, o urubu espera o 
gato se afastar e leva o pergaminho 
para vende a outro animal. 
 Dois dias depois do acontecido, 
o cachorro vaia procura do gato para 
pegar o pergaminho: 
 – gato, onde você guardo meu 
pergaminho? 
 – Perto da árvores que 
estávamos conversando naquele dia. 
 Os dois vão até lá mas não 
encontra nada. 
 O cachorro ficou enfurecido 
com o gato e desistiu da sua amizade. 
O cachorro volta para casa triste e 
decepcionado e contou tudo que havia 
acontecido para o dono e assim ele 
perdeu a oportunidade de ser livre. 
 
MORAL DA HISTÓRIA 
 Valorize mais as pessoas que 
confiam em você e pense bem em 
quem você vai confiar 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 

4.2.2.4 Inclusão de expressões de progressão textual 

 

 

Uma das estratégias utilizadas para estabelecer progressão textual é a 

recorrência a expressões temporais que contribuem para desencadear a sequência 

lógica dos fatos e a continuidade temática. Para ilustrar a utilização desta estratégia 

selecionamos o texto de Yasmin e Lívia: 
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Quadro 26: Reescrita do texto de Yasmin e Lívia 

DUPLA 6: 
PRODUÇÃO 

TEXTUAL – 1ª 
VERSÃO 

ORIENTAÇÕES PARA A 
REESCRITA 

REESCRITA COLABORATIVA 

A borboleta curiosa 
e a coruja raivosa. 

 
 Um dia uma 
borboleta muito 
curiosa, resolveu ir a 
um casa 
abondonada, Mas 
não sabia ela que 
morava uma coruja 
raivosa; 
– Você mora aqui? 
Perguntou a 
borboleta. 
– Pra quê quer 
saber? Falou a 
coruja. 
– Por nada! Só por 
curiosidade. 
Respondeu a 
borboleta. 
– O que achou da 
menha casa? A 
borboleta com um 
olhar de falsidade 
Respondeu:      – 
muito bela e 
graciosa! – Mentira! 
Disse a coruja. 
– Já vol indo. Disse 
a borboleta. A coruja 
com o olhar furioso, 
prendeu ela em um 
calabouso para 
sempre i ninguém 
nunca mais riram a 
borboleta. 
 
Moral: Não devemos 
ter curiosidade e 
não devemos entrar 
em qualquer cante 
sem permissão.       

1 - Sugiro que deixem o título 
mais curto e que ele não 
antecipe o que a fábula irá 
tratar. 
2 - Revejam a pontuação, o 
uso da letra maiúscula. 
Acrescentem ao parágrafo os 
motivos que levaram a 
borboleta a querer conhecer a 
casa citada no texto. 
3 - Antes de introduzir a fala 
da personagem, o narrador 
deveria mostrar como 
aconteceu o encontro das 
duas. Informe há quanto 
tempo e por que a coruja 
resolveu morar ali. 
4 - Acredito que seria mais 
interessante vocês 
modificarem o diálogo, 
evitando esse tom de rispidez 
e falta de educação. Ao invés 
disso, vocês poderiam mostrar 
por que a coruja não gostou 
da visita inesperada? Se ela 
gostava de se isolar? 
5 - Que tal mudarmos a 
resposta da borboleta, 
deixando ela menos 
arrogantes? Precisamos 
também dividir esse parágrafo. 
Tem muita informação 
diferente em um mesmo lugar. 
6 - Que tal refazer esse 
desfecho? Explique melhor por 
que a borboleta ficou presa lá 
e procure evitar repetições. 
7 - Explique melhor as 
consequências de sermos 
curiosos e nos arriscarmos em 
frequentar lugares 
desconhecidos onde não 
temos permissão para entrar. 

A borboleta curiosa 
 

 Um dia um Borboleta 
muito curiosa resolveu ir a uma 
casa abondonada, pois ela ovia 
as outras pessoas falando sobre 
ela, Mas não sabia sabia  ela, 
que morava uma coruja muito 
raivosa; o encontro das duas foi 
muito chocante, pois, a Borboleta 
não imaginava que havia algum 
morador ou moradora. – Você 
mora qui? Perguntou a Borboleta. 
– Sim. Respondeu a coruja. Que 
motivo moras em uma casa 
abandonada? Perguntou 
novamente a Borboleta. – Pois 
quando era mais nova perdi meus 
filhotes, e decidi me isolar da 
população. Lamento pelos seus 
filhotes! Lamentou a Borboleta.  – 
Isso foi a muito tempo atrás. 
– Por que você não sai dessa 
casa? Perguntou a Borboleta. 
Isso já foi um grande passo, se 
comunicando com você, não 
estou pronta pra ter uma vida 
social novamente. A coruja 
irritada com tantas perguntas 
resolveu expulsa-lá  de sua casa.  
– Vá embora, pois estou muito 
irritada! Disse a coruja. A 
Borboleta muito triste partiu. 
Depois de alguns dias, voltou 
novamente a casa, e percebeu 
que a coruja foi embora. 
 
Moral: Por mais que queremos 
ajudar, não devemos invadir a 
privacidade de ninguém, e não 
devemos invadir lugares 
desconhecidos.        

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

“Um dia” 

“quando era mais nova” 
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“Isso foi a muito tempo” 

“Depois de alguns dias” 

Além disso, o enredo é organizado em torno de verbos no pretérito perfeito e 

imperfeito, uma característica comum em textos narrativos. Entretanto, no momento 

do diálogo entre as personagens da trama aparecem alguns verbos no presente. 

Tais escolhas denotam que os fatos e os acontecimentos estão ligados por uma 

relação cronológica e lógica. Essa relação é indispensável para que se tenha um 

texto narrativo coerente. 

 

Quadro 27: Reescrita do texto de Yasmin e Lívia 

DUPLA 6: 
PRODUÇÃO 

TEXTUAL – 1ª 
VERSÃO 

ORIENTAÇÕES PARA A 
REESCRITA 

REESCRITA COLABORATIVA 

A borboleta curiosa e 
a coruja raivosa. 

 
 Um dia uma 
borboleta muito 
curiosa, resolveu ir a 
um casa abondonada, 
Mas não sabia ela 
que morava uma 
coruja raivosa; 
– Você mora aqui? 
Perguntou a 
borboleta. 
– Pra quê quer 
saber? Falou a 
coruja. 
– Por nada! Só por 
curiosidade. 
Respondeu a 
borboleta. 
– O que achou da 
menha casa? A 
borboleta com um 
olhar de falsidade 
Respondeu:      – 
muito bela e graciosa! 
– Mentira! Disse a 
coruja. 
– Já vol indo. Disse a 
borboleta. A coruja 
com o olhar furioso, 
prendeu ela em um 
calabouso para 
sempre i ninguém 

1 - Sugiro que deixem o título 
mais curto e que ele não 
antecipe o que a fábula irá 
tratar. 
2 - Revejam a pontuação, o 
uso da letra maiúscula. 
Acrescentem ao parágrafo os 
motivos que levaram a 
borboleta a querer conhecer a 
casa citada no texto. 
3 - Antes de introduzir a fala 
da personagem, o narrador 
deveria mostrar como 
aconteceu o encontro das 
duas. Informe há quanto 
tempo e por que a coruja 
resolveu morar ali. 
4 - Acredito que seria mais 
interessante vocês 
modificarem o diálogo, 
evitando esse tom de rispidez 
e falta de educação. Ao invés 
disso, vocês poderiam mostrar 
por que a coruja não gostou da 
visita inesperada? Se ela 
gostava de se isolar? 
5 - Que tal mudarmos a 
resposta da borboleta, 
deixando ela menos 
arrogantes? Precisamos 
também dividir esse parágrafo. 
Tem muita informação 
diferente em um mesmo lugar. 
6 - Que tal refazer esse 

A borboleta curiosa 
 

 Um dia um Borboleta 
muito curiosa resolveu ir a uma 
casa abondonada, pois ela ovia 
as outras pessoas falando 
sobre ela, Mas não sabia sabia  
ela, que morava uma coruja 
muito raivosa; o encontro das 
duas foi muito chocante, pois, a 
Borboleta não imaginava que 
havia algum morador ou 
moradora. – Você mora qui? 
Perguntou a Borboleta. – Sim. 
Respondeu a coruja. Que 
motivo moras em uma casa 
abandonada? Perguntou 
novamente a Borboleta. – Pois 
quando era mais nova perdi 
meus filhotes, e decidi me isolar 
da população. Lamento pelos 
seus filhotes! Lamentou a 
Borboleta.  – Isso foi a muito 
tempo atrás. 
– Por que você não sai dessa 
casa? Perguntou a Borboleta. 
Isso já foi um grande passo, se 
comunicando com você, não 
estou pronta pra ter uma vida 
social novamente. A coruja 
irritada com tantas perguntas 
resolveu expulsa-lá  de sua 
casa.  – Vá embora, pois estou 
muito irritada! Disse a coruja. A 
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nunca mais riram a 
borboleta. 
 
Moral: Não devemos 
ter curiosidade e não 
devemos entrar em 
qualquer cante sem 
permissão.       

desfecho? Explique melhor por 
que a borboleta ficou presa lá 
e procure evitar repetições. 
7 - Explique melhor as 
consequências de sermos 
curiosos e nos arriscarmos em 
frequentar lugares 
desconhecidos onde não 
temos permissão para entrar. 

Borboleta muito triste partiu. 
Depois de alguns dias, voltou 
novamente a casa, e percebeu 
que a coruja foi embora. 
 
Moral: Por mais que queremos 
ajudar, não devemos invadir a 
privacidade de ninguém, e não 
devemos invadir lugares 
desconhecidos.       

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 

4.2.2.5 Contextualização de eventos da narrativa 

 

 

A análise do texto reescrito, produzido por Hércules e Yuri (dupla nº 11) 

demonstra uma melhora significativa no nível de contextualização de eventos da 

narrativa. 

Percebe-se um encadeamento de fatos marcado por expressões que dão 

ideia de continuidade sempre no início dos parágrafos, situando claramente o leitor 

no tempo da narrativa: 

“ Há alguns dias atrás” 

“Nesse momento” 

 “No outro dia” 

“Depois de alguns dias” 

“Já estava quase amanhecendo” 

“Durante todo o dia” 

Cada momento do enredo é bem delimitado pela construção de cada 

parágrafo. Além disso, o tempo e o espaço da trama são determinados durante todo 

o texto. 

Outro momento de contextualização importante é a progressão temática 

estabelecida no texto. A ação episódica narrada diz respeito a presença de 

caçadores que praticam a caça ilegal de animais silvestres, cujo objetivo é capturar 

presas para vender suas peles.  

Esse tema,bastante recorrente na atualidade, em consequência das 

campanhas de preservação ambiental, foi coerentemente transposto para o texto 
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ficcional, apresentando conformidade com a contextualização proposta na moral da 

história que trata das consequências da ganância a qualquer preço.  

Os alunos finalizam sua fábula, mostrando que as pessoas gananciosas 

podem se dar mal, pagando pelos seus erros. Em decorrência dessa atitude errada, 

o caçador é aprisionado pela polícia ambiental e irá cumprir pena para pagar pelos 

seus crimes contra os animais. 

 

Quadro 28: Reescrita do texto de Hércules e Yuri 

DUPLA 11: 
PRODUÇÃO 

TEXTUAL - 1ª 
VERSÃO 

ORIENTAÇÕES PARA A 
REESCRITA 

REESCRITA COLABORATIV 

O Viado e os 
caçadores 

 
A uns dia atras os 
caçadores estão 
na floresta para 
fase um caça já 
quase 
amanhecendo 
quando direpente 
eles virão um viado 
na bera do riacho 
eles cer 
aprocimando 
vagarosa mente 
para não asusta o 
viado mas um dos 
caçadores não 
conceguio fica em 
silencio Ai o viado 
sir assusto e saio 
correndo para sir 
esconde dos 
caçadores mais 
mesmo assim os 
caçadores atiraro 
no viado mais 
mesmo assim o 
viado percorreo 
algum metros mais 
ele enfilismente 
não conseguio 
chega o seu 
obijitivo que era 
chega em um lugar 
seguro então ele 
morreo. 
 

1 - Reveja a escrita da palavra 
“VIADO” no título. 
2 - Observe o espaçamento 
inicial do parágrafo. Preste 
atenção também ao uso de 
letras maiúsculas, à pontuação, 
à acentuação gráfica e a 
ortografia das palavras. 
3 - A palavra “UM” está 
concordando com “CAÇA”. Esta 
concordância de gênero está 
adequada? 
4 - Que tal colocar esta 
expressão “QUASE 
AMANHECENDO” no começo 
ou no meio do parágrafo? 
5 - Procure retirar a repetição do 
pronome “ELES” e ampliar a 
ideia, oferecendo mais detalhes 
sobre o momento da caçada. 
6 - A expressão “AI” é própria da 
fala, vamos substitui-la por outra 
mais adequada para a escrita. 
7 - Reestruturem este parágrafo, 
iniciando-o com alguma 
expressão que dê ideia de 
continuidade da sequência 
narrativa. Observe também à 
pontuação e a ortográfica das 
palavras. Retire também as 
repetições, substituindo-as por 
outras expressões que deixe o 
texto mais coeso. Preste 
atenção à concordância verbal 
utilizada nessa parte do texto. 
Além disso, reestruture o 
desfecho deixando bem claro 
por que o caçador perseguia 

O VEADO E OS CAÇADORES 
 
 Há alguns dias atrás, três 
caçadores estavam na floresta 
procurando animais para 
capturar. Já estara quase 
amanhecendo quando eles 
avistarar um filhote de veado 
bebendo água na beira do riacho. 
 Nesse momento 
aproximaram-se da presa 
vagarosamente para não 
assustá-lo. Infelizmente, um 
deles tropeçou e caiu dentro de 
um buraco. Então afugentou o 
animal que saiu correndo para se 
esconder em um lugar seguro. 
Conseguiu chegar até a caverna 
de um velho urso que o protegeu 
durante todo dia. 
 No outro dia, os 
caçadores voltaram a floresta 
para perseguir o veado 
novamente. Ele estava se 
alimentando em um campo 
florido quando de repente ouviu 
disparos. Foi atingido por dois 
tiros de espingardas que 
provocou sua morte. 
 Chegando em casa, 
entregou a pele do animal ao 
comprador que lhe pagou em 
ouro. Ele pensou: 
 – Desse jeito ficarei rico em 
breve e matarei todos os animais 
da floresta. Serei o mais famosu 
dos caçadores. 
 Depois de alguns dias, o 
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Moral da historia... 
A gancio lera sua 
propia derrota   

tantos animais indefesos, 
transformando-os em troféus ou 
vendendo suas peles para 
pessoas ricas em troca de muito 
dinheiro. Fale também sobre as 
consequências dessa ganância 
desmedida. 
8 - Reescreva a moral, 
explicando para o leitor de seu 
texto o que a ganância pode 
provocar e os efeitos negativos 
de atitudes gananciosas. Oque 
essas atitudes geram na vida 
das pessoas que as praticam? 

malvado caçador foi preso, pela 
policia ambiental e pagou por 
todos os seus crimes. 
 
MORAL DA HISTORIA... 
 
A ganância pode levar o homem 
a sua própria destruição, pois as 
pessoas que são gananciosas só 
pensam em si mesmas e em ter 
sempre muito dinheiro e acabam 
se dando mal. 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 

4.2.2.6 Maior nível de gramaticalização. 

 

 

A análise do texto reescrito por Valesca e Kerem demonstra a sedimentação 

de um maior nível de gramaticalização: 

 

Quadro 29: Reescrita do texto de Valesca e Kerem 

DUPLA 10: 
PRODUÇÃO 
TEXTUAL - 1ª 
VERSÃO 

ORIENTAÇÕES PARA A REESCRITA REESCRITA 
COLABORATIVA 

As gatinhas i as 
panteras 

 
Numa tarde de 
domingo Duas 
gatinhas 
estavam na 
floresta fazendo 
um passeio.  
– gatinha preta 
disse: – Como a 
tarde esta linda 
pra fazer um 
piquinique: 
– gatinha 
branca: – Então 
vamos lá  
Enquanto elas 
fazem o 
piquenique... 
– A pantera diz: 

1 - Observe o uso da letra maiúscula 
no título. 
2 - Observe a pontuação da frase. 
Como sinalizamos uma pausa curta? 
Acrescente essa sinalização. 
Reescreva o parágrafo dando mais 
detalhes sobre o passeio. 
3 - Reorganize melhor o diálogo, 
ampliando as ideias. 
4 - Podemos usar o verbo no presente 
em narrativas? Acrescente informações 
sobre o piquenique para dar mais 
clareza ao seu texto. 
5 - Reestruture o parágrafo antes de 
introduzir a fala da personagem e 
ampliar a fala da pantera. Observe 
também a pontuação e o uso da letra 
maiúscula. 
6 - Inicie o parágrafo com uma palavra 
ou expressão que dê ideia de 
continuidade e reorganize-o. Que tipo 

As gatinhas e as panteras 
 
 Numa tarde de 
domingo duas gatinhas 
estavam na floresta 
comemorando o aniversário 
de seu amigo coelho. 
Chegando lá encontraram 
uma mesa cheia de doces. 
Cumprimentaram o 
aniversariante e comeram 
um pouco de tudo, até não 
aquentar mais. 
 Duas panteras 
estavam andando pela 
floresta a procura de 
alimento, e sentiram o cheiro 
das guloseimas e foram 
seguindo seu faro. Chegaram 
até a festa e viram que lá 
tinha duas gatinhas 
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– quanta fome 
A outra diz: – 
Acho que vi 
duas gatinhas 
passando por 
ali, vamos 
come-las! 
– Claro que SIM 
SIM SIM 
– Vamos pega o 
keetckup 
– Não se não 
vai de mora. 
– Ok vamos 
logo. 
As panteras 
chegaram no 
piquiniqui e as 
gatinhas 
MIARAM 
– Você não vai 
nus pega elas 
gritaram  
– Você e qui 
pença. 
– As gatinhas 
miaram tão alto, 
que as panteras 
fugiram i 
falaram – nunc 
a pencei que 
meu miado era 
tão alto. 
 
Moral da Histori: 
Tamanho não e 
documento  

de comida havia no piquenique? Qual a 
necessidade que surgiu de devorar as 
gatinhas? 
7 - Essas expressões são próprias da 
fala, vamos substitui-las por outras 
mais adequadas para a língua escrita. 
Retire as frases desnecessárias e 
resuma os diálogos. 
8 - Inicie o parágrafo com uma palavra 
ou expressão que expresse a 
sequência dos fatos narrados. 
Reestruture as ideias para dar mais 
coerência à história. 
9 - Que tal reorganizarem o parágrafo 
falando sobre como as gatinhas 
conseguiram fugir usando a criatividade 
e a inteligência.  
10 - Essa expressão é própria da fala. 
Substitua por outra mais adequada 
para a escrita. Observe também a 
pontuação e a ortografia das palavras. 
11 - O desfecho do seu texto ficaria 
mais coerente se vocês o 
modificassem. Que tal chamar atenção 
para o fato de como as gatinhas 
escaparam da pantera e como usaram 
sua inteligência ao seu favor. Além 
disso, comentem como a pantera se 
sentiu menosprezada por não ter 
conquistado seu objetivo e por sua 
força e poder de animal de grande 
porte não ter prevalecido. 
12 - Explique melhor a moral, chamado 
a atenção para a importância de avaliar 
a questão de não super valorizar o 
tamanho, o poder e a força e levar em 
consideração outros valores para que o 
leitor de seu texto compreenda melhor 
o ensinamento que a fábula pretende 
transmitir. 

deliciosas. Então pensaram 
em devorá-las. 
 Quando elas se 
aproximaram os convidados 
ficaram tão amedrontados e 
fugiram, só sobraram as 
gatinhas. 
 Quando elas 
perceberam o perigo 
correram em disparada e 
colocaram suas garras 
afiadas no rosto das panteras 
e pularam pra dentro de uma 
toca. Passaram a noite toda 
no esconderijo. E quando 
amanheceu as panteras 
tinham ido embora. E elas 
estavam são e salvas. 
 Do outro lado da 
floresta, as panteras estavam 
em estado de choque. Não 
acreditaram em sua derrota. 
E elas falaram. 
 – Como pode um 
animal tão pequeno e 
indefeso derrotar um animal 
tão forte e poderoso como 
nós? 
 Ficaram tantos dias 
pensando em sua derrota 
que ficaram com depressão e 
morreram de tanta tristeza. 
 
Moral: Não menospreze as 
pessoas com menos poder 
por que em alguns 
momentos da vida, a 
inteligência poderá ser mais 
útil e importante do que a 
força. Então tamanho não é 
documento. 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Percebe-se uma preocupação das autoras com a pontuação correta do texto, 

utilizando o ponto final com uma frequência bem maior do que na 1ª versão do texto. 

Um ponto relevante da análise empreendida é a reestruturação do texto em 

parágrafos maiores que delimitam com mais exatidão os diferentes momentos da 

narrativa. 
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Outro fator que deve ser mencionado são as alterações relacionadas ao uso 

de letras maiúsculas e minúsculas. Todas as inadequações presentes na 1ª versão 

do texto foram retiradas. 

Quanto à ortografia,acentuação, concordância verbal e nominal, 

evidenciamos que esses aspectos também foram melhor observados na reescrita do 

texto. Só apresentam três inadequações perceptíveis: a troca de som consonantal 

na palavra AQUENTAR (aguentar); a concordância nominal do adjetivo “são” (sãs); e 

a persistência da repetição da conjunção aditiva “e” no decorrer de toda narrativa. 

Em suma, todas as modificações efetuadas à nível de gramaticalização 

possibilitaram um aprimoramento significativo do texto. 

 

Quadro 30: Reescrita do texto de Valesca e Kerem 

DUPLA 10: 
PRODUÇÃO 
TEXTUAL - 1ª 
VERSÃO 
 

ORIENTAÇÕES PARA A REESCRITA REESCRITA 
COLABORATIVA 

As gatinhas i as 
panteras 

 
Numa tarde de 
domingo Duas 
gatinhas 
estavam na 
floresta fazendo 
um passeio.  
– gatinha preta 
disse: – Como a 
tarde esta linda 
pra fazer um 
piquinique: 
– gatinha 
branca: – Então 
vamos lá  
Enquanto elas 
fazem o 
piquenique... 
– A pantera diz: 
– quanta fome 
A outra diz: – 
Acho que vi 
duas gatinhas 
passando por 
ali, vamos 
come-las! 
– Claro que SIM 
SIM SIM 

1 - Observe o uso da letra maiúscula no 
título. 
2 - Observe a pontuação da frase. Como 
sinalizamos uma pausa curta? 
Acrescente essa sinalização. Reescreva 
o parágrafo dando mais detalhes sobre o 
passeio. 
3 - Reorganize melhor o diálogo, 
ampliando as ideias. 
4 - Podemos usar o verbo no presente 
em narrativas? Acrescente informações 
sobre o piquenique para dar mais 
clareza ao seu texto. 
5 - Reestruture o parágrafo antes de 
introduzir a fala da personagem e 
ampliar a fala da pantera. Observe 
também a pontuação e o uso da letra 
maiúscula. 
6 - Inicie o parágrafo com uma palavra 
ou expressão que dê ideia de 
continuidade e reorganize-o. Que tipo de 
comida havia no piquenique? Qual a 
necessidade que surgiu de devorar as 
gatinhas? 
7 - Essas expressões são próprias da 
fala, vamos substitui-las por outras mais 
adequadas para a língua escrita. Retire 
as frases desnecessárias e resuma os 
diálogos. 
8 - Inicie o parágrafo com uma palavra 

As gatinhas e as panteras 
 
 Numa tarde de 
domingo duas gatinhas 
estavam na floresta 
comemorando o aniversário de 
seu amigo coelho. Chegando 
lá encontraram uma mesa 
cheia de doces. 
Cumprimentaram o 
aniversariante e comeram um 
pouco de tudo, até não 
aquentar mais. 
 Duas panteras estavam 
andando pela floresta a 
procura de alimento, e 
sentiram o cheiro das 
guloseimas e foram seguindo 
seu faro. Chegaram até a festa 
e viram que lá tinha duas 
gatinhas deliciosas. Então 
pensaram em devorá-las. 
 Quando elas se 
aproximaram os convidados 
ficaram tão amedrontados e 
fugiram, só sobraram as 
gatinhas. 
 Quando elas 
perceberam o perigo correram 
em disparada e colocaram 
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– Vamos pega o 
keetckup 
– Não se não 
vai de mora. 
– Ok vamos 
logo. 
As panteras 
chegaram no 
piquiniqui e as 
gatinhas 
MIARAM 
– Você não vai 
nus pega elas 
gritaram  
– Você e qui 
pença. 
– As gatinhas 
miaram tão alto, 
que as panteras 
fugiram i 
falaram – nunc 
a pencei que 
meu miado era 
tão alto. 
 
Moral da Histori: 
Tamanho não e 
documento  

ou expressão que expresse a sequência 
dos fatos narrados. Reestruture as ideias 
para dar mais coerência à história. 
9 - Que tal reorganizarem o parágrafo 
falando sobre como as gatinhas 
conseguiram fugir usando a criatividade 
e a inteligência.  
10 - Essa expressão é própria da fala. 
Substitua por outra mais adequada para 
a escrita. Observe também a pontuação 
e a ortografia das palavras. 
11 - O desfecho do seu texto ficaria mais 
coerente se vocês o modificassem. Que 
tal chamar atenção para o fato de como 
as gatinhas escaparam da pantera e 
como usaram sua inteligência ao seu 
favor. Além disso, comentem como a 
pantera se sentiu menosprezada por não 
ter conquistado seu objetivo e por sua 
força e poder de animal de grande porte 
não ter prevalecido. 
12 - Explique melhor a moral, chamado a 
atenção para a importância de avaliar a 
questão de não super valorizar o 
tamanho, o poder e a força e levar em 
consideração outros valores para que o 
leitor de seu texto compreenda melhor o 
ensinamento que a fábula pretende 
transmitir. 

suas garras afiadas no rosto 
das panteras e pularam pra 
dentro de uma toca. Passaram 
a noite toda no esconderijo. E 
quando amanheceu as 
panteras tinham ido embora. E 
elas estavam são e salvas. 
 Do outro lado da 
floresta, as panteras estavam 
em estado de choque. Não 
acreditaram em sua derrota. E 
elas falaram. 
 – Como pode um 
animal tão pequeno e indefeso 
derrotar um animal tão forte e 
poderoso como nós? 
 Ficaram tantos dias 
pensando em sua derrota que 
ficaram com depressão e 
morreram de tanta tristeza. 
 
Moral: Não menospreze as 
pessoas com menos poder por 
que em alguns momentos da 
vida, a inteligência poderá ser 
mais útil e importante do que a 
força. Então tamanho não é 
documento. 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 

4.2.3 Impactos da intervenção pedagógica na reescrita dos textos: aspectos 

interacionais 

 

 

Nesta seção, pretendemos analisar os impactos da intervenção pedagógica 

feita pela pesquisadora, através das orientações elencadas, a partir da leitura da 

primeira versão do texto. Tais orientações apontavam principalmente para aspectos 

relativos à construção textual e apresentavam sugestões de como os alunos 

poderiam aprimorar seu texto. Nesse momento, assumimos o papel de leitora e 

explicitamos as  dúvidas geradas diante da narrativa escrita, transformando-as em 

mediações que  poderiam figurar como  uma alternativa metodológica  capaz de 

promover uma interação qualitativa entre as duplas que empreenderam reflexões, 

discussões e escolhas que nortearam a reescrita colaborativa. 
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Conforme observamos o momento de interação entre as duplas, foram 

apreendidas algumas categorias. Assim subdividi esta seção em cinco categorias: 

 Compreensão e aceitação da intervenção pedagógica; 

 Processo de negociação entre os pares; 

 Persistência de inadequações; 

 Incompreensão das orientações; 

 Impacto qualitativo das interações na reescrita. 

 

 

4.2.3.1Compreensão e aceitação da intervenção pedagógica 

 

 

A primeira interação que analisamos, no processo de reescrita colaborativa, 

evidencia as estratégias que as autoras utilizaram para melhorar seu texto a partir da 

intervenção escrita da pesquisadora. 

A primeira estratégia posta em prática pelas alunas foi a de realizar uma 

leitura lenta de cada parágrafo do texto em voz alta. Essa leitura era interrompida 

cada vez que aparecia uma orientação. Elas localizavam tal orientação e iam 

discutindo como a compreenderam. 

Para ilustrar como essa discussão se processava transcrevemos um texto do 

diálogo em que as educandas acrescentavam ao texto informações que são 

sugeridas nas orientações: 

 

Quadro 31: Transcrição de diálogo – Rafaela e Yasmin 

Rafaela: Aqui a gente podia colocar que o cesto estava dentro do armário.  
Yasmin: Acho que fica melhor colocar que estava em cima da mesa da cozinha, 

por que fica mais fácil do coelho pegar.  
Rafaela: É! Você tem razão! É mesmo, fica melhor assim.  
Yasmin: Então escreve assim...E agora? Vamos pensar como ele chegou em casa 

e como ele escondeu o cesto?  
Rafaela: Acho que assim que ele chegou, ele foi logo pro quarto.  
Yasmin: Mais ele escondeu o cesto aonde para ninguém ver?  
Rafaela: Peraí, deixe eu pensar...  
Yasmin: Ali! Já sei! Ele escondeu o cesto de baixo da cama!  
Rafaela: É de baixo ou embaixo? Como é o certo?   
Yasmin: Acho que é debaixo.  
Rafaela: Então vou escrever assim.  
Yasmin: E agora? Temos que pensar como o coelhinho se sentiu ao mentir para a 

mãe! 
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Rafaela: Triste? 
Yasmin: Não! Acho que fica melhor nervoso. Por que quando a gente mente, a 

gente fica nervosa mesmo. 
Rafaela: Tá. Então vamos escrever que ele ficou nervoso quando foi falar com a 

mãe. 
Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Percebemos que as alunas estão realizando as substituições sugeridas no 

momento da intervenção, mostrando que compreenderam bem as orientações, 

construindo os sentidos do texto por meio de discussões, questionamentos e 

negociações entre seus interlocutores. 

 As mudanças são processadas na interação com o outro que pergunta, 

mostra dúvida, verbaliza opções de mudança, compartilha ideias, muda de opinião, 

aprova ou desaprova as opções de alteração, enfim inspira confiança e se sente 

confiante na reconstrução do texto. Avalia seus escritos em um trabalho conjunto de 

negociação de significados. Isto significa dizer que esse momento colaborativo é 

extremamente enriquecedor, pois possibilita a troca de experiências entre sujeitos 

ativos que perguntam, questionam, concordam, discordam, aprendem e aprendem a 

língua escrita de forma significativa. 

 

 

4.2.3.2 Incompreensão das orientações 

 

 

Nesta categoria, analisamos que as orientações dadas pela pesquisadora, no 

momento da intervenção, podem gerar incompreensão. Muitas vezes, o que parece 

estar evidente para nós, poderá não ter esta mesma configuração para nosso leitor. 

É o que evidenciamos que ocorre com as alunas Brenda e Bianca na leitura da 

seguinte orientação: 

 

Quadro 32: Reorganização do parágrafo – Brenda e Bianca 

12 –Reorganizem o parágrafo e façam a quebra necessária para desmembrá-lo. 

 

Bianca: Ah! Não entendi. 
Brenda: Como vamos reorganizar esse parágrafo agora? 
Bianca: Não tenho ideia! Fazer uma quebra? Como assim? 
Brenda: Sei não vamos ler de novo. 
Bianca: ainda não entendi. 
Brenda: To boiando. Vou me afogar. 
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Bianca: Vamos pular essa parte. Fica na espera. Depois a gente volta. 
Brenda: É tá certo! Vamo terminar a outra parte 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Analisando o diálogo, podemos perceber que a linguagem utilizada pela 

pesquisadora não foi adequada aos seus interlocutores, provocando a 

incompreensão da intervenção. 

 Desse modo, devemos estar atentos para o modo como mediamos e 

intervimos na produção textual dos nossos alunos, especialmente, que tipo de 

linguagem vai ser utilizada em função de nossos interlocutores; que tipo de 

orientação vai possibilitar uma contribuição compreensível com vistas a uma 

significativa reestruturação do texto. 

 

 

4.2.3.3 Persistência de inadequações 

 

 

Nesta categoria, analisamos que, mesmo diante das orientações dadas pela 

pesquisadora e com o apoio da interação discursiva, em alguns casos, as 

inadequações apontadas na 1ª versão do texto persistiram na versão reescrita. 

No intuito de ilustrar essa ocorrência observamos o trecho do diálogo entre 

Marcos e Jhonatan, no momento da reescritura; 

 

Quadro 33: Transcrição de diálogo – Jhonatan e Marcos 

Jhonatan: Vamos botar o título a mosca e a formiga. 
Marcos: Tà vamos botar os parágrafos maiores. 
Jhonatan: Vamos botar mais coisas na estória 
Marcos: Como a mosca se machucou? 
Jhonatan: Ah! ela bateu numa árvore. 
Marcos: Vamos botar a palavra então no lugar de “e” 
Jhonatan: Como a mosca ficou boa? 
Marcos: Ela foi atendida pela doutora Barata e ficou de repouso. 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 O diálogo transcrito evidencia que a interação entre os pares, nesse processo 

de reescrita, mostrou-se superficial. Não houve muitos argumentos  para estabelecer 

as alterações, tampouco houve processos de negociação amplos. Eles se detiveram 

a realizar acréscimos muito pontuais. Consequentemente, o texto permaneceu com 
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várias inadequações: ausência de um espaço correto para delimitar a paragrafação, 

presença de várias palavras com ortografia incorreta, persistência de muitos 

vocábulos repetidos. 

Depreendemos dessa ocorrência, que o sucesso das interações 

colaborativas, no processo de reescrita de um texto, depende não só da habilidade 

do professor em detectar problemas relevantes, transformando essa descoberta em 

orientações e sugestões direcionadas para o aluno reconstruir seu texto, mas, 

também, da habilidade dos alunos em avaliar seu texto cuidadosamente, buscando 

soluções pertinentes para os problemas apontados, aprimorando seu texto e 

reconstruindo seus sentidos. 

 

 

4.2.3.4 O processo de negociação 

 

 

Nesta categoria, pretendemos analisar como ocorrem as negociações no 

processo interativo de reescrita textual. Para exemplificarmos como esse processo 

de co-produção discursiva se concretiza, transcrevemos um trecho do diálogo 

estabelecido entre Gabriel e Deivison, no momento da reescritura: 

 

Quadro 34: Transcrição de diálogo – Gabriel e Deivison 

Gabriel: O título vai ficar como? 
Deivison: É....Acho que fica melhor a cobra, o lobo e o homem. 
Gabriel: Vamo botar onde ele morava 
Deivison: Acho que numa casa abandonada 
Gabriel: É. Que ficava perto da floresta 
Deivison: Ele trabalhava em uma serralheria e viu o lobo machucado e foi cuidar dele 
Gabriel: E por que o lobo tava machucado? 
Deivison: Bote assim por que foi picado por uma cobra. 
Gabriel: Né? Fica bom desse jeito? 
Deivison: Fica. Agora bote que o povo falou você cuidar de um lobo? Está ficando doido? 
Gabriel: Não...Não é melhor assim: eles falaram você está ficando doido? 
Deivison: Ou então bote assim; esse animal é muito perigoso pra você que tem uma 
criança. 
Gabriel: Bote uma criança pequena. Fica melhor pra eles verem que é uma pessoa 
indefesa. 
Deivison: Fica melhor...É perigoso pra cuidar de uma criança. 
Gabriel: Não ...Então bote assim cuidar não...Conviver.É conviver fica melhor. 
Deivison: Então o homem ficou pensando será que é verdade? 
Gabriel: Bote que ele ficou pensando será que o lobo vai atacar meu filho quando ele 
estiver dormindo? 
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Deivison: Aí terminou de trabalhar rápido 
Gabriel: Não. Assim não. Tem que ser mais explicado pra quem for ler entender direito. 
Bote que ele tentou sair de lá o mais rápido possível. 
Deivison: E ele foi andando ou correndo? 
Gabriel: Correndo né pra chegar mais rápido. 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Esse trecho do diálogo empreendido denota que desde o primeiro momento 

em que se reuniram para discutir as alterações que fariam no texto, os alunos 

vivenciaram um clima de cooperação, argumentando e co-negociando as escolhas 

mais acertadas para a reconstrução do texto e a redefinição de sentidos.Tal relação 

de negociações recíprocas se constrói a partir de trocas verbais na construção de 

novos discursos. 

 

 

4.2.3.5 O impacto qualitativo das interações colaborativas na reescrita do texto 

 

 

Para analisarmos esta categoria, observamos de que modo as interações 

discursivas entre os pares contribuíram para o aprimoramento da segunda versão do 

texto. 

Evidenciamos que as trocas conversacionais entre os autores do texto 

favoreceram decisivamente à ampliação da coesão e da coerência do texto. Sem 

dúvida, durante todo o processo, os alunos refletiram juntos sobre as possibilidades 

de reelaborar o texto. 

Esse processo colaborativo de troca de experiências resultou em impactos 

qualitativos evidenciados na reescrita do texto. Podemos perceber nitidamente esse 

efeito, estabelecendo uma comparação entre a primeira e a segunda versão do 

texto.É notável um aprimoramento textual em todas as dimensões: linguística, 

cognitiva e pragmática. 

Neste segundo momento de análise descritiva das interações ocorridas e seu 

impacto na reescrita, destacamos trechos do diálogo entre Rafael e Manoela. 

Inicialmente, eles fizeram a leitura da primeira versão do texto, decidiram 

quem seria o escriba e iniciaram a discussão de como melhorariam cada parágrafo. 

Logo no primeiro parágrafo, eles já tentam preencher as lacunas relacionadas 

à situação inicial: 
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Quadro 35: Transcrição de diálogo – Manoela e Rafael 

Manoela: E a história se passa aonde? 
Rafael: Numa casa de campo perto da floresta. Fica melhor do que numa casa 

abandonada. E se a casa era abandonada como o cachorro podia ter dono? 
Manoela: É tem razão. 
Rafael: Acho que a gente devia explicar melhor por que o cachorro queria essa 

liberdade se não fica faltando alguma coisa importante pra entender. 
Manoela: É . Porque ele era fiel ao dono e ele decidiu dar essa liberdade a ele. 
Rafael: Não. fica melhor a gente dizer que ele era um cão de caça. 
Manoela: É um cão de caça valente  
Rafael: Sim que já estava muito desgastado 
Manoela: Que tal tipo velho e desgastado ?  
Rafael: Desgastado por quê? 
Manoela: Porque estava cansado de tanto correr atrás de animais . 
Rafael: Aí eu boto um parágrafo é? E boto travessão aqui no começo? 
Manoela: Não. Precisa não. Não precisa de travessão com o narrador falando. Só 

quando for a fala dos personagens. 
Rafael: Cansado é com ss ou ç? 
Manoela: Acho que é só com um s. 
Rafael: Aí agora a gente escreve que em nome da amizade dos dois o dono deu a 

liberdade ao cachorro. 
Manoela: Acho que fica melhor se a gente botar que o homem ficou comovido com 

a história do cachorro e resolveu dar a ele o pergaminho da liberdade. 
Rafael: Acho que lhe dar fica melhor não? 
Manoela: É mesmo. Acho que sim. Tá certo. 
Rafael: Agora bote que o cachorro foi procurar alguém de confiança pra guardar o 

pergaminho. 
Manoela: Acho que fica melhor o documento pra não repetir de novo pergaminho. 

Também acho que saiu em busca fica melhor do que foi procurar. 
Rafael: Agora bote que ele foi pra casa calmo 
Manoela: Acho que é melhor feliz e seguro. 
Rafael: Agora aqui é  assim. Ele precisava de alguém que guardasse pra ele o 

pergaminho. 
Manoela: É alguém de confiança que guardasse num lugar seguro porque era muito 

importante pra ele conseguir sua liberdade. 
Rafael: Fica melhor ser livre do que conseguir sua liberdade. 
Manoela: É tá bom! 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

Como podemos evidenciar a ampliação de ideias e a construção da coerência 

do texto são alicerçadas o tempo todo em negociações interativas. Nesse sentido, 

essas interações discursivas promovem um impacto qualitativo na segunda versão 

do texto, imprimindo-lhe de significatividade, constituindo-se em um todo coerente 

que apresenta todos os critérios de textualidade.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Durante todo o trajeto percorrido neste trabalho, buscamos evidenciar o 

processo interativo que permeou os momentos de produção e reescrita, vivenciado 

pelos 24 colaboradores e pela pesquisadora, tencionando encontrar respostas, 

possíveis caminhos que apontassem para a compreensão do papel dessa interação 

na reescrita de texto aqui realizada. 

 Para tanto, adotamos como base teórica o sociointeracionismo de Vygotsky e 

o dialogismo de Bakhtin, pelo fato de esses autores conceberem a linguagem sob a 

perspectiva de construção de sentido entre sujeitos interlocutores que agem com e 

sobre a linguagem. 

 Nesta pesquisa, nossa proposta inicial foi investigar de que forma uma 

atuação  do professor como agente de letramentos aliada à interação discursiva 

entre os alunos contribui para a formação de produtores de textos proficientes, 

capazes de interagir através da escrita em diversos contextos comunicativos. 

 Para alcançarmos tal objetivo, optamos pela organização de uma sequência 

didática em torno do gênero fábula, com base nas etapas sugeridas por Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004). Esta estratégia metodológica mostrou-se 

efetivamente produtiva para o estudo do gênero e contribuiu para conduzir o 

processo ensino-aprendizagem de maneira sistematizada, contextualizada, 

integrando os eixos de expressão oral, leitura, análise linguística e produção textual 

sugeridos nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Língua 

Portuguesa (BRASIL, 1998). 

 Nesse sentido, vale salientar que não basta ao professor de línguas mobilizar 

a utilização da sequência didática como ferramenta de trabalho para garantir a 

aprendizagem de seus alunos. É preciso, antes de mais nada, que ele assuma uma 

postura de agente de letramento, a partir de uma prática pedagógica que seja 

alicerçada em uma concepção de linguagem enquanto interação e compreenda a 

produção textual escrita como um processo, fruto de avanços e retrocessos, idas e 

vindas, resultantes de inesgotáveis reflexões. 

 A efetivação da sequência didática aqui proposta também evidenciou a 

necessidade de o professor embasar seu fazer docente em escolhas teórico – 

metodológicas que transformem o aluno em um agente protagonista de seu 
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conhecimento. Para tanto, o educador deve ser um cooperador, um mediador, um 

colaborador nesse processo de construção do conhecimento, enfim, um agente de 

letramento que planeje situações concretas de aprendizagem,nas quais o aluno 

possa adquirir autonomia, criticidade, reflexividade e se reconheça como um sujeito 

ativo no processo ensino-aprendizagem. 

 Tendo em vista que a intervenção pedagógica é um fator fundamental no 

processo ensino-aprendizagem, é possível afirmar, a partir dos dados gerados e 

analisados, que a pesquisadora, ao assumir uma prática pedagógica centrada na 

interação social e ao encaminhar situações didáticas que pressupõem decisões 

coletivas e instauram um diálogo permanente entre professores e alunos no ensino 

da língua materna, possibilitou a aproximação dos alunos com o universo da escrita, 

propiciando um número diversificado de atividades significativas que contribuíram 

para que os alunos escrevessem seus textos com qualidade. 

 A análise das situações de aprendizagem propostas nesta pesquisa, no que 

se refere, especificamente, ao processo de produção textual do gênero fábula e à 

sua reescritura, apontou para a importância de estarmos atentos com relação ao 

modo como mediamos e intervimos na produção de textos dos nossos alunos. Além 

disso, devemos direcionar nosso olhar avaliativo para o significado que eles 

constroem a partir do que escrevemos, fornecendo-nos pistas de que os 

apontamentos escritos elaborados pelos professores na primeira versão dos textos 

dos seus alunos precisam estar bem claros, com a utilização de uma linguagem 

simples que apresente sugestões de aspectos do texto a serem reestruturados.  

Assim, os alunos irão, paulatinamente, percebendo que produzir um texto é 

agir sobre ele constantemente, escrevendo e reescrevendo, pensando e 

repensando, buscando alternativas qualitativas para melhorar as suas várias 

versões. Consequentemente, o sucesso dessa intervenção resultará do olhar do 

professor para o texto do aluno, no tipo de leitura que ele fará para produzir as 

orientações em face dos problemas encontrados no texto que prejudicam a 

compreensão do mesmo.  

 Durante a pesquisa, observamos ainda que as orientações escritas sugeridas 

pela pesquisadora na primeira versão do texto, em alguns momentos, não foram 

compreendidas pelos alunos. Esta evidência aponta para a necessidade da 

presença física do professor, nos momentos de revisão do texto, retomando 

oralmente cada intervenção, encaminhando sugestões, esclarecendo dúvidas, 
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abrindo espaços para a compreensão do aluno acerca das possíveis alterações que 

serão empreendidas na nova versão do texto. 

 Torna-se imprescindível também repensarmos na organização do espaço da 

sala de aula. Parece difícil estabelecer interações discursivas em um ambiente onde 

as carteiras são enfileiradas e os alunos dispostos um atrás do outro. Esse 

isolamento produz individualismo, solidão, distanciamento. Devemos reconfigurá-lo, 

propiciando diferentes disposições espaciais:  organizar os alunos em roda, em 

duplas, em trios, em quartetos. Assim, por meio de atividades interativas que 

possibilitem a socialização de experiências, a construção colaborativa do 

conhecimento, o respeito à diversidade e a instauração do espírito de solidariedade, 

esse ambiente interativo será construído.   

 Fica marcada, portanto, neste trabalho, a relevância de se promoverem 

momentos de interação social no ambiente escolar. Nesse sentido, pudemos 

presenciar, durante a pesquisa, a importância do outro no processo de produção de 

texto, o qual ocupou o papel de leitor e coavaliador da produção escrita, ora  

representado pela figura do professor,  ora por um colega, ora por ambos, 

discutindo, comentando, suprimindo, alterando, acrescendo, substituindo, refletindo, 

enfim, consolidando o processo de revisão e reescritura textual como uma atividade 

colaborativa na qual as interações discursivas assumem um papel preponderante no 

aprimoramento do texto e contribuem para um envolvimento significativo no 

processo de reestruturação e reconstrução da produção textual. 

 A análise dos textos reescritos pelos alunos evidenciou que os educandos 

apresentam visível progresso em seu processo de constituição como produtores de 

textos proficientes.  Essa evidência foi concretizada por meio da comparação entre a 

1ª versão do texto e sua reescritura. Na versão reescrita, percebemos um grande 

número de reformulações que contribuíram decisivamente para o aperfeiçoamento 

significativo do texto. Nesses termos, cremos ser a reescrita uma das alternativas de 

ressignificação textual, daí compreendermos que este momento necessite figurar 

como algo imprescindível, particularmente, quando a produção escrita é vista como 

um processo. 

 Sinalizo ainda para a necessidade de se fomentar, nas aulas de Língua 

Portuguesa, a prática de reescrita individual, coletiva e em pares. Esta possibilitará 

interações relevantes entre os componentes de um grupo, entre professor – aluno e 

entre colegas. Desse modo, o aluno terá a real oportunidade de revisitar suas 



159 

 

primeiras ideias, refletir e indagar sobre sua escrita, reelaborar seu dizer e torná-lo 

mais explícito. 

 Assim trabalhando, o aluno se constituirá leitor de seu próprio texto, 

estabelecendo-se uma mudança de papéis: ele deixa de ser um mero escritor para 

se tornar um coavaliador. O texto passa a ser visto sob o ponto de vista da escrita e 

também da leitura, o que favorece a percepção do caráter dialógico da escrita. 

 Nossa pesquisa procurou demonstrar que o processo de reescrita é 

extremamente complexo de ser orientado, tendo em vista que não sabemos que 

sugestão irá despertar uma modificação adequada no texto do aluno.  

Torna-se imprescindível ter cautela para que as orientações do professor não 

silenciem a criatividade do aluno, nem o aprisionem na obrigação de ter que segui-

las fielmente. Consideramos que algumas questões devem nortear as decisões 

tomadas pelo educador nesse momento tão contraditório: até onde ir para não 

modificar totalmente a escrita do aluno? O que falta apontar na escrita deste 

estudante para que ela seja aprimorada? Esses questionamentos poderão conduzir 

a natureza pertinente do trabalho de mediação do professor, evitando assim que o 

processo interventivo não seja improdutivo, tampouco resulte em modificações 

superficiais. 

 Consideramos que a relevância desta pesquisa reside, também, na 

possibilidade de contribuir para que outros professores de Língua Portuguesa 

possam viabilizar as mudanças e estratégias necessárias para formar alunos 

competentes na produção de textos, elaborando um planejamento consistente a 

partir de sequências didáticas que propiciem ao aluno o domínio de diferentes 

gêneros discursivos, a percepção da função social da escrita em diferentes 

contextos comunicativos, a construção da reflexão e da autonomia. 

 Nossa missão, enquanto investigadores etnográficos, é buscar novos rumos 

para uma prática escolar pautada na experiência reflexiva de todos os envolvidos no 

processo educativo. Para tanto, pretendemos, futuramente, ampliar nossa pesquisa, 

propondo investigar como se processa a produção textual inserida em Projetos de 

Letramento envolvendo diferentes disciplinas. Nesse novo contexto investigativo, os 

professores de diferentes disciplinas figurarão como agente de letramentos e 

ressignificarão as práticas de leitura e escrita na escola.   
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DO ALUNO 

 

1) Sexo: 
(      ) feminino 
(      ) masculino 

 
2) Você se considera? 
(     ) indígena       (      ) branco      (      ) pardo      (      ) preto      (      ) amarelo 

 
3) Data de Nascimento: 

 
4) Você mora: 

(      ) zona rural                               (      ) zona urbano 
 

5) Quantas pessoas moram com você? 
 
_____________________________________________________________ 
 

6) Você mora com quem? 
(      ) só com a mãe 
(      ) só com o pai 
(      ) com seus pais 
(      ) com seus pais e irmãos 
(      ) com seus avós 
(     ) outros. Com quem? 
____________________________________________  

 
7) Você participa do bolsa escola? 

(      ) sim                                                  (      ) não 
 

8) Qual a renda de sua família? 
(      ) Menos de um salário mínimo 
(      ) Um salário mínimo 
(      ) Dois a três salários mínimos 
(     ) Outros: ___________________________________________________  

 
9) Sua mãe ou a mulher responsável por você trabalha? 

(      ) Sim                                                    (      ) Não 
 

10) Qual a profissão dela? 
 
________________________________________________________________  
 
11) Seu pai ou o homem responsável por você trabalha? 

(      ) Sim                                                    (      ) Não 
 

12) Qual a profissão dele? 
 
________________________________________________________________ 
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13) Na sua casa tem computador? 

(     ) sim, com internet                    (      ) Não                    (      ) Sim, sem 
internet 

 
14) A sua mãe ou a mulher responsável por você estudou até que série? 

(      ) Não estudou 
(      ) da 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental 
(      ) da 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental 
(      ) Ensino Médio completo 
(      ) Ensino Médio incompleto 
(      ) Ensino Superior completo 
(      ) Ensino Superior incompleto 
(      ) outros: 
______________________________________________________  

 
15) Seu pai ou o homem responsável por você estudou até que série? 

(      ) Não estudou 
(      ) da 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental 
(      ) da 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental 
(      ) Ensino Médio completo 
(      ) Ensino Médio incompleto 
(      ) Ensino Superior completo 
(      ) Ensino Superior incompleto 

           (      ) outros: _____________________________________________           
 

16) A sua mãe ou a mulher responsável por você sabe ler e escrever? 
(      ) Sim                                                    (      ) Não 
 

17)  Você vê a sua mãe ou a mulher responsável por você lendo? 
(      ) Sim             

          (      ) Não            
          (      ) Se sim, que tipo de leitura?_________________________________ 
 

18)  Seu pai ou o homem responsável por você sabe ler e escrever? 
(      ) Sim                                                    (      ) Não 

 
19)  Você vê  seu pai ou o homem responsável por você lendo? 

(      ) Sim             
             (      ) Não            

(      ) Se sim, que tipo de leitura?_________________________________  
 

20) Com que frequência seus pais ou responsáveis participam da reunião de pais 
e mestres promovida pela escola? 
(      ) Sempre ou quase sempre             

             (      ) De vez em quando            
(      ) Nunca ou quase nunca. 

 
21) Seus pais ou responsáveis incentivam você a estudar? 

(      ) Sim                                                    (      ) Não 
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22)  Seus pais ou responsáveis incentivam você a ler? 

(      ) Sim                                                    (      ) Nã 
23) Você gosta de ler? 

(     ) Muito        (      ) Mais ou menos       (      ) Pouco       (      ) Nada 
 

24) Você lê por quê? 
(     ) Gosta e sente prazer em ler          (      ) É obrigado a ler para passar de 
ano  
 

25) Qual a importância da leitura para sua vida?    
(      ) Muito importante 
(      ) Importante 
(      ) Pouco importante 
(      ) Necessária 
(      ) Sem importância 

26) Você costuma ler em casa com que frequência? 
 
(      ) Sempre ou quase sempre 
(      ) De vez em quando 
(      ) Nunca ou quase nunca 

27) Que tipos de leitura você realiza em seu cotidiano? 
 
(      ) Jornais 
(      ) Revistas semanais ou mensais 
(      ) Histórias em quadrinhos 
(      ) Livros de literatura 
(      ) Livros didáticos 
(      ) Páginas da internet 
(      ) Outros: __________________________________________________  

 
28) Além dos livros escolares, quantos livros têm em sua casa? 

(      ) Nenhum 
(      ) O bastante para encher uma prateleira ( 1 a 20 livros ) 
(      )  O bastante para encher uma prateleira ( 21 a 100 livros ) 
(      ) O bastante para encher uma prateleira ( mais de 100 livros ) 

29) Quando você começou a estudar? 
(      ) Na Educação Infantil 
(      ) Na Alfabetização ( pré - escola) 
(      ) Na 1ª série 

30) Em que tipo de escola você estudou desde o início do Ensino Fundamental? 
(      ) Somente em escola pública 
(      ) Somente em escola particular 
(      ) Em escola pública e em escola particular. 
 
 

Agradeço pela sua colaboração 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR 

 

1) Data de nascimento: __________________________________________ 
 
2) Sexo:             (      ) feminino                                                 (      ) masculino 

 
3) Situação Civil: ________________________________________________ 
 
4) Possui filhos?     (      ) Sim                                                     (      ) Não      

Se sim, quantos? ______________________________ 
 

5) Que tipo de Ensino Médio concluiu? 
(      ) Magistério 
(      ) Científico 
(      )  Profissionalizante 
(      )  Supletivo 

 
6) Em que tipo de escola estudou o Ensino Médio? 

(      ) Pública 
(      ) Privada 
(      )  Conveniada 

 
7) Em que escola você se licenciou? 

______________________________________________________________ 
 

8) Em que ano você concluiu sua graduação? 
______________________________________________________________ 

 
9) Possui algum curso de Pós – graduação? 

(      ) Especialização 
(      ) Mestrado 
(      )  Doutorado 
Especifique: 
______________________________________________________  

 
10) Há quanto tempo você leciona? 

______________________________________________________________  
 

11) Onde você atua como professora de Língua Portuguesa? 
(      ) Na rede pública municipal 
(      ) Na rede pública estadual 
(      )  Na rede pública estadual e municipal 
(      )  Na rede pública e privada 
(      )  Na rede privada 
(      )  Outros: __________________________________________________ 

 
12) Numere, por ordem de importância, as habilidades que você considera que 

devem ser trabalhadas nas aulas de Língua Portuguesa: 
(      ) linguagem oral 
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(      ) produção de texto 
(      )  leitura de livros 
(      )  leitura e interpretação de textos 
(      )  conhecimentos linguísticos 

 
13) Com que frequência você faz uso do livro didático em suas aulas? 

(      ) Sempre ou quase sempre 
(      ) De vez em quando 
(      )  Algumas vezes 
(      )  Raramente 
(      )  Nunca ou quase nunca 

 
14) Que tipo de estratégias você costuma usar em suas aulas no sentido de 

contribuir para a formação de leitores? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________  

 
15) Que tipo de estratégias você costuma usar em suas aulas no sentido de 

contribuir para a formação de alunos produtores de textos? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
16) Que tipo de concepção de linguagem está presente em sua prática docente? 

Justifique. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________  

 
17) Você trabalha com sequências didáticas? 

(      ) Sim                                                     (      ) Não      
 

18) Você considera relevante o trabalho em torno de gêneros discursivos? 
(      ) Sim                                                     (      ) Não      
 
Por quê? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

Agradeço pela colaboração 
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APÊNDICE C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

Eu, _________________________________________________________, portador 

do RG______________________, autorizo Aterciana Fonseca de Vasconcelos 

Barros, professora de Língua Portuguesa, da Escola Estadual General Dióscoro 

Vale e aluna do Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação da Profª. Drª. Maria do Socorro 

Oliveira, a utilizar textos orais e escritos produzidos por mim durante minha 

participação nas atividades propostas da sequência didática sobre o gênero fábula, 

efetivada no primeiro semestre de 2015, bem como fotografias/ ou desenhos, para a 

constituição do corpus da pesquisa de mestrado que vem sendo desenvolvida pela 

professora Aterciana. Esse trabalho acadêmico, provisoriamente intitulado “A 

REESCRITA COLABORATIVA DE TEXTOS: uma alternativa qualitativa para 

ressignificar a produção textual no Ensino Fundamental”, está inserido na linha de 

pesquisa “Letramentos e contemporaneidade”. 

 

 

Natal/RN, _______ de ____________________ de 2015  

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE D - TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

Eu, _________________________________________________________, portador 

do RG______________________, responsável legal pelo(a) 

aluno(a)_____________________________________________________, autorizo 

Aterciana Fonseca de Vasconcelos Barros, professora de Língua Portuguesa, da 

Escola Estadual General Dióscoro Vale e aluna do Mestrado Profissional em Letras 

(ProfLetras) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação da 

Profª. Drª. Maria do Socorro Oliveira, a utilizar textos orais e escritos produzidos por 

mim durante minha participação nas atividades propostas da sequência didática 

sobre o gênero fábula, efetivada no primeiro semestre de 2015, bem como 

fotografias/ ou desenhos, para a constituição do corpus da pesquisa de mestrado 

que vem sendo desenvolvida pela professora Aterciana. Esse trabalho acadêmico, 

provisoriamente intitulado “A REESCRITA COLABORATIVA DE TEXTOS: uma 

alternativa qualitativa para ressignificar a produção textual no Ensino Fundamental”, 

está inserido na linha de pesquisa “Letramentos e contemporaneidade”. 

 

 

Natal/RN, _______ de ____________________ de 2015  

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO A - PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 Optamos por um projeto de intervenção pedagógico alicerçado no gênero 

discursivo como objeto de ensino dos eixos do uso de língua materna em leitura e 

produção de textos como defende os pressupostos teóricos que norteiam os 

princípios defendidos nos Parâmetro Curriculares Nacionais (PCN’s, 1998): 

 

Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza 
temática, composicional e estilística, que os caracterizam como 
pertencentes a este ou aquele gênero. Desse modo, a noção de 
gênero, constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de 
ensino. (PCN’s 3º e 4º ciclos do ensino fundamental, 1998, p. 23). 

 

 A organização de sequências didáticas em torno de um gênero oferece um 

material rico em textos de referência nos quais os alunos possam inspirar-se para 

suas produções e possibilitam a vivência contínua de todas as características 

presentes em um determinado gênero: conteúdo temático, estrutura composicional 

em estilo. Baseando-se em: SCHUNEUWLY & DOLZ (2004) organizamos a seguinte 

sequência didática em nosso projeto de intervenção. 

 APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO DIDÁTICA 

 Propor aos alunos de maneira bastante explicita a situação de comunicação 

na qual devem agir: que gênero será abordado? A quem se dirige a 

produção? Que forma assumirá a produção? Quem participará da produção? 

 

 MÓDULO DIDÁTICO 1 – APRESENTAÇÃO DO GÊNERO 

 Leitura compartilhada de diversas fábulas. 

 Distribuir a mesma fábula para cada aluno tentar identificar os elementos 

constitutivos do texto narrativo: personagens, tempo, espaço, enredo. 

 Discutir sobre a importância da moral da história nas fábulas. 

 Construir um mural com as descobertas feitas pela turma, anotando todas as 

características do gênero fábulas, deixando em um lugar visível da sala de 

aula para esclarecimento de dúvidas e consultas regulares. 
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 MÓDULO DIDÁTICO 2 – CONSTRUÇÃO DA 1ª VERSÃO 

 Planejamento coletivo da 1ª versão (elaborar um texto coletivo onde toda a 

turma participe da construção, definindo título, conteúdo, personagens, 

estruturação da cena enunciativa, enredo e moral da história). 

 

 MÓDULO DIDÁTICO 3 – AVALIAÇÃO DA 1ª VERSÃO 

 Distribuir o texto coletivo construído pela turma (1ª versão), dividir a sala em 

duplas para avaliar se a produção escrita está de acordo com as 

características inerentes ao gênero narrativo fábula, fazendo as alterações 

que acharem necessário. 

 Projetar o texto original, direcionando as discussões com questionamentos 

orientadores que contribuem para a superação de problemas encontrados no 

texto. 

 

 MÓDULO DIDÁTICO 4 – PROPOSTA DE PRODUÇÃO ESCRITA 

INDIVIDUAL 

 Propor a construção de uma fábula a partir de provérbios populares. 

 O aluno irá planejar seu texto, escolhendo todos os elementos constitutivos 

de sua narrativa, procurando responder as questões da situação comunicativa 

inicial. 

 Elaborar a 1ª versão da produção escrita individual. 

 

 MÓDULO DIDÁTICO 5 – REVISÃO DO TEXTO 

 O professor irá fazer a leitura cuidadosa do texto e, através de bilhetes 

orientadores, chamará a atenção do aluno para os aspectos que deverão ser 

melhorados. 

 

 MÓDULO DIDÁTICO 6 – REESCRITA DO TEXTO 

 O aluno deverá reescrever o texto de acordo com as orientações do 

professor, e ir acrescentando todas as alterações que julgar pertinentes para 

o aperfeiçoamento do texto. 

 Após a reescrita, o professor fará outra leitura criteriosa a fim de evidenciar se 

suas orientações foram pertinentes na melhoria da produção do aluno. 
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 Caso ainda seja necessário, o aluno fará uma 3ª versão a partir de uma lista 

de questionamentos e constatações elaboradas pelo professor que irá 

direcionar a próxima sessão de reescrita. 

 

 MÓDULO DIDÁTICO 7 – CONSTRUÇÃO DE UM LIVRO DE FÁBULAS 

COM AS PRODUÇÕES FINAIS 

 Produzir junto com os alunos um livro de fábulas que será lançado na Feira 

do Livro da escola pesquisada. 

 Convidar toda a comunidade escolar para a tarde de autógrafos e o 

lançamento do livro. 
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ANEXO B - ETAPAS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4 

OBJETIVOS: 
Apresentar o plano 
de trabalho da 
sequência didática; 
Construir um 
contrato didático 
com os alunos, 
explicitando  todas 
as etapas da 
situação 
comunicativa que 
culminará na 
produção do livro 
de fábulas de 
autoria da turma; 
Construir o 
autorretrato da 
turma; 
Mobilizar os 
conhecimentos 
prévios dos alunos 
sobre fábula; 
Identificar as 
principais 
características do 
gênero fábula; 
Reconhecer os 
elementos 
constitutivos do 
gênero narrativo 
que aparecem nas 
fábulas; 
Discutir sobre a 
relevância da moral 
da história na 
constituição da 
intenção 
comunicativa da 
fábula; 
Ler diferentes 
fábulas; 
Ler diferentes 
versões da mesma 
fábula a fim de 
compará-las a partir 
de diferentes 
aspectos. 
1 momento: 
APRESENTAÇÃO 
DA SITUAÇÃO 

OBJETIVOS: 
Ler e interpretar 
diversas fábulas; 
Analisar a moral das 
fábulas lidas e 
produzir uma nova 
moral a partir das 
reflexões 
empreendidas 
durante a leitura do 
texto; 
Analisar a estrutura 
composicional de um 
texto narrativo, tendo 
como foco as partes 
que compõem o 
enredo; 
Estabelecer 
comparações entre as 
fábulas lidas, 
procurando localizar 
as partes constitutivas 
do enredo; 
Revisar conceitos e 
características do 
gênero narrativo, 
direcionando as 
discussões para a 
estrutura 
composicional da 
fábula e seus 
elementos 
constitutivos. 
1 momento: 
DETALHAMENTO 
DAS 
CARACTERÍSTICAS 
DO GÊNERO 
FÁBULA 

 Leitura 
coletiva da 
fábula “ A 
CORUJA E A 
ÁGUIA”; 

 Interpretação 
individual do 
texto com 
perguntas 
direcionadas à 
construção de 

OBJETIVOS: 
Organizar com a 
turma o planejamento 
da produção de uma 
fábula; 
Produzir uma fábula 
coletivamente, tendo 
o professor como 
escriba; 
Analisar a fábula 
produzida, 
observando a 
presença ou ausência 
de elementos 
constitutivos do 
gênero narrativo; 
Avaliar se a moral da 
fábula está coerente 
com o enredo 
apresentado; 
Observar se a 
ortografia e a 
pontuação utilizadas 
no texto estão 
corretas; 
Ler a fábula 
coletivamente por 
parágrafos a fim de 
estabelecer 
acréscimos ou 
substituições; 
Revisar o texto 
coletivamente com 
intervenção da 
professora, levando 
em consideração 
aspectos estruturais 
do gênero fábula, bem 
como, observando os 
aspectos linguístico-
discursivos, 
realizando as 
adequações 
necessárias. 
1 momento: 
CONSTRUÇÃO DA 
PRIMEIRA VERSÃO 
DO TEXTO: 

 Planejar com a 
turma os 

OBJETIVOS: 
Produzir uma fábula 
individualmente; 
Planejar o texto 
cuidadosamente, 
levando em 
consideração as 
características do 
gênero fábula. 
1 momento: 

 Retomar o 
texto 
construído 
coletivament
e, 
evidenciando 
os 
elementos 
da estrutura 
composicion
al de uma 
fábula, 
revisando 
todas as 
característic
as deste 
gênero 
narrativo. 

2 momento: 

 Propor a 
construção 
individual de 
uma fábula, 
retomando 
os critérios 
de 
planejament
o definidos 
na produção 
do texto 
coletivo; 

 Elaboração 
individual da 
fábula( 
primeira 
versão). 

 
DURAÇÃO DO 
MÓDULO: 4 AULAS 
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DIDÁTICA: 

 Apresentar 
aos alunos o 
plano de 
trabalho, 
explicitando 
todas as 
etapas que 
serão 
vivenciadas 
na 
consolidaçã
o das 
característic
as do 
gênero 
FÁBULAS, 
na 
construção 
da produção 
textual e na 
confecção 
do livro que 
será lançado 
na feira do 
livro da 
escola 
pesquisada. 

2 momento: 
AUTORRETRATO 

 Pedir para 
que os 
alunos 
produzam 
seu 
autorretrato 
e 
compartilhe
m com os 
colegas, 
falando um 
pouco sobre 
seu jeito de 
ser e suas 
preferências; 

 Montar um 
cartaz com 
os 
autorretratos 
e afixar na 
sala de aula. 

3 momento: 
MOBILIZAÇÃO 
DOS 
CONHECIMENTOS 

sentido do 
texto; 

 Discussão das 
questões 
oralmente 
para 
ampliação dos 
pontos de 
vista; 

 Construção de 
uma nova 
moral das 
fábulas, a 
partir das 
impressões 
dos alunos e 
da intervenção 
da professora; 

 Análise 
coletiva da 
estrutura 
composicional 
do enredo, a 
partir de uma 
tabela 
contendo os 
seguintes 
elementos: 
situação 
inicial, conflito, 
clímax e 
desfecho. 

2 momento: 
CONSOLIDAÇÃO DA 
ESTRUTURA 
COMPOSICIONAL E 
DOS ELEMENTOS 
NARRATIVOS 
PRESENTES NA 
FÁBULA 

 Dividir a turma 
em duplas 
para a leitura 
da fábula “O 
VELHO, O 
RAPAZ E O 
BURRO”; 

 A partir do 
texto, solicitar 
que os alunos 
observem os 
seguintes 
itens: 
personagens, 

pontos que 
necessitam ser 
definidos para 
a produção 
escrita de uma 
fábula, 
levando em 
consideração 
todas as 
características 
estruturais 
deste gênero( 
escolha de 
personagens, 
linguagem 
utilizada, tipo 
de narrador, 
tipo de 
discurso que 
predominará, 
onde e quando 
ocorrerá a 
história, como 
iremos 
organizar cada 
etapa do 
enredo, qual 
será a moral 
da 
história).Anota
remos as 
sugestões em 
um papel 
pardo afixado 
na sala para 
visualização 
de todos os 
alunos e para 
consultá-lo no 
momento da 
construção do 
texto coletivo; 

 Após a 
definição 
destes 
aspectos 
primordiais, 
escolheremos 
o título e 
construiremos 
o texto 
coletivamente, 
escrevendo-o 
no quadro 
branco a partir 
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PRÉVIOS SOBRE 
O GÊNERO 
FÁBULA 

 Distribuir 
para cada 
aluno meia 
folha de 
papel ofício 
A4 e pedir 
para cada 
um escrever 
o que sabe 
sobre o 
gênero 
fábula; 

 Promover 
uma roda de 
conversa 
para 
compartilhar 
os saberes 
e,posteriorm
ente, expor 
as respostas 
em um 
mural 
intitulado “ O 
QUE 
SABEMOS 
SOBRE 
FÁBULAS”. 

4 momento: 
LEITURA 
COMPARTILHADA 
DE DIVERSAS 
FÁBULAS: 

 Dividir a sala 
em grupos 
de quatro 
alunos para 
realizarem a 
leitura de 
diferentes 
fábulas; 

 Formar uma 
roda com 
toda a turma 
para 
compartilhar 
as 
impressões 
que cada 
grupo teve 
sobre as 
fábulas 

tipo de 
narrador 
espaço e 
tempo da 
ação, etapas 
do enredo,tipo 
de linguagem 
utilizada,realiz
ando 
anotações na 
tabela 
distribuída; 

 Promover uma 
roda de 
conversa onde 
cada dupla 
tenha a 
oportunidade 
de 
compartilhar 
suas 
respostas e 
esclarecer 
dúvidas; 

 Organizar uma 
discussão 
mediada sobre 
a importância 
de respeitar os 
elementos 
constitutivos 
de cada 
gênero no 
momento de 
uma produção 
textual; 

 Realizar a 
leitura 
compartilhada 
da fábula 
ilustrada “ O 
LEÃO E O 
MOSQUITO”, 
chamando a 
atenção dos 
alunos para 
todas as 
características 
do gênero que 
aparecem no 
texto. 

 Distribuir com 
os alunos uma 
tabela de 
análise da 

das sugestões 
anotadas e 
discutidas. 

2 momento: 

 Disponibilizar 
o texto 
produzido pela 
turma em 
versão 
impressa a fim 
de que toda a 
turma possa 
avaliá-
lo,levando em 
consideração 
os seguintes 
pontos: o texto 
apresenta 
todas as 
etapas do 
enredo?;apres
enta 
sequências 
conversacionai
s entre as 
personagens?; 
apresenta uma 
linguagem 
formal, clara e 
objetiva?; o 
narrador está 
em terceira 
pessoa?; há 
alguma 
referência com 
relação ao 
tempo em que 
a fábula 
ocorre?;onde a 
história se 
passa, em que 
espaço?;o 
texto está 
organizado em 
parágrafos?; 
há um 
encadeamento 
lógico entre os 
parágrafos?; 
as 
personagens 
são animais?; 
a moral está 
coerente com 
o enredo 
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lidas: as 
mais 
interessante
s, a que 
mais 
despertou 
curiosidade, 
a moral mais 
atual, a mais 
parecida 
com o 
grupo; 

 Distribuir 
com a turma 
a fábula “O 
SABIÁ E O 
URUBU” 
para 
realizarmos 
uma leitura 
coletiva; 

 Orientar os 
alunos a 
identificarem 
no texto os 
elementos 
constitutivos 
do texto 
narrativo; 

 Realizar 
uma 
discussão 
coletiva 
sobre as 
personagens
, o narrador, 
o tempo, o 
espaço e o 
enredo de 
uma fábula; 

 Relacionar 
as 
característic
as das 
fábulas ao 
texto 
analisado; 

 Discutir 
sobre a 
importância 
da moral da 
história nas 
fábulas; 

 Construir um 

estrutura 
composicional 
e solicitar que 
identifiquem 
cada parte do 
enredo, uma 
nova moral 
produzindo 
para a história. 

 Compartilhar e 
discutir as 
respostas em 
uma roda de 
conversa a fim 
de esclarecer 
possíveis 
dúvidas e 
retomar a 
consolidação 
dos 
conhecimento 
construídos 
sobre o 
gênero 
fábulas. 

 Dividir a turma 
em duplas e 
distribuir um 
texto fatiado 
para cada 
grupo. Eles 
irão ler cada 
parte da 
fábula, 
tentando 
organizá-lo 
observando a 
sequenciação 
das ações que 
compõem o 
enredo. Ao 
estabelecer a 
sequência 
lógica da 
história irão 
colar em uma 
folha de papel. 
Depois, 
deverão pintar 
as falas das 
personagens 
onde o 
narrador se 
utiliza do 
discurso 

apresentado?; 
a ortografia 
das palavras 
está correta?; 
a pontuação 
está correta?. 
A partir desta 
avaliação, 
faremos 
mediações 
para incentivar 
os alunos a 
aprimorarem o 
texto, 
estabelecendo 
as 
modificações 
pertinentes 
para sua 
reescrita 
colaborativa. 

DURAÇÃO DO 
MÓDULO: 4 AULAS 
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mural 
contendo as 
principais 
característic
as do 
gênero 
fábulas, 
afixando na 
sala de aula 
para 
esclarecer 
dúvidas e 
consultar, 
quando 
necessário. 

 Realizar a 
brincadeira 
com o 
objetivo de 
promover 
uma revisão 
sobre as 
principais 
característic
as do 
gênero 
estudado, 
propiciando 
uma troca 
de 
conheciment
os lúdica e 
descontraída
. 

DURAÇÃO DO 
MÓDULO: 8 AULAS 

direto.  
 

  

 Concluir o 
módulo com a 
brincadeira 
“caixa mágica” 
contendo 
perguntas 
relacionadas 
às 
características 
presentes na 
estrutura 
composicional 
da fábula e as 
particularidade
s dos 
elementos 
constitutivos 
de seu enredo. 

DURAÇÃO DO 
MÓDULO: 8 AULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

 

 

 

 

MÓDULO 5 MÓDULO 6 MÓDULO 7 

OBJETIVOS: 
Ler o texto produzido pelo 
aluno ,orientando-o para 
aspectos que necessitam 
ser aprimorados; 
Revisar o texto,  junto com 
o aluno, a fim de verificar 
se o texto está atendendo 
as características do 
gênero fábula. 
1 momento: 

 O professor fará a 
leitura cuidadosa do 
texto produzido por 
cada aluno e o 
orientará para as 
possíveis 
modificações que 
deverá empreender; 

 Produzirá bilhetes 
orientadores com 
reflexões e 
sugestões acerca 
dos aspectos 
estruturais e 
linguístico-
discursivos que 
poderão ser 
revistos e 
melhorados. 

2 momento: 

 O professor 
discutirá com o 
aluno as propostas 
de revisão, 
esclarecendo as 
possíveis dúvidas e 
devolverá o texto 
ao aluno para a 
reescrita. 

DURAÇÃO DO MÓDULO: 
2 AULAS 

OBJETIVO: 
Rescrever a primeira 
versão da fábula, a partir 
das orientações fornecidas 
pelo professor, 
acrescentando todas as 
alterações que julgar 
pertinentes. 
1 momento: 

 O aluno fará a 
reescrita de sua 
fábula, observando 
todos os aspectos a 
serem melhorados 
elencados pelo 
professor através 
dos bilhetes 
orientadores e da 
discussão conjunta 
que tiveram no 
esclarecimento de 
dúvidas e decidirá 
que modificações 
fará e o que 
permanecerá. 

2 momento: 

 Após a reescrita, o 
professor fará outra 
leitura criteriosa a 
fim de evidenciar se 
suas orientações 
foram pertinentes 
na melhoria da 
produção textual do 
aluno; 

 Caso seja 
necessário, o aluno 
fará uma terceira 
versão a partir de 
uma lista de 
questionamentos e 
constatações 
elaboradas pelo 
professor que irá 
direcionar a 
próxima sessão de 
reescrita. 

OBJETIVO: 
Organizar todos os textos 
produzidos e ilustrá-los; 
Produzir um livro com as 
fábulas produzidas pelos alunos 
da turma; 
Organizar o lançamento do livro 
através de uma tarde de 
autógrafos, convidando toda a 
comunidade escolar para 
prestigiar o evento. 
1 momento: 

 Organizar todos as 
fábulas produzidas pelos 
alunos da turma para a 
produção de um livro; 

 Cada autor irá produzir 
sua autobiografia e seu 
autorretrato; 

 Cada aluno irá produzir 
a ilustração de sua 
fábula; 

 Organizaremos, 
coletivamente, a 
dedicatória, o sumário, a 
capa e a apresentação 
do livro. 

2 momento: 

 O livro será lançado na 
FIEL( Feira Estudantil do 
Livro) em versão 
impressa e digital. 

DURAÇÃO DO MÓDULO: 4 
AULAS 
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 Cada dupla digitará 
seu texto no 
laboratório de 
informática da 
escola e fará outra 
releixar acréscimos, 
substituições ou 
eliminações que 
julgar pertinentes. 

DURAÇÃO DO MÓDULO: 
2 AULAS 
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ANEXO C - TEXTOS 

 

 
DUPLA 1: PRODUÇÃO TEXTUAL – 1ª 

VERSÃO 

 
ORIENTAÇÕES PARA A 

REESCRITA 

 

 
REESCRITA COLABORATIVA 

 

 
O Coelhinho e a mentira 

 
 De manhã cedo, um 
coelhinho foi para casa da avó, Em 
cima da mesa da casa da avó, ele viu 
um sexto de cenouras, e sem a avó 
olhar ele vai e pegar o sexto e foi para 
sua casa, la a sua amãe sexto e 
pegunda: 
 – De quem é esse sexto meu 
filho? – O coelhinho Responde 
 – Eu ganhei de um amigo! 
 O coelhinho foi logo po 
quarto, um pouco mais tarde O pai 
chega e amãe foi dizendo: 
 – O nosso filho ganho um 
presente de um amigo. 
 – Legal! – disse o pai 
 No outro dia o pai foi para 
casa do irmão mais velho, O pai lhe 
contou a tal Historias que o seu filho 
ganhou um presente. 
 E o irmão mais velho falou 
para sua esposa e da esposa e a 
esposa contou para o seus filhos e os 
filhos contou para a avó. Quando a avó 
descobriu ficou furiosa e falou para 
amãe do coelhinho, a mãe foi logo da 
uma surra em seu filho e destientão a 
família não confia mais nele 
Moral: Por mais pequena a mentíra, 
mais grande vem 

 

 
1 - Releia o parágrafo retirando as 
repetições e as palavras 
desnecessárias. Preste atenção à 
pontuação e a ortografia das 
palavras. 

 
2 - Estas duas palavras são juntas? 

 
 

3 - Antes de introduzir a fala da 
personagem acrescente como o 
coelhinho chegou em casa, como ele 
fez para esconder o que fez. 

 
4 - Expliquem melhor como o 
coelhinho estava se sentindo ao 
mentir para sua mãe. 

 
 

5 - Que tal reorganizarmos os 
parágrafos seguintes a fim de tentar 
investigar de onde veio o tal presente 
e se o coelho estava falando a 
verdade. 
6 - Reescreva o parágrafo evitando 
as repetições e acrescentando 
informações sobre a tentativa de 
descobrir a verdade. Observe 
também a pontuação e o uso de 
letras maiúsculas. 
 
7 - Reestruture o parágrafo retirando 
as repetições e dando um desfecho 
coerente à história falando sobre 
como a família se sentiu 
decepcionada com o comportamento 
provocado pela mentira e as 
consequências desse tipo de atitude. 
 
8 - Explique melhor a moral da 
história, chamando atenção para a 
importância de falarmos a verdade 
em qualquer situação e as 
consequências da mentira. 

 
O Coelho e a mentira 

 
 De manhã cedo, um coelhinho foi 
para casa da avó, Em cima da mesa da 
cozinha, ele viu um cesto de cenouras, e 
sem avó olhar ele vai e pegar o cesto e foi 
para sua casa, lá assi que ele chegou foi 
logo pro quarto. Então ele tenta esconde de 
baixo da cama as cenouras. 
 Então a mãe entra no quarto vê e 
pergunta: 
 – De quem é esse cesto meu 
filho? 
 O coelhinho responde: 
 – Eu ganhei de um amigo! 
 Ele ficou meio nervoso ao fala 
com a mãe. Um pouco mais tarde o pai 
chega e a mãe foi dizendo: 
 – Nosso filho ganhou um 
presente de um amigo 
 – E o que é esse presente? 
 – Um cesto de cenouras! 
 – E quem é esse tal amigo? 
 – Eu ainda não sei. 
 O pai ficou com duvidas, e 
decidiu ir para casa do irmão mais velho 
para tira duvidas se ele conhecia o tal 
garoto. 
 Mas o irmão falou que não 
conhecia esse garoto. 
 Passou um dia e a mãe do 
coelhinho foi para casa da avó e contou o 
caso estranho do seu filho. Avó conta que 
aquele cesto era dela. 
 A mãe descepicionada convesa 
com o filho e ele admite tudo. Então o pais 
resoveram colocar ele de castigo e desdi 
então a família não confiava mais nele. 
 Moral: Por mais que seja 
pequena a mentira, maior vem as 
consequências e você perde a confiança 
para sempre  
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DUPLA 2: PRODUÇÃO 
TEXTUAL – 1ª VERSÃO 

 

 
ORIENTAÇÕES PARA A REESCRITA 

 

 
REESCRITA COLABORATIVA 

 

 
O Cachorro e o Gato 

 
 O cachorro recebeu 
finalmente sua liberdade, e ele 
estava proucurando um lugar 
para guardar o pergaminho da 
liberdade, e então, encontrou o 
gato em uma casa 
abondonada: 
– gato, você poderia guarda 
minha liberdade? Perguntou o 
cachorro. 
– Claro! Respondeu o gato. 
– Guarde e um lugar bem 
seguro. E assim o cachorro 
entregou o pergaminho 
 O gato não deu a 
minina deixou o pergaminho ali 
mesmo. 
 E então chegou um o 
águia e levou o pergaminho 
pra bem longe. 
 E o cachorro nunca 
mais teve sua liberdade. 
 

Moral da história: 
 Tome cuidado com o 
que não é seu. 
 

 

 
1 - Onde e quando sua fábula se 
desenvolve? Reescreva o parágrafo, 
acrescentando essas informações e 
explicando melhor por que o cachorro 
precisava desse pergaminho para ficar 
livre. 
2 - Seria interessante acrescentar ao 
parágrafo mais informações: se já fazia 
muito tempo que as personagens se 
conheciam; como se tornaram amigos; por 
que justo o gato deveria guardar algo tão 
importante? 
3 - Reescrevam o parágrafo, ampliando-o. 
Justifiquem melhor a importância desse 
documento para o cachorro e o porquê   de 
ser guardado em um lugar seguro. 
4 - A expressão “NÃO DEU A MINIMA” é 
própria da fala. Que tal substitui-la por 
outra? Além disso, reestruturem o 
parágrafo analisando melhor a atitude 
errada do gato e as consequências dela 
para o cachorro. 
5 - Onde o pergaminho estava? O que a 
águia estava fazendo nesse lugar que o 
pegou? Que interesse ela tinha nesse 
documento? Ela queria prejudicar o 
cachorro? Ela sabia do que se tratava? 
Havia escutado a conversa? Ela e o 
cachorro eram inimigos? Pensem nessas 
possibilidades e refaçam o parágrafo. 
6 - Reestruturem o desfecho mostrando a 
indignação do cachorro diante da atitude 
do gato e se essa situação obteve perdão 
ou levou ao fim a amizade que havia entre 
eles. 
7 - Sugiro que modifiquem a moral da 
história refletindo sobre a questão da 
confiança, das falsas amizades e da 
valorização do outro.   

 

 

 
O cachorro e o gato 

 
 Um cão de caça valente que já 
estava muito degastado e velho, queria ser 
livre. Ele vivia em uma casa de campo perto 
da floresta, então ele foi falar com seu dono 
pra pedir o pergaminho da sua liberdade: 
 – Chefe, já estou cansado dessa 
vida, em nome de nossa amizade dê minha 
liberdade. 
 O dono comovido com a história do 
cachorro, deu a ele o pergaminho da sua 
liberdade, mais com uma condição, que ele 
entregasse depois de dois dias. 
 O cachorro muito feliz, sai em busca 
de alguém de confiança que guarde sua 
liberdade. 
 O cachorro que passava pela 
floresta, encontra o gato, e já que eles haviam 
brigado muito, deu um voto de confiança ao 
gato, e pede que ele guarde sua liberdade em 
um lugar seguro. O gato aceito a proposta, o 
cachorro confiou no gato tentando 
reestabelecer a amizade entre eles e sai da 
floresta e volta pra casa. 
 O gato não quis reestabelecer a 
amizade com o cachorro e não deu antenção 
para o que o cachorro falou e deixou o 
pergaminho perto de uma árvore, sanbendo 
que se o pergaminho caísse em mão erradas, 
a liberdade seria transferida para outro 
animal. 
 O urubu que estava em busca de 
alimento, e por acaso escuta a conversa dos 
dois, o urubu espera o gato se afastar e leva o 
pergaminho para vende a outro animal. 
 Dois dias depois do acontecido, o 
cachorro vaia procura do gato para pegar o 
pergaminho: 
 – gato, onde você guardo meu 
pergaminho? 
 – Perto da árvores que estávamos 
conversando naquele dia. 
 Os dois vão até lá mas não 
encontra nada. 
 O cachorro ficou enfurecido com o 
gato e desistiu da sua amizade. O cachorro 
volta para casa triste e decepcionado e 
contou tudo que havia acontecido para o dono 
e assim ele perdeu a oportunidade de ser 
livre. 

MORAL DA HISTÓRIA 
 Valorize mais as pessoas que 
confiam em você e pense bem em quem você 
vai confiar 
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DUPLA 3: PRODUÇÃO 

TEXTUAL – 1ª 
VERSÃO 

 

 
ORIENTAÇÕES PARA A REESCRITA 

 

 
REESCRITA COLABORATIVA 

 

 
O leão e seu filho 

 
Certo dia ouviasse o 
leão discutindo com seu 
filho: 
– Você não pode sair 
com eles, rosnou o leão 
– mais pai, eles são 
meus amigos! 
– Meu filho, já lhe falei 
que tem um caçador 
pelas redondezas. 
– Tá certo, diz o filho 
entristecido. 
 Ao 
entardessê os amigos 
dele foram chama-lo. 
– e ai você não vai 
não? 
– Não, meu pai disse 
que é perigoso. 
– tá com medinho? 
– não, eu vou! 
Ao chegar ao local eles 
caíram em uma 
armadilha do caçador, e 
ficaram presos. 
Mas, por sorte, os 
amigos dos pais deles 
passavam por la e os 
socorreram. 
Ao ver seu pai 
Quando chegou em 
casa ele ficou com 
medo, e seu pai logo 
que o viu foi falar com 
ele: 
– O que deu na sua 
cabeça? Eu não tinha 
falado para você não ir 
nesse momento o 
leãozinho se lembrou 
do que seu tinha lhe 
falado. 
– Pai, me desculpe! 
Não irei fazer isso 
denovo. 
 
Moral: os pais sempre 
tem razão, pois eles 
são mais experientes  

 

 
1 - Observem o espaçamento inicial do parágrafo, a escrita da 
palavra “OUVIUSSE”. Além disso, acrescente algumas 
informações importantes à situação inicial: onde se passa a 
história? Qual o motivo da discussão ter sido gerada?2 - Quem 
são eles? O leitor do seu texto precisa compreender claramente 
todas as informações contidas no texto. Poe que o leãozinho foi 
proibido de sair com os amigos? Qual é a justificativa?3 - Que 
tipo de pontuação é usada para introduzir a fala das 
personagens? Acrescente-a.4 - “MAIS” é o contrário de menos 
ou dá ideia de intensidade. Será que vocês a utilizaram 
corretamente? Que tal ampliarem a fala da personagem 
mostrando sua indignação diante da decisão do pai.5 - Sugiro 
que justifiquem melhor o perigo que o caçador trará contra a 
vida do filhote.6 - “TÁ” é uma expressão mais apropriada para a 
fala. Que tal substituí-la por outra mais própria da língua escrita? 
Sugiro também que acrescentem o modo como o filho se 
conformou e concordou com a atitude de proteção de seu pai. 
Prestem atenção também a ortografia e a acentuação das 
palavras. Além disso, acrescentem mais informações ao 
parágrafo. Para que os amigos vieram chama-lo?7 - Essa 
expressão “E AÍ”  é muito característico da fala. Que tal 
reescrever a fala da personagem de outra maneira, evitando 
também a repetição da palavra “NÃO”.8 - Essa ideia ficaria mais 
clara se fosse ampliada. Que tal justificar melhor o porquê de 
ser perigoso?9 - Outra expressão própria da fala. Vamos 
substituí-la?10 - Sugiro que antes da personagem expor sua 
decisão de desobedecer ao pai, o narrador poderia comentar 
algo sobre essa mudança de ideia e as possíveis consequências 
dela. Além disso, considero também interessante ampliar a fala 
da personagem para deixar o texto mais claro.11 -  O verbo 
“CHEGAR” está concordando com “ELES”. Ele deve ficar no 
singular? Reestruture o parágrafo acrescentando mais 
informações: como eles foram parar lá? O que estavam fazendo 
antes? Que tipo de armadilha era?12 - Revejam a acentuação 
das palavras e reescrevam o parágrafo, acrescentando quem 
eram “os amigos dos pais deles”, o que estavam fazendo lá e 
como conseguiram salvá-los?13 - Vamos reestruturar esse 
parágrafo, evitando as repetições, observando o uso da letra 
maiúscula, a pontuação, explicitando melhor o reencontro e a 
reação das personagens.14 - Novamente utilizaram expressões 
característicos da fala. Vamos substituí-las e explicar melhor 
como o pai avaliou a decisão do filho?15 - Como se inicia um 
parágrafo? Amplie-o, explicando melhor como a personagem se 
arrependeu de ter desobedecido às ordens do pai e as 
consequências dessa desobediência.16 - Considero importante 
que o narrador faça alguma reflexão ou algum comentário do 
arrependimento do leãozinho antes de introduzir a fala da 
personagem.17 - “DENOVO” se escreve sem segmentação?18 - 
Expliquem melhor a moral. O leitor de seu texto deverá 
compreender bem quem ensinamento a fábula de vocês procura 
transmitir.           

 

 

 
O leão e seu filho 

 
 Certo dia ouvia-se na 
floresta o leão discutindo com 
seu filho: 
 – Você não pode sair 
com eles. 
 – Você sabe muito 
bem! Eles são do outra aldeia, e 
eles não são uma boa 
companhia. – Explica o pai. 
 – Mas pai, eles são 
meus únicos amigos! 
 – Então trate de achar 
novos! 
 O leãozinho com 
muita raiva, vai embora e deixa 
seu pai falando só.     
 No outro dia, o leão 
acorda se sentindo triste, e vai 
pedir desculpas a seu filho. 
 Chegando lá ele não 
o encontra, e fica desesperado 
atrás dele. 
 De outro lado do rio 
estava o leãozinho caçando 
esquilos com seus “amigos”. 
 Por sorte, uns amigos 
do seu pai estavam também 
caçando lá e o viu, logo vendo-
o correu para avisar seu amigo:  
– Meu amigo, vi ainda agora 
seu filho, aqui do outro lado do 
rio caçando com aquelas más 
companhias. 
 E o leão correu 
imediatamente para lá. 
Chegando do outro lado do rio, 
o leão viu seu filho preso a uma 
armadilha. Desesperado tentou 
souta-lo, inutilmente, pois a 
armadilha era muito resistente. 
Logo gritou por ajuda e seus 
amigos o ouviu. Juntos eles 
conseguiram soltar o leãozinho. 
 O leão alteradamente 
perguntou: 
 – Como você se 
meteu nisso? 
 O leãozinho 
envergonhado respondeu: 
 – Foram aqueles que 
se diziam meus amigos. 
 O leão indo abraça-lo, 
fala: 
 – Eu disse que eles 
não eram boas companhias. 
 E o leãozinho feliz 
com a reconciliação, pedi-o seu 
perdão. 
 
Moral: Devemos sempre 
obedecer nossos pais, pois é 
melhor obedecer do que 
sacrificar. 
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DUPLA 4: PRODUÇÃO TEXTUAL – 

1ª VERSÃO 

 

 
ORIENTAÇÕES PARA A 

REESCRITA 

 

 
REESCRITA COLABORATIVA 

 

 
O rato, o gato e o cachorro 

 
 Há muito tempo atrás, um 
cachorro desafiou um gato e um rato, 
a percorrerem a fazenda toda a pé, 
porem, o rato não concordou porque 
ele tinha patas pequenas, para 
percorrer toda a fazenda, mas o gato 
discordou do rato e disse: 
 – Não se importe é só um 
desafio, não tem essa de perder ou 
ganhar! 
 E o rato disse: 
 – Então está bem, eu aceito 
o desafio. 
 Então o desafio começou, e 
pela corrida o cachorro ganhou e o 
gato ficou triste, mas o rato sabia que 
o cachorro conhecia toda a fazenda e 
viu que o cachorro tinha trapasseado 
e desmascarou ele e o cachorro pela 
sua desonestidade ficou sem amigos 
e acabou sozinho. 
 
“Nós devemos ser honestos com 
nossos amigos porque se não 
podemos acabar sozinho”    

 

 
1 - Reescrevam o parágrafo 
evitando as repetições. Observem o 
uso da pontuação, e a acentuação 
das palavras. 
2 - Vocês utilizaram algumas 
expressões que são mais 
característica da fala. Que tal 
substituí-las no diálogo? Além disso, 
falem um pouco mais sobre a 
importância de participar de uma 
competição sem colocar em primeiro 
lugar o espírito de “GANHAR”. 
3 - Observe a pontuação do 
parágrafo e acrescente o que for 
necessário. Preste atenção também 
ao modo como escreveram 
“ESTAR”. 
4 - Vamos reestruturar o parágrafo 
retirando as repetições, fazendo as 
substituições necessárias e 
ampliando as ideias sobre o modo 
como os competidores reagiram 
diante da vitória ou da derrota. 
5 - Iniciem um novo parágrafo 
explicando como os animais 
descobriram que o cachorro havia 
trapaceado, de que maneira essa 
atitude causou indignação e 
decepção nos outros animais, como 
ele foi desmascarado e de que 
forma todos se afastaram dele. 
6 - Expliquem melhor o ensinamento 
que a fábula produzida por vocês 
deseja transmitir sobre o valor da 
honestidade, da lealdade e da 
sinceridade para a preservação da 
amizade. 

 
O rato, o gato e o cachorro 

 
 Há muito tempo atrás, um cachorro 
desafiou um gato e um rato, a fazerem uma 
corrida por toda a fazenda a pé, porém, o rato 
discordou porque ele tinha patas pequenas, 
para pecorrer toda a fazenda, mas o gato não 
concordou e disse: 
 – Você não deve se importar em 
apenas ganhar a graça da competição é 
participar. 
 – Então está bem, a graça é 
participar. 
 Pois quando o desafio começou o 
cachorro estava ganhando e no fim da corrida 
ele foi o vitorioso. 
 Só que o rato cançou e ficou 
sentado perto de uma pedra e se escondeu 
quando viu o cachorro e descobriu que o 
cachorro trapaceou pegando um outro 
caminho e contou para o gato, depois o 
cachorro foi querer humilhar o gato e o rato 
mas eles não ficaram tristes porque eles já 
sabiam de tudo e o rato falou alegremente 
para o cachorro: 
 – Nós já sabíamos de tudo, por isso 
você não merece a nossa amizade. 
 Depois desse acontecimento o 
cachorro nunca mais teve amigos, porque ele 
não era confiável para os animais. 
 
“Nós devemos ser sinceros com nossos 
amigos, para eles terem lealdade tanto com a 
gente e com outras pessoas, e sermos 
honestos com eles para a preservação da 
nossa amizade”.    
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DUPLA 5: PRODUÇÃO TEXTUAL – 1ª VERSÃO 

 

 
ORIENTAÇÕES PARA A 

REESCRITA 
 

 
REESCRITA 

COLABORATIVA 
 

 
A muito tempo a mosca e a formiga estavam 
discutindo Para saber qual e a mais Rapida elas 
acertaram uma corrida emquanto virava de costas 
Pois estavam insutando a formiga ela bateu Na 
arvoré e quebrou a assa e caiu No chão a formiga 
chegou Perto e viu a musca se Remechendo Pois 
tanta dor ela Podia ajudar a mosca ou Ganhar e 
mostrar Para todos que ela era a melhor então ela 
foi chamar a doutora baratin que remendou a assa 
da mosca a formiga e a mosca viraram melhores 
amigas é fim 
 
Moral: devemos ajudar os outros a cima de tudo e 
não emporta as circumtancias 
 
 

 
1 - Onde está o título da história? Crie 
um curto e coerente com a fábula que 
vocês produziram. 
2 - Vocês precisam reorganizar o 
texto em parágrafos. Ter uma atenção 
especial ao uso da pontuação e a 
utilização de letras maiúsculas. 
3 - Onde a história se passa? Por que 
as personagens iniciaram a 
discussão? Elas eram amigas ou 
inimigas? 
4 - Que tal mudarmos o tempo do 
verbo, já que todos os outros estão no 
passado? 
5 - O que fazer para evitar a repetição 
da conjunção “E”? Por que tipo de 
ponto podemos substituir? 
6 - Que tal iniciarmos esse parágrafo 
por uma palavra ou expressão que dê 
ideia de continuidade? Reestruture o 
parágrafo para que o leitor do texto 
entenda com mais clareza o que 
aconteceu com a mosca, com a 
formiga a ajudou e por que tomou 
essa decisão? 
7 - Reescrevam o parágrafo 
explicando com mais detalhes como a 
mosca se recuperou, de que forma 
agradeceu a formiga a boa ação e 
como elas se tornaram amigas. 
8 - Reescrevam a moral explicando 
com mais clareza a importância da 
solidariedade, do amor ao próximo. 
Além disso, prestem especial atenção 
ao uso de letra maiúscula, à 
pontuação, a acentuação e à 
segmentação das palavras. 
 
 

 
a mosca é a formiga 

 
A muito tempo andando na 
floresta, duas amigas: a mosca 
e a formiga tiveram uma 
discusão porque uma se 
achava mais rápida que a 
outra. 
Então, apostaram uma corrida 
na floresta a corrida começou. 
Voando muito rápido se 
distraiu olhando a formiga lá 
atrás então ela Bateu em uma 
arvoré. 
Então ela tinha quebrado as 
assás e bateu no chão. A 
formiga quando viu a mosca 
no chão achou que era errado 
deixar a mosca com as assás 
quebradas no chão. 
Então ela foi chamar a doutora 
Barata.  
Então ela foi chamar a doutora 
Barata, a doutora Barata 
mandou a mosca ficar de 
repouso pois suas assás 
cresceriam denovo. 
A mosca depois de muito 
repolso suas assás cresceram 
novamente, a mosca ficou 
muito felis e foi agradecer a 
doutora barata. 
A doutora barata disse que ela 
devia agradecer a formiga 
porque ela que foi chamar a 
doutora barata. 
A mosca envergonhada 
porque tinha se gabado tamto 
da formiga porque era mais 
Rápida pediu desculpas a 
formigas e elas viraram 
amigas para sempere. 
 
Moral: devemos ajudar os 
outros, não importa oque ele 
faça.  
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DUPLA 6: PRODUÇÃO 
TEXTUAL – 1ª VERSÃO 
 

 
ORIENTAÇÕES PARA A 

REESCRITA 
 

 
REESCRITA COLABORATIVA 

 

 
A borboleta curiosa e a 

coruja raivosa. 
 

 Um dia uma 
borboleta muito curiosa, 
resolveu ir a um casa 
abondonada, Mas não 
sabia ela que morava 
uma coruja raivosa; 
– Você mora aqui? 
Perguntou a borboleta. 
– Pra quê quer saber? 
Falou a coruja. 
– Por nada! Só por 
curiosidade. Respondeu 
a borboleta. 
– O que achou da menha 
casa? A borboleta com 
um olhar de falsidade 
Respondeu:      – muito 
bela e graciosa! – 
Mentira! Disse a coruja. 
– Já vol indo. Disse a 
borboleta. A coruja com o 
olhar furioso, prendeu ela 
em um calabouso para 
sempre i ninguém nunca 
mais riram a borboleta. 
 
Moral: Não devemos ter 
curiosidade e não 
devemos entrar em 
qualquer cante sem 
permissão.       

 
1 - Sugiro que deixem o título mais 
curto e que ele não antecipe o que a 
fábula irá tratar. 
2 - Revejam a pontuação, o uso da 
letra maiúscula. Acrescentem ao 
parágrafo os motivos que levaram a 
borboleta a querer conhecer a casa 
citada no texto. 
3 - Antes de introduzir a fala da 
personagem, o narrador deveria 
mostrar como aconteceu o encontro 
das duas. Informe há quanto tempo e 
por que a coruja resolveu morar ali. 
4 - Acredito que seria mais 
interessante vocês modificarem o 
diálogo, evitando esse tom de 
rispidez e falta de educação. Ao 
invés disso, vocês poderiam mostrar 
por que a coruja não gostou da visita 
inesperada? Se ela gostava de se 
isolar? 
5 - Que tal mudarmos a resposta da 
borboleta, deixando ela menos 
arrogantes? Precisamos também 
dividir esse parágrafo. Tem muita 
informação diferente em um mesmo 
lugar. 
6 - Que tal refazer esse desfecho? 
Explique melhor por que a borboleta 
ficou presa lá e procure evitar 
repetições. 
7 - Explique melhor as 
consequências de sermos curiosos e 
nos arriscarmos em frequentar 
lugares desconhecidos onde não 
temos permissão para entrar. 

 
A borboleta curiosa 

 
 Um dia um Borboleta muito curiosa resolveu ir 
a uma casa abondonada, pois ela ovia as outras pessoas 
falando sobre ela, Mas não sabia sabia  ela, que morava 
uma coruja muito raivosa; o encontro das duas foi muito 
chocante, pois, a Borboleta não imaginava que havia 
algum morador ou moradora. – Você mora qui? 
Perguntou a Borboleta. – Sim. Respondeu a coruja. Que 
motivo moras em uma casa abandonada? Perguntou 
novamente a Borboleta. – Pois quando era mais nova 
perdi meus filhotes, e decidi me isolar da população. 
Lamento pelos seus filhotes! Lamentou a Borboleta.  – 
Isso foi a muito tempo atrás. 
– Por que você não sai dessa casa? Perguntou a 
Borboleta. Isso já foi um grande passo, se comunicando 
com você, não estou pronta pra ter uma vida social 
novamente. A coruja irritada com tantas perguntas 
resolveu expulsa-lá  de sua casa.  – Vá embora, pois 
estou muito irritada! Disse a coruja. A Borboleta muito 
triste partiu. Depois de alguns dias, voltou novamente a 
casa, e percebeu que a coruja foi embora. 
 
Moral: Por mais que queremos ajudar, não devemos 
invadir a privacidade de ninguém, e não devemos invadir 
lugares desconhecidos.        
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DUPLA 7: PRODUÇÃO TEXTUAL-1ª 

VERSÃO 

 

 
ORIENTAÇÕES PARA A 

REESCRITA 

 

 
REESCRITA COLABORATIVA 

 

 
“O gato, a onça e o tigre” 

 
Pouco tempo antes da primavera, um gato 
e uma onça fizeram uma disputa para 
saber quem é o mas forte. Porque a onça 
achava que era mais forte que o gato por 
causa de seu tamanho. A onça fala para o 
gato: 
– Tão pequeno como pode ser mais forte 
que eu! 
O gato responde. 
– Ora, só por quê é maior, é mais forte 
que eu! 
A onça proponhe um desafio. 
– Nessa disputa, quem e mostrar mais agil 
será o ganhador. O gato aceita sua 
proposta. 
– Aceito ! Que o mais forte vença.  
Eles chamam o tigre para ser o juiz. 
– Senhor tigre, senhor tigre precisamos de 
sua ajuda. Chamaram os dois. O senhor 
tigre perguntou. 
– Qual é o motivo dessa barulheira 
meninos? Os meninos contaram toda a 
historia do conflito para ele! 
– Estamos querendo fazer uma disputa 
para ver quem e o mais forte, e, queremos 
que o senhor seu tigre seja nosso juiz. O 
senhor tigre aceita, mas com uma 
condição:  
– Nada de muita violência. Dizem em 
unissom.  
– Tudo bem senhor tigre. 
Eles foram para o lado mas lenso da 
floresta, a procurar pelo primeiro desafio: 
Depois de um tempo acharam a maior 
árvore da floresta, e assim foi escolhido o 
desafio. O senhor tigre fala: 
– Quem chegar ao topo dessa árvore 
primeiro será o mais agil. A onça como é 
esperta disparou na frente, e o gato foi de 
galho em galho com cuidado. De repente 
ouviu-se um Crac, e depois so se viu a 
onça desmaiada no chão. O senhor tigre 
fala: 
– Eo gato vence o primeiro desafio. O 
segundo desafio é atravessar o maior rio 
da floresta, quem atravessar o rio 
primeiro, e com a melhor ideia será o mais 
esperto e vence-ra o desafio. A onça 
como sempre correu em disparada e 
achou um tronco de arvore no rio, pulou 
rapidamente nelee escorregou. O gato 
achou umas rochas no rio e foi de uma e 
uma até atravessar o rio, e o senhor tigre 
fala:  
– E o gato vence o segundo desafio. O 
terceiro e para pular dentro de um poço e 
cair em pé lá dentro. A onça pula logo e 
bate a cabeça no fundo do poço e 
desmaiou novamente. O gato pulou e 
enfiou as unhas no chão. E o senhor tigre 
fala: 
– E o gato vence. 
A onça saiu chorando e mancando até a 
casa dela, mis o gato correu atrás dela e 
perguntou: 
– O que aconteceu. A onça responde aos 
soluços:  
– Eu pensei que por ser maior conseguiria 

 
1 - Que tal dá um espaçamento 
maior da margem no início dos 
parágrafos? Sim. 
2 - Faltou um acento gráfico no 
verbo. Você não acha melhor 
substituir o tempo  
3 - verbal deste verbo? Sim, 
mudamos um pouco a frase e o 
tempo verbal. 
4 - Esse tipo de porque é 
separado? Não ?! 
5 -Que tipo de pontuação usamos 
quando concluímos uma ideia? A 
exclamação. 
6 - Reveja a pontuação antes de 
introduzir a fala da personagem, a 
escrita da última palavra e onde 
deve iniciar o parágrafo. 
7 - Faça ajustes na pontuação, na 
acentuação e na escrita do 
porquê. 
8 - Reveja a escrita da palavra 
“PROPONHE” e a pontuação 
adequada na introdução da fala da 
personagem 
9 - Mas e mais tem usos 
completamente diferentes. Será 
que você utilizou adequadamente 
o mas? Está faltando acento 
gráfico em alguma palavra? 
10 - Esta frase faz parte da fala da 
personagem? Então onde ela 
deveria ser escrita? 
11 - Essa ideia ainda deve 
continuar nesse mesmo parágrafo, 
após a fala da          personagem? 
Não revejam também a pontuação 
e a acentuação gráfica. 
12 - Reorganizem este parágrafo e 
façam a quebra necessário para 
desmembrá-lo. Vejam também a 
escrita a escrita, pontuação e 
acentuação gráfica. 
13 - Que tal vocês reorganizarem 
esta parte da história de uma 
forma que o narrador contasse 
como foram realizados os desafios 
seguintes sem a necessidade de 
repetir a expressão “ E O 
SENHOR TIGRE FALA” para dar 
mais vivacidade e coesão a o 
texto. 
14 - Observe o uso de “MAIS”. 
15 - Substitua a expressão “A 
ONÇA” por uma outra para evitar 
repetições.  
16 - Refaça este parágrafo 
organizando as ideias sem 
repetições. 
16 - Explique melhor a moral para 
que o leitor compreenda que 
ensinamento vocês querem 
mostrar através da fábula.    

 

 
“O gato, a onça e o tigre” 
 
Pouco tempo antes da 

primavera, um gato e uma onça fizeram 
uma disputa, para saber qual era o mas 
forte. Porque a onça achava melhor que o 
gato, por causa de seu tamanho. Ela fala 
para o gato: 
– Tão pequeno como pode ser mais forte 
que eu! 
Responde a ela o gato: 
– Ora, só por que é maior é mais forte; 
acha quê é melhor que eu? 
A onça proponhe uma disputa. 
– Eu proponho uma disputa para ver quem 
e o mais forte de nois dois. 
O gato aceita sua proposta: 
– Aceito ! Que vença o melhor.  

Eles chamam o senhor tigre para 
ser o juiz, pois, e o animal mais mais sabío 
e velho de toda a floresta. 
– Senhor tigre, pode nos ajudar sendo o 
juiz de nossa disputa.  
O senhor tigre sendo justo e sábio aceitou 
ajuda-lós. 
– Tudo bem meninos, mais onde começa-
ra a disputa. 
Os dois dizem que ainda estavam a 
procura dos desafios. 
– Ainda estamos a procura dos desafios. 
 O senhor tigre, a onça, e o gato 
começam a procura pelos desafios. Depois 
de percorrerem toda a floresta acharam a 
árvore mais alta de todas. E assim foi 
escolhido o primeiro desafio. A onça e o 
gato devem subir ate o topo dessa arvore e 
quem chegar ao topo primeiro será o 
vencedor. 
O gato fala para a onça: 
– Que vença o melhor! 
A onça responde ao gato: 
– digo o mesmo. 
O gato e a onça começam a subir a arvore, 
quando derrepente percebem que os 
galhos da arvore já não eram tão 
registentes. 
 A onça em pânico empurrou o 
gato do galho com a ganancia de vencer. 
 O gato consegue segurar-se em 
outro galho, mas o galho onde a onça esta 
se quebra e ela cai. 
 O senhor tigre anuncia o 
vencedor: 
– e o gato vence o desafio. 
  A onça indignada reclama: 
– Não valeu, o galho se quebrou. 
E o gato responde: 
– e você onça! me empurrou do galho. 
 E entre brigas e reclamações 
seguem para o segundo desafio. 
 O outro desafio estava um pouco 
a frente. Atravessar o maior rio da floresta 
chamado Nilo. 
Diz o senhor tigre: 
– Quem atravessa-lo primeiro e com a 
melhor ideia é o vencedor. 
 A onça tentando ter a melhor 
ideia. Derribou uma arvore para pegar seu 
tronco. 
O gato achou um cipó para atravessar o 
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ganhar.  
O gato diz: 
– Não tem problema, por que no final 
somos todos iguais. Elas fazem as pazes 
e o gato leva ela para casa já que estava 
muito machucada. 
 
Moral: O verdadeiro vencedor é quem se 
levanta depois da queda. 

 

rio. 
A onça sem sorte denovo, seu tronco 
partiu ao meio e ela salta em cima do gato 
para não perde. 
O gato, esperto corta o cipó apoiando-se 
na cabeça da onça para chegar ao outro 
lado do rio, fazendo com que a onça caise 
na agua. 
 Novamente o senhor tigre 
anuncio que o gato é o vencedor. 
 Serem brigando e reclamando 
novamente em busca do ultimo desafio. Os 
dois tem que pular dentro de um poço e 
cair em pé. A onça confiante pula primeiro, 
mas por causa de seu tamanho se 
esborracha no chão. O gato por ser mais 
leve e menor consegue virar-se e fincar 
suas garras ao chão. 
 O gato vence a disputa e a onça 
vai pra casa chorando. 
 O gato vai falar com a onça para 
saber qual o motivo dela estar chorando. 
Ela explica a ele e os dois viram amigos. 
 
Moral: A granacia não leva a lugar 
nenhum, pois somos todos iguais a pesar 
de termos geitos e formas diferentes.    
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DUPLA 8: PRODUÇÃO TEXTUAL-1ª 

VERSÃO 
 

 
ORIENTAÇÕES PARA A 

REESCRITA 
 

 
REESCRITA COLABORATIVA 

 

 
HOMEM UM LOBO E A COBRA 

 Um home morava, numa casa 
que era numa floresta ele trabalhava numa 
serralheria, e ele trabalhava lá á muito 
tempo passando três dias ele acabara, de 
comessa a cria um lobo neste dia ele falou 
para todo mundo que criva um lobo e os, 
pessoas a oviram, se espamtam porque 
ele tinha um filho pequeno e eles falavam 
vc e doido e ele chegando em casa viu 
sangue pela, casa e logo deu um golpe e 
matou o animal foi até o quator e viu resto 
motais de uma cobra e o filho apenas 
dormia. 
 
Moral: Não devemos nos levar pelos 
pensamentos dos outros. 
 

 
1 - Vamos reorganizar o 
começo desse título? 
2 - Reescreva esse 
parágrafo observando o uso 
de letras maiúsculas, a 
pontuação e a ortografia 
das palavras. Reestruturem 
as ideias, retirando as 
repetições. 
3 - Vocês precisam 
reorganizar o texto em 
parágrafos menores que 
demonstre a sequência de 
acontecimentos da história. 
4 - Vocês não podem 
abreviar as palavras desta 
forma na língua escrita. 
Além disso, ficaria mais 
interessante substituir a 
expressão “VC É DOIDO” 
por outra de mesmo valor 
mais apropriada. 
5 - Acredito que vocês 
deveriam fazer um 
fechamento mais amplo ao 
desfecho da história, 
acrescentando como o 
homem se sentiu ao 
cometer tamanha injustiça. 
6 - Ampliem a moral 
deixando mais claro para o 
leitor o ensinamento que a 
fábula deseja transmitir. 
 

 
A cobra, o lobo e homem 

  
Um homem morava numa casa que era numa 
floresta. Ele trabalhava numa serralheria há muito 
tempo. 
 Passando-se três dias ele encontrou 
perto de onde trabalhava um lobo muito 
machucado que havia sido atacado por uma 
alcateia de lobos inimigos. Estava tão ferido e 
mancando foi andando aos poucos, até desmaiar 
ao lado da serralheria. Ao ve-lo, o homem ficou 
com dó e resolveu leva-lo para sua casa para 
cuidar de seu ferimento. Neste mesmo dia, ele 
falou pra todo mundo que existia um novo 
membro  em sua  família: um lobo. As pessoas 
reagiram a esse acontecimento assustadas: 
 – Este animal é muito perigoso para 
conviver com uma criança. 
 O homem ficou assustado e pensativo 
e começou a achar que poderia ser verdade. E 
ficou com tato medo que o lobo pudesse atacar 
seu filho. Fez seu trabalho o mais rápido que 
pôde e foi correndo para casa. Chegando lá, ao 
abrir a porta, viu sangue espalhado por toda a 
casa. Começou a chorar desesperado e a 
primeira impressão que ele teve foi que o lobo 
havia matado seu filho. Então, olho para o lado e 
viu o lobo com a boca cheia de sangue 
imediatamente deu um golpe mortal no animal e 
ele morreu ali mesmo. 
 Então foi até o quarto e viu que seu 
filho não estava morto como imaginava, mas 
apenas dormia. O homem chorou amargamente 
por ter cometido tamanha injustiça, matou uma 
criatura inocente. Prometeu que a partir desse 
dia não iria mais ouvir a opinião dos outros e 
seguir a voz do seu coração. 
 
Moral: devemos sempre ouvir a voz do nosso 
coração e nunca ouvir a opinião dos outros, a 
menos que tenhamos certeza do eles estão 
falando.  
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DUPLA 9: PRODUÇÃO 
TEXTUAL-1ª VERSÃO 

 

 
ORIENTAÇÕES PARA A REESCRITA 

 
REESCRITA COLABORATIVA 

 
A pantera gananciosa e 

a águia humilde 
 

 Numa tarde, 
se encontram uma 
águia e uma pantera, e 
sua boca trazia um belo 
pessêgo, e com água 
na boca disse-lhe a 
águia: 
– Hum... Esse pessêgo 
parece está uma 
delícia! 
Logo afirma a pantera: 
– Ele é só meu! 
A águia com muita fome 
perguntou-lhe: 
– Por favor, estou com 
muita fome! Dei-me um 
pedaço! 
A pantera lhe fala: 
– Procure o seu 
alimento, me esforcei 
muito para conseguir 
isso! 
E a águia muito triste foi 
embora. 
No dia seguinte a águia 
lhe aparece com muitas 
frutas, daí ela percebe 
que a pantera está com 
muita fome e pergunta: 
– Queres um pouco? 
A pantera responde: 
– Mas eu fui tão mal 
com você, porque me 
oferece? 
– Porque não devemos 
tratar mal quem nos 
trata mal. 
A pantera fala: 
– Você me desculpa? 
Responde a águia: 
– Sim. 
E as duas se tornaram 
amigas. 
 
Moral: Não devemos 
devemos ser 
gananciosos mais sim 
humildes. 

 

1 - Que tal mudarem o título para torna-lo mais 
curto?2 - Onde se passa a história? Que tal 
acrescentarem mais informações para torna-lo 
mais compreensível.3 - Reveja a acentuação 
de “PESSÊGO” e a escrita da locução verbal 
“PARECE ESTÁ”. Que tal ampliarmos um 
pouco a fala da personagem sobre esse 
desejo de comer a fruta.4 - Podemos iniciar 
parágrafos com letra maiúscula? E como deve 
ser o espaçamento inicial? Preste atenção 
também à pontuação.5 - Poderíamos ampliar 
a fala da personagem, deixando bem evidente 
seu egoísmo.6 - Acrescente uma palavra ou 
expressão que dê ideia de continuidade e 
sequencie melhor o texto de vocês. Além 
disso, o narrador poderia ampliar as 
informações sobre o estado que a águia se 
encontrava.7 - No parágrafo anterior o 
narrador afirma que a águia fará uma 
pergunta, mas essa pergunta não aparece no 
texto. Acrescente-a e amplia a justificativa 
dada pela personagem para convencer a 
pantera a dividir o alimento.8 - Antes de 
introduzir a fala da personagem, utilize alguma 
palavra ou expressão que simbolize a 
sequenciação dos acontecimentos.                             
9 - Ampliem o parágrafo acrescentando 
informações importantes sobre as 
consequências do comportamento egoísta da 
pantera e de que maneira isso atingiu a águia.                                       
10 - Seria interessante reestruturar esse 
parágrafo. Como a personagem conseguiu 
tantas frutas? Teve a ajuda de alguém? Onde 
e como foi esse reencontro das duas 
personagens? Por que a pantera se 
comportou de maneira diferente da águia?                                                                     
11 - Que tal acrescentarem uma reflexão 
sobre o fato da pantera ter se surpreendido 
com a atitude da águia?                                                               
12 - Que tal melhorarem essa ideia e 
reestruturarem a frase de maneira mais clara?              
13 - É necessário sequenciar melhor a 
participação do narrador acrescentando ideias 
mais completas que ampliem o que vocês irão 
falam em seguinda.                  14 - 
Acrescentem uma justificativa que deixe bem 
claro para o leitor a diferença entre o egoísmo 
e a ideia de compartilhar.                                              
15 - O desfecho deve ser ampliando. Que tal 
acrescentar o que as levou a se tornarem 
amigos e como se comportaram a partir dessa 
nova situação.                                             16 - 
Acredito que a fábula de vocês traz mais 
questões sobre o egoísmo e a necessidade de 
solidariedade. Que tal reestruturarem a moral 
para ficar mais coerente com o texto 
produzido? 
 

 

 
A pantera e a águia 

 
 Numa bela tarde, no meio da floresta, 
uma águia e uma pantera se encontraram para 
lanchar. Apenas a pantera trazia na boca um 
delicioso pêssego. Vendo aquela fruta tão 
gostosa, a águia ficou com água na boca e falou: 
 – Queria tanto saborear um pêssego 
desse. Estou procurando comida há vários dias e 
não aguento mais de tanta fome. 
 Logo, a pantera pensou que ela não 
deveria dividir o pêssego com ninguém, então 
falou: 
 – Não vou dividir meu pêssego com 
ninguém. Fui eu que consegui, vou comê-lo 
sozinha. Vá procurar sua própria comida. 
 Ouvindo isso, a águia ficou bastante 
desanimada. Ela estava muito fraca e sua única 
esperança era aquele pêssego: 
 – Por favor, tenha piedade de mim. Eu 
não como há muitos dias e estou quase moendo 
de fraqueza. Dê-me um pedacinho desse 
pêssego. Garanto que não lhe fará falta. 
 Então, a pantera pensou no que faria, 
mas era tão egoísta que não conseguiu mudar de 
ideia. Foi embora comendo o pêssego e deixou a 
águia para trás. 
 A águia ficou muito decepcionada com 
a atitude da pantera e pensou como iria 
sobreviver. De repente, apareceu um macaquinho 
com várias bananas e percebeu que a águia 
estava muito fraca e faminta. Então, perguntou. 
 – Você gostaria de algumas bananas? 
Tenho muitas, posso dividi-las com você. 
 – Sim, aceito sua ajuda. Você é um 
macaco muito generoso. Eu realmente estava 
faminta. 
 A partir desse dia, eles se tornaram 
grandes amigos e todas as vezes que o macaco 
encontrava frutas, dividia com sua nova amiga. 
 Alguns dias depois, a águia e a pantera 
se reencontram. Só que agora a situação era 
outra. A águia estava com uma cesta cheia de 
frutas gostosas e quem estava com fome era a 
pantera. Então, ela pergunta: 
 – Queres alguma fruta? Pode pegar. 
 – Infelizmente, não posso aceitar! Eu fui 
tão má com você e lhe humilhei tanto! Como você 
pode querer me ajudar? 
 – Mesmo você tendo sido tão má, não 
quero te tratar da mesma maneira porque isso foi 
tão humilhante para mim, não quero que se sinta 
assim também. 
 A pantera percebeu que tinha sido 
muito rude com a águia, se arrependeu e resolveu 
aceitar a ajuda. Então, a partir desse dia elas se 
tornaram amigas e a pantera nunca mais como 
uma pessoa egoísta. Sempre que alguém 
precisava dela ela não se negava. Passou a ter 
mais solidariedade e pensar no bem dos outros. 
 
Moral: Não devemos ser egoístas pois no futuro, 
poderemos precisar da ajuda de alguém. 
Devemos ser solidários com os outros e trata-los 
como gostaríamos de ser tratados.   
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DUPLA 10: 
PRODUÇÃO 
TEXTUAL - 1ª 
VERSÃO 
 

 
ORIENTAÇÕES PARA A REESCRITA 

 

 
REESCRITA COLABORATIVA 

 

 
As gatinhas i as 

panteras 
 

Numa tarde de 
domingo Duas 
gatinhas estavam na 
floresta fazendo um 
passeio.  
– gatinha preta disse: 
– Como a tarde esta 
linda pra fazer um 
piquinique: 
– gatinha branca: – 
Então vamos lá  
Enquanto elas fazem 
o piquenique... 
– A pantera diz: – 
quanta fome 
A outra diz: – Acho 
que vi duas gatinhas 
passando por ali, 
vamos come-las! 
– Claro que SIM SIM 
SIM 
– Vamos pega o 
keetckup 
– Não se não vai de 
mora. 
– Ok vamos logo. 
As panteras 
chegaram no 
piquiniqui e as 
gatinhas MIARAM 
– Você não vai nus 
pega elas gritaram  
– Você e qui pença. 
– As gatinhas 
miaram tão alto, que 
as panteras fugiram i 
falaram – nunc a 
pencei que meu 
miado era tão alto. 
 
Moral da Histori: 
Tamanho não e 
documento  

 
1 - Observe o uso da letra maiúscula no título. 
2 - Observe a pontuação da frase. Como 
sinalizamos uma pausa curta? Acrescente essa 
sinalização. Reescreva o parágrafo dando mais 
detalhes sobre o passeio. 
3 - Reorganize melhor o diálogo, ampliando as 
ideias. 
4 - Podemos usar o verbo no presente em 
narrativas? Acrescente informações sobre o 
piquenique para dar mais clareza ao seu texto. 
5 - Reestruture o parágrafo antes de introduzir a 
fala da personagem e ampliar a fala da pantera. 
Observe também a pontuação e o uso da letra 
maiúscula. 
6 - Inicie o parágrafo com uma palavra ou 
expressão que dê ideia de continuidade e 
reorganize-o. Que tipo de comida havia no 
piquenique? Qual a necessidade que surgiu de 
devorar as gatinhas? 
7 - Essas expressões são próprias da fala, 
vamos substitui-las por outras mais adequadas 
para a língua escrita. Retire as frases 
desnecessárias e resuma os diálogos. 
8 - Inicie o parágrafo com uma palavra ou 
expressão que expresse a sequência dos fatos 
narrados. Reestruture as ideias para dar mais 
coerência à história. 
9 - Que tal reorganizarem o parágrafo falando 
sobre como as gatinhas conseguiram fugir 
usando a criatividade e a inteligência.  
10 - Essa expressão é própria da fala. Substitua 
por outra mais adequada para a escrita. Observe 
também a pontuação e a ortografia das palavras. 
11 - O desfecho do seu texto ficaria mais 
coerente se vocês o modificassem. Que tal 
chamar atenção para o fato de como as gatinhas 
escaparam da pantera e como usaram sua 
inteligência ao seu favor. Além disso, comentem 
como a pantera se sentiu menosprezada por não 
ter conquistado seu objetivo e por sua força e 
poder de animal de grande porte não ter 
prevalecido. 
12 - Explique melhor a moral, chamado a 
atenção para a importância de avaliar a questão 
de não super valorizar o tamanho, o poder e a 
força e levar em consideração outros valores 
para que o leitor de seu texto compreenda 
melhor o ensinamento que a fábula pretende 
transmitir. 

 
As gatinhas e as panteras 

 
 Numa tarde de domingo duas gatinhas 
estavam na floresta comemorando o aniversário 
de seu amigo coelho. Chegando lá encontraram 
uma mesa cheia de doces. Cumprimentaram o 
aniversariante e comeram um pouco de tudo, até 
não aquentar mais. 
 Duas panteras estavam andando pela 
floresta a procura de alimento, e sentiram o cheiro 
das guloseimas e foram seguindo seu faro. 
Chegaram até a festa e viram que lá tinha duas 
gatinhas deliciosas. Então pensaram em devorá-
las. 
 Quando elas se aproximaram os 
convidados ficaram tão amedrontados e fugiram, 
só sobraram as gatinhas. 
 Quando elas perceberam o perigo 
correram em disparada e colocaram suas garras 
afiadas no rosto das panteras e pularam pra 
dentro de uma toca. Passaram a noite toda no 
esconderijo. E quando amanheceu as panteras 
tinham ido embora. E elas estavam são e salvas. 
 Do outro lado da floresta, as panteras 
estavam em estado de choque. Não acreditaram 
em sua derrota. E elas falaram. 
 – Como pode um animal tão pequeno e 
indefeso derrotar um animal tão forte e poderoso 
como nós? 
 Ficaram tantos dias pensando em sua 
derrota que ficaram com depressão e morreram 
de tanta tristeza. 
 
Moral: Não menospreze as pessoas com menos 
poder por que em alguns momentos da vida, a 
inteligência poderá ser mais útil e importante do 
que a força. Então tamanho não é documento. 
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DUPLA 11: PRODUÇÃO TEXTUAL - 1ª 

VERSÃO 
 

 
ORIENTAÇÕES PARA A REESCRITA 

 

 
REESCRITA COLABORATIVA 

 

 
O Viado e os caçadores 

 
A uns dia atras os caçadores estão na 
floresta para fase um caça já quase 
amanhecendo quando direpente eles 
virão um viado na bera do riacho eles cer 
aprocimando vagarosa mente para não 
asusta o viado mas um dos caçadores 
não conceguio fica em silencio Ai o viado 
sir assusto e saio correndo para sir 
esconde dos caçadores mais mesmo 
assim os caçadores atiraro no viado mais 
mesmo assim o viado percorreo algum 
metros mais ele enfilismente não 
conseguio chega o seu obijitivo que era 
chega em um lugar seguro então ele 
morreo. 
 
Moral da historia... 
A gancio lera sua propia derrota   
 

 
1 - Reveja a escrita da palavra “VIADO” no 
título. 
2 - Observe o espaçamento inicial do 
parágrafo. Preste atenção também ao uso de 
letras maiúsculas, à pontuação, à 
acentuação gráfica e a ortografia das 
palavras. 
3 - A palavra “UM” está concordando com 
“CAÇA”. Esta concordância de gênero está 
adequada? 
4 - Que tal colocar esta expressão “QUASE 
AMANHECENDO” no começo ou no meio do 
parágrafo? 
5 - Procure retirar a repetição do pronome 
“ELES” e ampliar a ideia, oferecendo mais 
detalhes sobre o momento da caçada. 
6 - A expressão “AI” é própria da fala, vamos 
substitui-la por outra mais adequada para a 
escrita. 
7 - Reestruturem este parágrafo, iniciando-o 
com alguma expressão que dê ideia de 
continuidade da sequência narrativa. 
Observe também à pontuação e a ortográfica 
das palavras. Retire também as repetições, 
substituindo-as por outras expressões que 
deixe o texto mais coeso. Preste atenção à 
concordância verbal utilizada nessa parte do 
texto. Além disso, reestruture o desfecho 
deixando bem claro por que o caçador 
perseguia tantos animais indefesos, 
transformando-os em troféus ou vendendo 
suas peles para pessoas ricas em troca de 
muito dinheiro. Fale também sobre as 
consequências dessa ganância desmedida. 
8 - Reescreva a moral, explicando para o 
leitor de seu texto o que a ganância pode 
provocar e os efeitos negativos de atitudes 
gananciosas. Oque essas atitudes geram na 
vida das pessoas que as praticam? 

 
 

 
O VEADO E OS CAÇADORES 

 
 Há alguns dias atrás, 
três caçadores estavam na 
floresta procurando animais para 
capturar. Já estara quase 
amanhecendo quando eles 
avistarar um filhote de veado 
bebendo água na beira do riacho. 
 Nesse momento 
aproximaram-se da presa 
vagarosamente para não assustá-
lo. Infelizmente, um deles 
tropeçou e caiu dentro de um 
buraco. Então afugentou o animal 
que saiu correndo para se 
esconder em um lugar seguro. 
Conseguiu chegar até a caverna 
de um velho urso que o protegeu 
durante todo dia. 
 No outro dia, os 
caçadores voltaram a floresta 
para perseguir o veado 
novamente. Ele estava se 
alimentando em um campo florido 
quando de repente ouviu 
disparos. Foi atingido por dois 
tiros de espingardas que provocou 
sua morte. 
 Chegando em casa, 
entregou a pele do animal ao 
comprador que lhe pagou em 
ouro. Ele pensou: 
 – Desse jeito ficarei rico em breve 
e matarei todos os animais da 
floresta. Serei o mais famosu dos 
caçadores. 
 Depois de alguns dias, 
o malvado caçador foi preso, pela 
policia ambiental e pagou por 
todos os seus crimes. 
 
MORAL DA HISTORIA... 
 
A ganância pode levar o homem a 
sua própria destruição, pois as 
pessoas que são gananciosas só 
pensam em si mesmas e em ter 
sempre muito dinheiro e acabam 
se dando mal. 
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DUPLA 12: PRODUÇÃO TEXTUAL - 1ª 

VERSÃO 
 

 
ORIENTAÇÕES PARA A REESCRITA 

 

 
REESCRITA COLABORATIVA 
 

 
O cavalo e o burro 

 
O cavalo queria fazer uma corrida com o 
burro para caber se ele era capas, era  em 
dia chuvosso no dia da corrida ai deu a 
largada ai o cavalo na hora que ele ia 
correr ele des maio e o burro comesa a 
dança. 
ai o burro comesso a correr mas no meio 
da corrida ele cai nun burraco e fala 
socorro!!! Mas ningue es cuta de pois di 1 
dia o cavalo aparrese e fala que ajuda o 
burro fala sim ai o cavalo ajuda ele ai 
correr ate o final da corrida o cavalo ia 
ganhar mais ele para pso deixar o burro 
ganhar. 
 
Moral da historia: nunca duvide do menor 
 

 
1 - O título deve começar com letra minúscula 
ou maiúscula? 
2 - Onde e quando a história se passa? 
Vamos reorganizar os fatos para compreender 
melhor a sequência da fábula? De que 
maneira o espaçamento do paragrafo deve 
ser? Observe também a pontuação a 
ortografia e o uso de letras maiúsculas. 
3 -  “AI” é uma expressão da fala. Vamos 
substitui-la por outra que aparece na escrita? 
Que tal retirar as repetições e acrescentar 
alguns detalhes da corrida. Quem estava 
assistindo? Qual era o percurso? Dê quem era 
a torcida maior? O que o vencedor ganhará? 
4 -  Faltou o desfecho. Como sua história vai 
terminar. Como se sentiram os dois 
competidores com a vitória ou a derrota? O 
que eles aprenderam no final da fábula? 
5 -  Que tal ampliar a moral falando sobre a 
importância de valorizarmos os outros? Fale 
também sobre as consequências de 
menosprezar os mais fracos. 
 

 
O cavalo e o Burro 

 
 O cavalo queria fazer 
uma corrida com o burro para 
provar se ele era capaz de 
vencê-lo. O burro pensou 
naquela proposta e resolveu 
aceitar. 
 Então eles decidiram 
que a corrida seria daqui a cinco 
dias. Convidaram todos os 
animais que moravam na 
fazenda para a grande 
competição. 
 E no grande dia da 
corrida estava chovendo forte. 
Mesmo assim os animais 
estavam ansiosos para saber 
quem iria ser o grande 
vencedor. A juíza que era a 
vaca deu a largada e os dois 
animais saíram correndo. Na 
metade do percurso o cavalo 
tropeçou no obstáculo e acabou 
torcendo a pata direita. 
 O burro vendo que 
aconteceu resolveu espera-lo 
até que o cavalo se recuperasse 
da lesão sofrida. 
 A corrida foi 
transferida para o dia seguinte 
pois a lesão do cavalo era muito 
grave. Novamente foi dada a 
largada e a competição 
recomeçou. O percurso foi 
alterado para apenas dois 
quilômetros. E Já estava perto 
da corrida terminar, aconteceu o 
que ninguém esperava: o burro 
foi o grande vencedor da corrida 
o cavalo não ficou triste com sua 
derrota pois estava muito 
agradecido pela ajuda que 
recebeu que recebeu e seu 
maior inimigo lhe deu a mão no 
momento que ele mais precisou. 
Mas os animais que achavam 
que o cavalo iria ser o campão, 
perderam suas apostas e 
ficaram muito furiosos. 
 
Moral da Historia: Não devemos 
duvidar da capacidade de 
ninguém, pois cada pessoa tem 
seus talentos e podem precisar 
de ajuda, independente de seu 
tamanho e sua força. 
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ANEXO D – TEXTOS 
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