
1 

 

 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

 

 

 

 

 

Rosangela Alves de Oliveira Santos 

 

 

 

 

 

As estratégias de ensino da linguagem escrita como objeto de análise no contexto dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória da Conquista - BA 

2014



2 

 

Rosangela Alves de Oliveira Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

As estratégias de ensino da linguagem escrita como objeto de análise no contexto dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Letras: Cultura, Educação e 

Linguagens – PPGCEL, como requisito parcial 

e obrigatório para obtenção do título de Mestre 

em Letras: Cultura, Educação e Linguagens. 

Área de concentração: Estudos 

interdisciplinares sobre cultura, educação e 

linguagens.  

 

Orientadora: Profª. Drª. Ester Maria de 

Figueiredo Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória da Conquista - BA 

2014



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elinei Carvalho Santana – CRB-5/1026 

Bibliotecária - UESB – Campus de Vitória da Conquista-BA

               

    

   S238e            Santos, Rosângela Alves de Oliveira.      

                             As estratégias de ensino da linguagem escrita como  

                         objeto de análise no contexto dos anos iniciais do  ensino  

                         fundamental  / Rosângela Alves de Oliveira,  2014.                               

                         109f.: il.; algumas col. 

                         Orientador (a): Ester Maria de Figueredo Souza.   

                         Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual  

                     do Sudoeste da Bahia /Programa de Pós-graduação  

em Letras: Cultura, Educação e Linguagens, Vitória 

                     da Conquista, 2014. 

                         Referências: f. 98-101. 

                         1. Ensino fundamental (Anos iniciais) – Prática  

                     de letramento.  2. Escrita – Aprendizagem – Ensino  

                    fundamental. I. Souza, Ester Maria de Figueredo. II.  

                    Universidade  Estadual do Sudoeste da  Bahia /  

                    Programa de Pós-graduação em Letras: Cultura,  

                    Educação e Linguagens. III.T.   

                                                                           CDD: 372.41 

 

 



3 

 

Rosangela Alves de Oliveira Santos 

 

 

 

As estratégias de ensino da linguagem escrita como objeto de análise no contexto dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Letras: Cultura, Educação e 

Linguagens – PPGCEL, como requisito parcial 

e obrigatório para obtenção do título de Mestre 

em Letras: Cultura, Educação e Linguagens. 

Área de concentração: Estudos 

interdisciplinares sobre cultura, educação e 

linguagens.  

 

Orientadora: Profª. Drª. Ester Maria de 

Figueiredo Souza 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Profª Drª Ester Maria de Figueiredo Souza (Orientadora) – UESB 

Doutora em Educação pela UFBA 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Profª Drª Denise Aparecida Brito Barreto – PPGED – UESB 

Doutora em Educação pela UFBA 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Prof. Dr. José Jackson Reis dos Santos – PPGED – UESB 

Doutor em Educação pela UFRN 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Prof. Dr. Claudio Pinto Nunes (suplente externo) – PPGED – UESB 

Doutor em Educação pela UFRN 

Suplente  

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, que foi uma grande idealizadora desse 

momento em minha vida. 

Aos meus filhos, Gabriel e Thaís, pela fonte de 

inspiração. 

Aos alunos que participaram dessa pesquisa, 

contribuindo com a realização desse trabalho. 

Aos meus alunos, que no passado, despertaram o 

desejo dessa construção. 

 



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus pela infinita misericórdia e luz que faz emanar no meu caminho. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens da 

Universidade Sudoeste da Bahia pela grande contribuição nesse processo de formação. 

À minha orientadora Ester Maria Figueiredo Souza pela socialização de conhecimentos, 

apoio, parceria, generosidade, acolhimento e contribuições nesse processo de formação. 

À professora Ângela Maria Gusmão pelas contribuições ao longo do meu percurso de 

formação acadêmica. 

Às professoras colaboradas desse estudo, que permitiram a observação e descrição de suas 

aulas para construção e sistematização desse estudo. 

Ao diretor da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), professor Sérgio Magalhães, 

pelo apoio prestado durante o percurso dessa formação e pelas palavras de incentivo. 

À diretora do Educandário Santa Rosa, Rosangela Gaspar, pelo apoio ao longo dessa 

trajetória. 

À amiga Carmem Virginia Morais, pela presença constante e por acreditar em meu 

potencial. 

Aos meus familiares, que estiveram presentes ao longo dessa trajetória. 

À minha mãe, que, mesmo não estando fisicamente ao meu lado, contribuiu de forma 

sublime nessa minha caminhada, com suas palavras de força e incentivo. 

Aos meus filhos, por terem compreendido a minha ausência para dedicação dos estudos. 

Ao meu esposo, Gilmar Gonzaga, pelo amor e parceria. 

À minha cunhada Josemeire Gonzaga, pelo apoio nos momentos que precisei da sua ajuda. 

Ao amigo Gidevaldo Novais pelo apoio constante. 

À amiga Ivonete Gonzaga, pelas orações e palavras de conforto. 

Às amigas Ludmila Correia e Paula Barreto pelas contribuições ao longo do curso do 

Mestrado. 

Aos professores José Jackson Reis e Denise Aparecida Brito pelas valiosas contribuições 

no processo de qualificação. 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não existe ensinar sem aprender e com isto eu quero 

dizer mais do que diria se dissesse que o ato de ensinar 
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Quero dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal 
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RESUMO 

 

SANTOS, Rosangela Alves de Oliveira. As estratégias de ensino da linguagem escrita 

como objeto de análise no contexto dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 2014. 

109f. Dissertação (Mestrado em Letras: cultura, educação e linguagens) – Programa de 

Pós-graduação em Letras: cultura, educação e linguagens – PPGCEL, Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, BA.  

 

 

As pesquisas realizadas para avaliação da aprendizagem da escrita e da leitura no ensino 

fundamental no Brasil notificam a falta de proficiência dos alunos em compreensão leitora 

e na expressão escrita. Essa problemática tem sido alvo de muitas discussões e estudos, no 

sentido de proposições didático-pedagógicas acerca do que deve ser feito para ressignificar 

o processo de ensino-aprendizagem nas escolas. O ensino da leitura e escrita no espaço 

escolar, para além da alfabetização, envolve a apropriação prática e teórica de conceitos 

discursivos de uso da linguagem em suas esferas de circulação social, de modo a organizar 

o trabalho com a escrita com práticas de letramento que impactem positivamente no 

ensino.  Essa pesquisa apresenta resultados acerca da importância da ação pedagógica do 

professor que atua nos primeiros anos do ensino fundamental, elegendo estratégias de 

ensino da linguagem escrita como objeto de análise. A preocupação centrou-se nas 

seguintes questões: Quais as estratégias de ensino que os professores propõem em sala de 

aula para a progressão da aprendizagem na escrita? As estratégias de ensino desenvolvidas 

pelos professores em sala de aula constituem intervenções pedagógicas suficientes para 

que a aprendizagem da escrita seja sistematizada? As estratégias de ensino propostas 

consideram a escrita como prática social? Teve como objetivos (i)descrever as estratégias 

de ensino da escrita desenvolvidas pelos professores dos anos iniciais que atuam numa 

escola municipal de Vitória da Conquista e (ii) compreender o efeito  das estratégias 

trabalhadas  em sala de aula no processo de ensino-aprendizagem da escrita  tendo como 

referencial de análise a perspectiva sociointeracionista da linguagem e dos estudos das 

práticas de letramento organizadas em sequências didáticas explorando os gêneros 

discursivos. A perspectiva teórico-metodológica adotada para essa pesquisa articula 

referenciais da teoria dialógica da linguagem do Círculo de Bakhtin e sociointeracionista 

de Vygotsky, bem como discussões teóricas sobre as práticas de letramento. A abordagem 

de cunho etnográfico da prática escolar foi o caminho metodológico adotado. Foram 

analisadas nesse estudo as estratégias de ensino da linguagem escrita desenvolvidas por 

duas professoras que atuavam nos anos iniciais no ensino fundamental no período de julho 

a dezembro de 2012. Como procedimentos de investigação, realizou-se a observação das 

aulas ministradas nas turmas de 4º e 5º anos do ensino fundamental com o foco nas 

estratégias de ensino da escrita, entrevistas com as professoras das classes e a análise de 

documentos (atividades de escrita produzidas pelos alunos e professoras). Os resultados e 

as conclusões permitem afirmar que as estratégias desenvolvidas pelas professoras em sala 

de aula reiteram práticas de ensino que cristalizam o uso artificial da língua distanciando-

se do trabalho com distintos gêneros discursivos, exigindo-se uma revisão conceitual e 

metodológica da ação pedagógica de modo a assegurar a aprendizagem da escrita enquanto 

prática social. 
 

Palavras-chave: Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Aprendizagem da Escrita.  

Estratégias de Ensino. Práticas de Letramento. 
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ABSTRACT 

 

The researches conducted to evaluate the learning of reading and writing in elementary 

school in Brazil notify the lack of the students’ proficiency in reading comprehension and 

written expression. This issue has been the object of many discussionsand studies, in the 

sense of didactic and pedagogical propositions about what should be done to resignify the 

process of teaching and learning in schools. The teaching of reading and writing in the 

school, beyond alphabetization, involves the practical and theoretical appropriation of 

discursive concepts of language use in its spheres of social circulation, in order to organize 

the work with writing with literacy practices which impact positively on teaching. This 

research presents results about the importance of pedagogical action of the teacher who 

acts in the early years of elementary school, choosing strategies forteaching of written 

language as object of analysis. The problem focused on the following questions: What are 

the teaching strategies which the teachers propose in classroom for progression of learning 

of writing? Do the strategies of teaching developed by the teachers in classroom propose 

sufficient educational interventions for the systematization of learning of writing? Do the 

proposed teaching strategies consider writing as a social practice? It aimed (i) to describe 

strategies for teaching writing developed by teachers in the early years working in a public 

school in Vitória da Conquista and (ii) understand the effect of the strategies worked in the 

classroom in the process of teaching and learning of writing taking as reference for 

analysis the sociointeractionist perspective of language and of the studies of literacy 

practices organized in didactic sequences exploring the discursive genres. The theoretical-

methodological approach adopted for this research articulates references of the dialogic 

theory of language of Bakhtin Circle and Vygotsky sociointeractionist studies as well as 

theoretical discussions on literacy practices. The ethnographical approach on school 

practice was the methodological perspective adopted. It was analyzed in this study the 

teaching strategies of written language developed by two teachers who worked in the early 

years in the elementary school from July to December 2012. As investigative procedures, it 

was performed the observation of the lessons taught in classes of 4 and 5th years of 

elementary school with a focus on strategies for teaching writing, interviews with teachers 

in classes and analysis of documents (writing activities produced by students and teachers). 

The results and conclusions allow us to state that the strategies developed by the teachers 

in classroom reiterate practices of teaching which crystallize the artificial use of language 

far from the work with different discursive genres, what requires a conceptual and 

methodological review about the pedagogical action in order to ensure the learning of 

writing as a social practice. 

 

Keywords: Early years of the Elementary School. Learning of Writing. Teaching 

Strategies. Literacy Practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As preocupações que deram origem ao objeto de estudo desta dissertação partiram 

da minha
1
 experiência quando professora de turmas de 1º Ano do Ensino Fundamental. 

Nesse período (1998), tive muitas inquietações frente a minha formação como docente, 

pois não me sentia preparada para atuar com as especificidades que o curso exigia, ou seja, 

os conhecimentos acerca dos processos linguísticos relacionados à aquisição da leitura e 

escrita, dos métodos de alfabetização, do nível de desenvolvimento dos alunos e, 

principalmente, de como trabalhar com as dificuldades de aprendizagem que os alunos 

manifestavam durante o percurso. 

Mediante os desafios encontrados, fui buscando respostas e tentando aprimorar 

minha formação pedagógica e acadêmica para ajudar os meus alunos durante o processo de 

apropriação da leitura e escrita. Ao longo dessa trajetória, como professora e depois como 

coordenadora pedagógica (acompanhando as mesmas inquietações de outras professoras), 

obtive grandes conquistas e fui percebendo o quanto a formação acadêmica e os saberes, 

que íamos constituindo ao longo da nossa trajetória profissional, eram importantes nesse 

processo. 

A partir dos estudos que ia realizando ao longo da minha formação profissional, 

começava a ficar inquieta frente ao cenário brasileiro em relação aos índices de baixa 

proficiência que os alunos apresentavam nos aspectos de aquisição e sistematização da 

leitura e da escrita. Ainda como estudante de Pedagogia, comecei a conhecer um pouco 

sobre os estudos sociointeracionistas de Vygotsky,  a abordagem da psicogênese da escrita 

de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, os estudos das práticas de letramento de Kleiman e os 

referenciais freirianos acerca da educação libertadora e problematizadora que se 

contrapõem a educação opressora e bancária, além das discussões sobre o processo de 

alfabetização e os saberes necessários a essa prática educativa.  

A partir desses referenciais teóricos e das minhas inquietações, comecei a pensar 

sobre como as estratégias de ensino desenvolvidas pelo professor em sala de aula, durante 

o processo de sistematização da leitura e escrita, promoviam continuamente o processo de 

aprendizagem dos alunos. Essas inquietações foram me acompanhando também no período 

                                                           
1
 Algumas passagens do texto da introdução apresentam pronomes e verbos flexionados na 1ª 

pessoa, pois discorro, nessa seção, sobre os meus os meus interesses pessoais relacionados ao 

estudo da temática proposta, registrando minhas memórias e reflexões que consolidaram meus 

saberes experienciais e profissionais ao longo da minha trajetória como educadora. 
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das especializações, por isso cursei a pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia (2004) 

e Linguagem, Pesquisa e Ensino (2007), sempre procurando entender os processos de 

leitura e escrita e as dificuldades relacionadas à aprendizagem dos alunos.  

Quando a criança está aprendendo a ler e escrever, percebe-se uma cobrança 

muito grande por parte da família, da sociedade, da escola e da própria criança. E, quando 

algo não vai bem nesse percurso de aprendizagem, os problemas começam a aparecer: o 

aluno não entende por que não aprende e começa a manifestar comportamentos 

preocupantes; o professor muitas vezes fica, sem saber o que fazer para ajudar esse aluno; 

as cobranças da família e da sociedade são constantes. 

O fracasso escolar no processo de apropriação da leitura e escrita provoca 

sentimentos de impotência em todos os envolvidos, mas principalmente na criança, que é 

quem mais sofre, quando, diante de um texto e de uma atividade de escrita, sente-se 

incapaz de ler e escrever. É um sentimento desolador. Sinto uma profunda tristeza quando 

me deparo com alguém que não sabe ler e escrever. O aluno que fracassa no processo de 

aquisição da leitura e escrita traz a marca da falta e da diferença, “(...) ele encontra 

dificuldades em certas situações, ou orientações que lhe são impostas, ele constrói uma 

imagem desvalorizada de si” (CHARLOT, 2000, p.17-18). “Mas o fracasso escolar não é 

apenas uma diferença. É também uma experiência que o aluno vive, interpreta e que pode 

constituir-se como objeto de pesquisa” (CHARLOT, 2000. p.17).     

Nesse contexto, penso como Bortoni-Ricardo (2010), que chama a atenção para o 

fato de que estamos inseridos em uma sociedade cada vez mais centrada na escrita. Diante 

isso, segundo a autora, emerge uma necessidade que se revela para além dos domínios da 

leitura e da escrita, pois as situações sociais exigem que atuemos socialmente por meio 

desse conhecimento. Desse modo, o processo de ensino-aprendizagem deve ser planejado e 

organizado, tendo em vista as diferentes práticas sociais mediadas pela escrita. 

O ensino da Língua Portuguesa, segundo as diretrizes do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), deve-se voltar para a 

função social da Língua. Deve-se constituir como requisito básico para que o indivíduo 

ingresse no mundo letrado e possa construir seu processo de cidadania, integrando a 

sociedade como ser participante e atuante. Nesse sentido, a avaliação, no que tange a 

leitura e escrita, deve ter como objetivo 

(...) verificar se os alunos são capazes de apreender o texto como 

construção de conhecimento em diferentes níveis de compreensão, 

análise e interpretação. A alternativa por esse foco parte da proposição de 
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que ser competente no uso da língua significa saber interagir, por meio de 

textos, em qualquer situação de comunicação. Ler não é apenas 

decodificar, mas entender. É uma atividade complexa. (BRASIL, 2011b). 

As pesquisas
2
 realizadas para avaliar o ensino de leitura e escrita no Brasil, e que 

revelam os níveis de competência linguística e sociocomunicativa dos estudantes da 

educação básica, apresentam índices alarmantes que notificam a falta de proficiência dos 

alunos em compreensão leitora e na escrita. Essa problemática no ensino tem sido alvo de 

muitas discussões, mais precisamente no sentido de entender o que deve ser feito para 

ressignificar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas. 

No Brasil, a partir de 2005, toda escola pública de educação básica passa por uma 

verificação, criada pelo Ministério da Educação (MEC), denominada Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), cujo indicador visa medir a qualidade do 

ensino nos municípios, nos estados e nas escolas do Brasil. O respectivo índice revela se os 

alunos de escola pública estão aprendendo as competências e habilidades exigidas na idade 

certa e na série que cursam. A cada dois anos, o MEC divulga um novo quadro de notas. 

Para uma escola ser considerada de bom nível, ela precisa ter uma nota igual ou superior a 

seis. Infelizmente, a maioria das escolas brasileiras ainda está longe dessa nota. O resultado 

mais recente aponta a média de 4,7 para os anos iniciais do Ensino Fundamental (BRASIL, 

2012), dado que indica que o objetivo determinado pelas diretrizes do Conselho Nacional 

de Educação (CNE) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) não estão sendo 

alcançados na sua integralidade. Em grande parte das escolas públicas brasileiras, as 

crianças atendidas continuam apresentando baixo desempenho linguístico na leitura e 

escrita, o que, na maioria das vezes, determina o fracasso escolar. 

 Esse diagnóstico recente do IDEB, frente às habilidades de leitura, escrita e 

cálculo, revela dados bastante preocupantes do cenário das escolas públicas, visto que as 

crianças que cursam os anos iniciais do Ensino Fundamental, nessas instituições, ainda não 

conseguem ler, escrever e realizar cálculos simples, habilidades que já deveriam ter sido 

desenvolvidas ao longo desse período. O cenário de insucesso, no que tange à 

sistematização e apropriação da escrita no processo de aprendizagem (foco desse estudo), é 

                                                           
2 Essa problemática frente às situações de fracasso escolar, no que tange à leitura e escrita, pode ser 

identificada como um indício de alguns resultados pouco expressivos nas avaliações oficiais da 

educação pública brasileira (SAEBE, Prova Brasil, ENEM, PISA), especialmente no que se refere à 

leitura e à escrita tal como aponta Rojo (2009). 
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uma problemática que precisa ser analisada para a elaboração de intervenções que 

possibilitem a mudança desse triste diagnóstico. 

Charlot (2000) postula que o fracasso escolar remete a muitos debates acerca do 

aprendizado que se relacionam à eficácia dos docentes, ao serviço público, à igualdade das 

chances, aos recursos que o país deve investir em seu sistema educativo, à crise, aos modos 

de vida e trabalho na sociedade, às formas de cidadania, entre outros fatores. O referido 

autor afirma que “(...) o fracasso escolar não é um monstro escondido no fundo das escolas 

e que se joga sobre as crianças mais frágeis, um monstro que a pesquisa deveria 

desemboscar, domesticar, abater” (CHARLOT, 2000, p. 16). Para o autor, a expressão 

“fracasso escolar” é uma maneira de verbalizar a experiência, a vivência e a prática e, por 

isso, uma certa forma de recortar, interpretar e categorizar o mundo social. Isto porque o 

fracasso escolar não existe, o que existe são alunos fracassados, situações de fracasso, 

histórias escolares que terminam mal. Esses alunos, essas situações, essas histórias é que 

devem ser analisadas, e não algum objeto misterioso, ou algum vírus resistente, chamado 

“fracasso escolar”. 

Nessa perspectiva, estudar o fracasso escolar exige um olhar de pesquisador que 

considere as experiências e as diferenças da relação com o saber entre alunos, professores, 

currículos, estratégias de ensino, entre outros fatores, o que “(...) funciona como uma chave 

disponível para interpretar o que está ocorrendo nas salas de aula, nos estabelecimentos de 

ensino, em certos bairros, em certas situações sociais” (CHARLOT, 2000, p. 14). 

O ensino da escrita nos anos do ensino fundamental precisa ser repensado, 

estudado e pesquisado. Um dos aspectos analisados nesse estudo refere-se às estratégias de 

ensino da escrita que os professores desenvolvem em sala de aula. Considerar as 

estratégias de ensino como objeto de análise é uma chave que abre caminhos importantes 

para compreender os efeitos das ações do professor no processo de ensino-aprendizagem 

da escrita. 

Perrenoud (2000) enumera dez competências a primeira é a competência de 

organizar e dirigir situações de aprendizagem que requerem do professor despender 

energia e tempo das suas competências profissionais necessárias para imaginar, criar e 

dirigir outros tipos de situações de aprendizagem que se distanciem de ações voltadas a 

exercícios mecânicos. Uma das premissas propostas no que tange às competências do 

professor para organizar e dirigir situações de aprendizagem refere-se à de construir e 

planejar dispositivos e sequências didáticas. Estratégias de ensino quando bem organizadas 
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e estruturadas por meio de sequências didáticas mobilizam o aluno ao processo de 

aprendizagem. “As noções de dispositivo e de sequência didáticos chamam atenção para o 

fato de que uma situação de aprendizagem não ocorre ao acaso, é engendrada por um 

dispositivo que coloca os alunos diante de uma tarefa a ser realizada, um projeto a fazer, 

um problema a resolver.” (PERRENOUD, 2000, p. 33).  

De acordo com Dolz e Schneuwly (2004), as sequências didáticas são um 

conjunto de atividades ordenadas, articuladas e estruturadas, ligadas entre si, e planejadas 

para ensinar um conteúdo etapa por etapa. As sequências didáticas devem ser organizadas 

de acordo com os objetivos que o professor deseja alcançar no processo de ensino-

aprendizagem e que o auxiliam na organização de seu trabalho em sala de aula. O conceito 

de estratégias de ensino, adotado nesse estudo, pressupõe modalidades de atividades 

planejadas para mobilizar ações de aprendizagem (MEIRIEU, 1998). Essas estratégias 

supõem a busca de intervenções no meio escolar que favoreçam a mudança e a promoção 

dos alunos no processo de ensino-aprendizagem da linguagem escrita por meio de 

sequências didáticas (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004).  

Os alunos passam parte de suas vidas no espaço da sala de aula, e saem da escola 

ou ingressam em anos de ensino mais avançados sem as competências e habilidades 

mínimas de aprendizagem nas áreas de leitura, escrita e cálculo. Nesse sentido, pergunta-

se: 

Quais são as estratégias de ensino que as professoras propõem em sala de aula 

para progressão da aprendizagem na escrita? 

As estratégias de ensino desenvolvidas pelas professoras em sala de aula propõem 

intervenções pedagógicas suficientes para que a aprendizagem da escrita seja 

sistematizada?  

As estratégias de ensino propostas pelas professoras consideram a escrita como 

prática social?  

A partir desses questionamentos, essa pesquisa teve como objetivos descrever as 

estratégias de ensino da escrita desenvolvidas pelos professores dos anos iniciais, que 

atuam numa escola municipal de Vitória da Conquista, e compreender o efeito das 

estratégias trabalhadas em sala de aula no processo de ensino-aprendizagem da escrita, 

tendo como referencial de análise a perspectiva sociointeracionista da linguagem e os 

estudos das práticas de letramento organizadas em sequências didáticas relacionadas aos 

gêneros discursivos.  
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O estudo foi desenvolvido numa escola pública do município de Vitória da 

Conquista, cujo índice do IDEB divulgado em 2012, foi de 3,4 numa escala de 0 a 10. As 

estratégias de ensino da linguagem escrita analisadas nesse estudo foram observadas em 

duas turmas de 4º e 5º anos do ensino fundamental no período de julho a dezembro do ano 

de 2012. As estratégias de ensino descritas nesse estudo foram desenvolvidas por duas 

docentes, graduadas em Pedagogia, referenciadas nesse estudo como professoras 

colaboradas, em função de terem fornecido dados importantes para análise e sistematização 

dessa pesquisa.  

Segundo Soares (2004), diante dos precários resultados que vêm sendo obtidos, 

entre nós, na aprendizagem inicial da língua escrita, com sérios reflexos ao longo de todo o 

ensino fundamental, parece ser necessário rever os quadros referenciais e os processos de 

ensino que têm predominado em nossas salas de aula. As dificuldades de desenvolvimento 

do trabalho, no espaço escolar, no que tange ao ensino envolvem a conjuntura de vários 

fatores, tais como as condições físicas do espaço escolar, a insuficiência de recursos 

pedagógicos, as políticas de ensino, a precariedade das condições de trabalho, a ausência 

de conceituação teórica e metodológica para a formação docente, entre outros aspectos. 

A escolha da análise das estratégias de ensino da linguagem escrita foi 

determinada em função da importância da ação pedagógica dos professores como 

mediadores do processo de organização didática para apropriação da escrita pelos alunos 

no processo de ensino-aprendizagem, e o que de fato é sistematizado no espaço da escola.  

Segundo Kato (1999) muitos professores não têm consciência da importância de 

significar o processo de apropriação da linguagem escrita como prática social durante a 

alfabetização e nos anos iniciais de ensino, porque entendem que esse aprendizado só será 

possível apenas por meio de exercícios contínuos e mecânicos que não estabelecem uma 

relação com o significado que a escrita exerce no meio social. Para os professores que 

adotam essas estratégias, a habilidade da escrita só será desenvolvida plenamente por meio 

de atividades pedagógicas que exercitem a escrita, a exemplo do uso exclusivo de 

atividades centradas apenas em cópias e ditados, ou seja, por meio de práticas 

instrumentais muitas vezes mecânicas e repetitivas. A aprendizagem, nesses casos, é vista 

não como um processo de interação entre sujeito e o objeto do conhecimento, mas como 

apreensão passiva, desvinculada da realidade e do contexto social do educando.  

Segundo Kato (1999), as metodologias comumente usadas nas escolas pouco 

exploram a capacidade demonstrada pelos alunos porque reduzem a escrita a uma atividade 
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avaliativa. Com essa prática, grande parte dos alunos não se interessa pela escrita. Para 

Pereira (2012, p. 261), nos dias atuais, ler e escrever de forma mecânica é condição 

insuficiente para atender às exigências contemporâneas, pois essa perspectiva de ensino 

não garante a um sujeito a interação plena com os diferentes tipos e gêneros de texto que 

circulam na sociedade. Além de decodificar sons e letras, faz-se necessário compreender os 

significados e usos das palavras em diferentes contextos; é preciso revestir de sentidos o 

que se lê e escreve. 

As estratégias de ensino da escrita, adotadas pelos professores em sala de aula, 

precisam ser revestidas de significados que atendam ao verdadeiro sentido da linguagem 

enquanto prática social e não se restrinjam a um mero instrumento mecânico de expressão 

gráfica. Os educandos precisam perceber a necessidade e importância da prática da escrita 

enquanto instrumento social. Kato (1999) ainda afirma que uma das principais funções da 

escola é integrar a criança ao mundo da escrita, pois vivemos numa sociedade regida por 

códigos linguísticos que valorizam esse instrumento como um dos principais meios de 

comunicação. 

Cavalcanti e Bortoni-Ricardo (2007, p. 243) indicam que a pouca produtividade 

do ensino da leitura e da escrita nas escolas revela um problema crucial de 

transculturalidade no país, que é a transição entre a cultura predominantemente oral e a 

cultura letrada. As autoras enfatizam que a escola brasileira tem a responsabilidade 

precípua de resolver esse problema. No entanto, a tarefa não vem sendo cumprida com a 

urgência e a competência que se impõem. Coelho e Souza (2012, p. 8) também apontam 

que as práticas pedagógicas precisam ser repensadas, estejam elas ainda a se constituir e/ou 

em constituição. Práticas já cristalizadas, se não repensadas e rediscutidas, negam o 

princípio dialógico de alteridade e tendem a ser mecânicas. 

 Para desenvolver o estudo proposto nesta dissertação foram articulados 

referenciais teóricos centrais baseados na visão sociointeracionista da linguagem, 

considerando os pressupostos de Bakhtin (1992, 2004) e Vygotsky (1987, 1998, 2000). 

Associados a esses referenciais de análise, foram apresentadas discussões dos estudos das 

práticas de letramento, a partir dos postulados de Kleiman (1995, 2007, 2008), Rojo 

(2009), Goulart (2000, 2001, 2006) e Soares (2003, 2004, 2008), que redimensionam o 

ensino da linguagem escrita nas escolas como prática social. Para análise das estratégias de 

ensino da linguagem escrita desenvolvidas pelas professoras colaboradoras da pesquisa, 

além dos referenciais supracitados, foram entrelaçadas discussões teóricas e metodológicas 
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das sequências didáticas pautadas em gêneros discursivos, considerando as orientações de 

Dolz e Schneuwly (2004) e abordagens sobre o ensino da linguagem numa perspectiva 

sociointeracionista e dialógica com eixos discursivos sobre os saberes pedagógicos dos 

professores, considerando as linhas teóricas de Charlot (2000), Perrenoud (2000), Tardif 

(2002) Freire (1986, 1996, 1998, 2001), Bronckart (2006, 2009), Pereira (2012), Geraldi 

(1998, 2000), Morais (2000), Souza (2009, 2011), entre outros. 

A metodologia utilizada para análise dos dados fundamentou-se em estudos 

pautados nos dispositivos de cunho etnográfico da prática escolar, tendo como referenciais 

centrais André (2012), Angrosino e Flick (2009). Segundo André (2012), a pesquisa de 

cunho etnográfico, na educação, tem contribuído de forma satisfatória para análise dos 

dados, por caracterizar, fundamentalmente um contato direto do pesquisador com a 

situação pesquisada, o que permite reconstruir os processos e as relações que configuram a 

experiência escolar diária. 

No texto, a seção intitulada O ensino da escrita numa perspectiva 

sociointeracionista propõe uma discussão teórica acerca da necessidade de se superar o 

ensino da linguagem escrita enquanto instrumento de natureza mecânica, no sentido de se 

promover um ensino pautado em estratégias que contemplem a aprendizagem desse 

domínio por meio da interação entre os sujeitos em situações concretas e significativas. 

Nota-se o quanto se faz necessário permitir que o aluno perceba a funcionalidade da 

linguagem escrita e penetre nessa corrente de forma consciente, de modo a compreender 

que os enunciados são de natureza social e fazem parte do seu contexto de vida, estão 

presentes no seu cotidiano. 

Na seção que discute as Estratégias de ensino da escrita: práticas de letramento 

organizadas em sequências didáticas, argumenta-se sobre a necessidade e importância de 

se inserir, no ensino da linguagem escrita, estratégias pedagógicas baseadas nas práticas de 

letramento, propondo uma (re)atualização dos saberes da linguagem escrita e  da didática 

sobre o funcionamento da língua escrita. Concebendo a linguagem enquanto instrumento 

de natureza social, o ensino da escrita não deve se afastar desse sentido. Assim foram 

articulados aos estudos bakhtinianos e a abordagem de Vygotsky referenciais que discutem 

o ensino da escrita como prática de letramento a partir de sequências didáticas embasadas 

nos gêneros discursivos. 

A seção Caminhos da pesquisa apresenta o percurso metodológico desse estudo, 

que foi pautado numa abordagem de cunho etnográfico da prática escolar, tendo como foco 
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de análise as estratégias de ensino da linguagem escrita desenvolvidas por duas professoras 

em turmas do 4º e 5º anos do ensino fundamental numa escola pública do município de 

Vitória da Conquista.  

 A seção Análise dos dados: descobertas num caminho percorrido discorre sobre 

a análise dos dados levantados de acordo com as estratégias de ensino desenvolvidas pelas 

professoras colaboradoras da pesquisa, a partir de categorias construídas com base nos 

aspectos estruturais para o ensino da língua que objetivavam o aprimoramento da escrita. 

Os aspectos analisados consideraram as habilidades e competências dos alunos quanto ao 

domínio em interpretação escrita de textos, à expressão escrita em produção textual, à 

aquisição dos domínios da ortografia e dos elementos de gramática.  

Ao final desse estudo, conclui-se que o ensino da linguagem escrita precisa ser 

redimensionado a partir de estratégias pedagógicas que de fato promovam a aprendizagem 

de forma significativa e, nesse sentido, supere ou minimize os problemas notificados em 

relação à baixa proficiência dos alunos frente à apropriação da leitura e da escrita.  
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2  O ENSINO DA ESCRITA NUMA PERSPECTIVA SOCIOINTERACIONISTA 

 

Essa seção apresenta uma discussão teórica sobre a necessidade de superar o 

ensino da linguagem escrita enquanto instrumento de natureza mecânica para um ensino 

pautado em estratégias que contemple a aprendizagem desse domínio por meio da 

interação entre os sujeitos, constituída por situações concretas e significativas a partir de 

uma visão sociointeracionista no que tange ao processo de ensino-aprendizagem da 

linguagem escrita.  

Para Bakhtin (2004), a concepção de língua é discursiva, a língua não pode ser 

separada dos seus falantes e dos seus atos, tampouco das esferas sociais e dos valores 

ideológicos. Para o autor, “a língua, no seu uso prático, é inseparável de seu conteúdo 

ideológico ou relativo à vida” (BAKHTIN, 2004, p. 95), não devendo ser vista como um 

sistema abstrato de formas normativas. A língua é concreta e se realiza nos atos de fala, na 

comunicação ativa entre seus usuários, o que confirma, então, o caráter sociointeracionista 

da linguagem, uma vez que aponta a língua como instrumento dialógico e interacional. 

Ainda segundo o referido autor, a linguagem é um ato social que se realiza e se modifica 

nas relações sociais e é, ao mesmo tempo, meio para a interação humana e resultado dessa 

interação, já que seus sentidos não podem ser desvinculados do contexto de produção. A 

linguagem é, portanto, de natureza socioideológica e tudo “que é ideológico possui um 

significado e remete a algo situado fora de si mesmo” (BAKHTIN, 2004, p. 31). 

Bakhtin argumenta (2004, p. 111) que 

A língua não se transmite, ela dura e perdura sob a forma de um processo 

evolutivo contínuo. Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser 

usada; eles penetram na corrente da comunicação verbal; ou melhor, 

somente quando mergulham nessa corrente é que a consciência desperta e 

começa a operar.  

Bakhtin (2004) destaca que o ser humano é histórico e culturalmente construído. 

Nessa construção existem múltiplas vozes que ecoam num discurso, há sempre sentidos 

que vão sendo construídos e refeitos historicamente nas práticas sociais. Desse modo, a 

linguagem é produzida no e pelo contexto sociocultural e só pode ser compreendida 

enquanto interação verbal, em uma relação dialógica, pois todo enunciado é resposta a 

outro e gera outras respostas. “A enunciação é de natureza social” (BAKHTIN, 2004, p. 

113). 



23 

 

Na perspectiva de Bakhtin (2004), a escrita se constitui como elemento de 

interação verbal e necessita ser aprendida de maneira ativa, e estudada de maneira 

profunda para ser comentada e discutida. Bakhtin (2004) ainda argumenta que só há 

compreensão da língua dentro de sua qualidade e realidade contextual. Só no contexto real 

de enunciação, torna-se possível à concretização da palavra. O sentido é determinado pelo 

contexto, havendo tantas significações possíveis quantos forem os contextos possíveis.  

Vygotsky (2000, p. 11) afirma que “a linguagem é, antes de tudo, um meio de 

comunicação social, de enunciação e compreensão”. A linguagem é um instrumento de 

natureza social e no processo de aprendizagem da escrita é necessária a interação ativa da 

criança. O referido autor considera a escrita como um conhecimento científico, que exige 

da criança mobilização das funções psicológicas superiores (memória, atenção, percepção, 

abstração), o que torna esse domínio, mais complexo. “A escrita tampouco é uma simples 

tradução da linguagem falada para signos escritos, e apreensão da técnica da escrita. A 

linguagem escrita requer para o seu transcurso um desenvolvimento de alto grau de 

abstração” (VYGOTSKY, 2000, p. 312). Quando a criança domina a escrita, projeta-se a um 

nível superior no desenvolvimento da linguagem. Em função do domínio da escrita ser um 

processo de elaboração complexa, Vygotsky destaca a importância da intervenção 

pedagógica mediada pelo professor, que não deve ser pautada em estratégias mecânicas, 

mas deve ser revestida de significados.  

A visão sociointeracionista adotada nesse estudo permite a compreensão do 

ensino da escrita como prática social. Considerando os sujeitos envolvidos nessa 

construção como sujeitos sociais, o texto (oral ou escrito) passa a ser considerado o próprio 

lugar da interação e os interlocutores, como sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se 

constroem e são construídos. Nesse sentido, Vygotsky (1998, p. 140) afirma que a escrita é 

um sistema de representação simbólica da realidade, que media a relação dos homens com 

o mundo. Para ele, a escrita é um processo histórico construído culturalmente a partir das 

interações entre o homem e o mundo. 

Na perspectiva bakhtiniana, “[...] a linguagem não é um dom divino nem uma 

dádiva da natureza. É o produto da atividade humana coletiva, e reflete em todos seus 

elementos tanto a organização econômica como a sócio-política da sociedade que a tem 

gerado" (BAKHTIN, 1992, p. 227). Nesse contexto, a linguagem deve ser compreendida não 

como algo pronto, pois não foi dada ao ser humano. Ao contrário, a linguagem foi criada 
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através das interações sociais estabelecidas entre os indivíduos na sociedade e em 

diferentes contextos e situações.  

Bakhtin (1992, p. 127) afirma que o ato de fala impresso constitui igualmente um 

elemento da comunicação verbal. “Ele é um objeto de discussões ativas sob forma de 

diálogo e, além disso, é feito para ser apreendido de maneira ativa”, ou seja, o ensino da 

escrita deve ser mediado por meio de uma relação dialógica que pressupõe interação do 

sujeito com as diferentes esferas da comunicação. Bakhtin, numa visão sociointeracionista 

acerca da aprendizagem da língua enfatiza que 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 

abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, 

nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social 

da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações 

(BAKHTIN, 1992, p. 127). 

Na visão bakhtiniana, o ensino da escrita deve ser pautado em estratégias que 

contemplem a aprendizagem por meio da interação, de situações concretas e vivas. Bakhtin 

(2004, p. 90) afirma que “todas as esferas da atividade humana, utilizam a língua para 

elaborar seus enunciados de acordo com as suas necessidades”. Os variados suportes em 

que os gêneros se encontram e nos quais circulam em contexto de uso não apenas 

comunicativo, mas, principalmente enunciativo, levam professores ao entendimento e à 

construção de novas perspectivas de letramento que, se realizada de forma planejada, 

possibilitam as crianças a compreenderem melhor os aspectos enunciativos da linguagem e 

a sua função social. 

Segundo Freire (1998, p. 141), "o homem é um ser do que fazer, pois seu fazer é 

ação e reflexão, é teoria e prática". O autor vê o sujeito, constitutivo do outro a partir de 

sua ação que também é reflexão, o sujeito faz o mundo na interação com o outro. Assim 

também ocorre no processo de aprendizagem, em que os seres envolvidos, mediados pela 

confiança em expor a palavra, permitem-se fazer o mundo.  

Para Vygotsky (2000), a aprendizagem da linguagem escrita leva a criança a agir 

de modo mais intelectual e a ter consciência do processo da fala. Os motivos da escrita são 

mais abstratos, mais sofisticados e mais distantes do emprego, por isso a relação e 

mediação do professor com intervenções pedagógicas é de suma importância. Na 

concepção de Vygotsky, segundo Oliveira (1993, p. 61), é estabelecida uma forte ligação 

entre o processo de desenvolvimento e a relação do indivíduo com seu ambiente 

sociocultural e com sua situação de organismo que não avança plenamente sem a mediação 
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de outros sujeitos, ou seja, a interação social é indispensável para o processo pleno da 

aprendizagem. Nessa perspectiva, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, então a 

escola passa a ser considerada essencial para a construção do conhecimento dos sujeitos 

que vivem em sociedades regidas pela escrita. “Para a criança que frequenta a escola, o 

aprendizado escolar é elemento central no seu desenvolvimento” (OLIVEIRA, 1993, p. 62).  

Segundo Vygotsky (1998), a intervenção pedagógica do professor é 

imprescindível para o desenvolvimento da aprendizagem da criança em processo de 

escolarização, pois as estratégias de procedimentos regulares que ocorrem na escola, como 

a demonstração, as instruções, as orientações, o fornecimento de dados, são elementos 

fundamentais para impulsionamento da aprendizagem. 

O papel da escola no processo de aprendizagem é fundamental na promoção de 

avanços no desenvolvimento do aluno, pois “o único bom ensino é o que se adianta ao 

desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1998, p. 114). Desse modo, o ensino proposto na escola 

deve assegurar a aprendizagem, principalmente dos processos psicológicos superiores, 

como se caracteriza a apropriação da escrita, considerada pelo autor como conhecimento 

científico. 

Vygotsky (1998) enfatiza que o ensino da escrita deve ser organizado de forma 

que essa prática se torne necessária às crianças, ou seja, a escrita deve ser uma tarefa 

relevante à vida. Sendo assim, aprender a escrever implica não apenas aprender a 

associação entre letras e sons, mas também a capacidade de usar a escrita nas diferentes 

práticas sociais que irão requerer o seu uso.  

Bronckart (2006), tendo como referencial os estudos bakhtinianos, também 

concebe a linguagem, sobretudo como uma atividade social. 

Essa concepção de linguagem como processo ativo e criativo, que não é 

apenas produto dos objetos de sentido, mas que também se (re) produz a 

si mesma permanentemente, pode ser desenvolvida em duas teses, que 

fundamentam o interacionismo social e, em particular, o interacionismo 

sociodiscursivo que propomos. A primeira tese é a de que, dado que a 

atividade de linguagem é produtora de objetos de sentido, ela é também, 

necessariamente, constitutiva das unidades representativas do pensamento 

humano; a segunda é a de que, na medida em que a atividade de 

linguagem é atividade social, o pensamento a qual ela dá lugar é também, 

necessariamente, semiótico e social. (BRONCKART, 2006, p. 71). 

Desse modo, a linguagem é constitutiva do sujeito e de uma sociedade. Os 

sentidos são articulados através da ação linguística entre sujeitos de um dado grupo social. 

Da mesma forma, dá-se num espaço determinado para aprendizagem. 
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Segundo Dolz e Schneuwly (2004, p. 64), a aprendizagem da linguagem ocorre 

precisamente no espaço situado entre as práticas e as atividades de linguagem. “Nesse 

lugar, produzem-se as transformações sucessivas da atividade do aprendiz, que conduzem 

à construção das práticas de escrita desenvolvidas na escola. Dolz e Schneuwly (2012, p. 

66) identificam a escola como lugar autêntico de comunicação, onde os alunos encontram 

múltiplas situações em que a escrita se torna possível, em que ela é mesmo necessária. 

Nesse sentido, o funcionamento das estratégias de ensino adotadas pelos professores 

precisam ser transformadas de tal maneira que as situações de produção de textos, e outras 

formas de expressão escrita, multipliquem-se na sala de aula entre os alunos, entre as 

classes da escola; entre escolas, ou seja, tornem-se um instrumento de interação social. 

O trabalho com a escrita requer do sujeito aprendiz e do professor uma relação de 

interação, pois esse processo exige um exercício mental sofisticado. Para Riolf (2003 apud 

ALMEIDA, 2007, p. 57), o trabalho de escrita demanda esforço de quem escreve. Além 

das operações discursivas deliberadas, é necessária a sua construção. No ato mesmo de se 

construir, a escrita trabalha sobre o sujeito, provocando sua mudança de posição com 

relação ao próprio texto e criando a possibilidade de se exercer um trabalho sobre ele 

(ALMEIDA, 2007, p. 57). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, 2001)
3
, 

documento oficial elaborado pelo Ministério da Educação, defendem aspectos do ensino da 

língua, já numa perspectiva sociointeracionista. Na apresentação dos PCN há a afirmação 

de que  

O domínio da língua, oral ou escrita, é fundamental para a participação 

social efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem 

acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou 

constrói visões de mundo, produz conhecimento. Por isso ao ensiná-la, a 

escola tem a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso 

aos saberes lingüísticos, necessários para o exercício de cidadania, direito 

inalienável de todos. (BRASIL, 2001, p. 15). 

Os PCN postulam que “a linguagem é uma forma de ação interindividual 

orientada por uma finalidade específica; um processo de interlocução que se realiza nas 

                                                           
3
 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são referenciais para os Ensinos Fundamental e 

Médio de todo o país. O objetivo dos PCN é garantir a todas as crianças e jovens brasileiros, 

mesmo em locais com condições socioeconômicas desfavoráveis, o direito de usufruir do conjunto 

de conhecimentos reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania. Não possuem 

caráter de obrigatoriedade. Têm como objetivo estabelecer uma referência curricular e apoiar a 

revisão e/ou elaboração da proposta curricular dos estados ou das escolas integrantes dos sistemas 

de ensino. Disponível em: <http://www.educacional.com.br/legislacao/leg_vi.asp>. 
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práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos 

de sua história” (BRASIL, 2001, p. 24). Sendo assim, produzir linguagem significa produzir 

discursos, ou seja, dizer algo para alguém, de uma determinada maneira, com finalidades 

específicas e num determinado momento histórico. Portanto, ao se pensar na ampliação do 

que seja o ensino de língua portuguesa deve se considerar os aspectos discursivos.  

Ainda de acordo com os PCN o ensino da escrita deve estar voltado para a função 

social da língua. Nesse aspecto, os parâmetros pontuam que o aluno precisa dominar 

habilidades que o capacitem a viver em sociedade, atuando de maneira adequada e 

relevante, nas mais diversas situações sociais de comunicação. Para tanto, o aluno precisa 

saber interagir verbalmente, isto é, precisa ser capaz de compreender e participar de um 

diálogo ou de uma conversa, de produzir textos escritos, dos diversos gêneros que circulam 

socialmente (BRASIL, 2011a, p. 19). 

No manual do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) da Prova Brasil do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (BRASIL, 2011a, p. 

19), argumenta-se que: 

Ler e escrever, por suas particularidades formais e funcionais, são 

também competências, mas especificamente desenvolvidas no ambiente 

escolar. Tanto os textos escritos de uso mais familiar (como bilhete, a 

carta), quanto os textos de domínio público (como artigo, a notícia, a 

reportagem, o aviso, o anúncio, etc.) são objeto do estudo sistemático da 

escola. Daí a importância de promover-se o desenvolvimento do aluno, 

da capacidade de produzir e compreender textos dos mais gêneros e, em 

diferentes situações comunicativas, tanto na modalidade escrita quanto na 

modalidade oral. (BRASIL, 2011a, p. 19). 

Notadamente, percebe-se a necessidade de superação/mudança da compreensão 

do ensino da escrita numa perspectiva sociointeracionista, vislumbrando um trabalho 

pedagógico que contemple as situações comunicativas nas quais os alunos, enquanto 

sujeitos atores desse processo, participam e constroem conhecimento.  

Trabalhar o ensino da escrita numa perspectiva sociointeracionista, a partir das 

práticas de letramento, reflete a necessidade da sala de aula se constituir num espaço onde 

o professor e os alunos tenham papel central na prática social de construção de 

conhecimento. O aspecto sociocultural na escola existe em razão do aluno e da sociedade 

na qual este está inserido. Portanto, a aprendizagem e o ensino são processos 

indissociáveis, pois ensinar se define em decorrência do aprender. Contudo, para que a 

aprendizagem realmente aconteça, ela precisa ser significativa para o aluno, envolvendo-o 

como pessoa. Trata-se de um processo que proporciona ao aluno relacionar o que está 
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aprendendo com os conhecimentos e experiências que já possui e que lhe permita entrar 

em contato com situações concretas de sua vida fora da escola. 

A abordagem sociointeracionista, conforme postulam Dolz e Schneuwly (2004, p. 

40), considera que o desenvolvimento da autonomia do aprendiz é, em grande parte, 

consequência do domínio do funcionamento da linguagem em situações de comunicação, 

que deve ter como objetivo inicial instrumentalizar o aprendiz para que ele possa descobrir, 

na interação com seus pares, as determinações sociais dos eventos de comunicação, bem 

como a importância das unidades linguísticas como práticas sociais. Em segunda opção 

estratégica, indica as intervenções sistemáticas do professor que viabilizam um papel 

central para transformação das interações entre o aprendiz e o texto. 

Segundo Dolz e Schneuwly (2004, p. 40), para que o ato de escrever seja 

apropriado pelo indivíduo, além do interacionismo intersubjetivo (aquele que se dá 

mediante contextos de interações naturais), é necessário que haja o interacionismo 

instrumental, em que o aprendiz descobre as determinações sociais das situações de 

comunicação e o valor da apropriação das unidades linguísticas no contexto social. Nesse 

sentido, o sociointeracionismo enfoca no processo de ensino-aprendizagem as influências 

sociais a que os alunos estão submetidos, ao mesmo tempo em que leva em conta as 

características do lugar social no qual as aprendizagens se realizam: a escola. 

A escrita está inserida no contexto da sociedade presente em vários espaços e, 

tendo em vista que a linguagem é um fenômeno social e concreto, é necessária a 

compreensão de que o processo de ensino-aprendizagem não pode se configurar como um 

mundo à parte, como se fosse distante da realidade do sujeito. A apropriação da escrita 

precisa configurar no espaço da escola, como objeto que permeia a sociedade e nela exerce 

um papel. Para desenvolver estratégias de ensino que ultrapassem os processos mecânicos, 

faz-se necessário perceber a função social da escrita. A adoção de estratégias pautadas nas 

práticas de letramento possibilita um caminho para superação das dificuldades 

apresentadas pelos alunos no processo de aprendizagem da leitura e escrita nos anos 

iniciais e uma ressignificação da intervenção pedagógica do professor na sala de aula. 
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3 ESTRATÉGIAS DE ENSINO DA ESCRITA: PRÁTICAS DE LETRAMENTO 

ORGANIZADAS EM SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

 

Nessa seção, argumenta-se sobre a necessidade e importância de se inserir no 

ensino da linguagem escrita, estratégias pedagógicas baseadas nas práticas de letramento 

propondo uma (re)atualização acerca dos saberes da linguagem escrita e didática sobre o 

funcionamento da língua escrita. Propõe-se uma discussão sobre o ensino da escrita 

pautado em práticas de letramento organizadas em sequências didáticas com o propósito de 

promover o avanço dos alunos durante o processo de sistematização da escrita. A 

linguagem enquanto instrumento de natureza social pressupõe que o ensino da escrita seja 

pautado em práticas de letramento que trabalhem com gêneros discursivos que 

contemplem as situações concretas vividas em sociedade. 

É de suma importância que o ensino da escrita ultrapasse o trabalho das práticas 

mecânicas de treinamento que visam apenas ao domínio do código pelo código, processo 

que negligencia as situações discursivas vivenciadas no contexto social dos educandos. 

Para alterar esse cenário ainda recorrente nas nossas salas de aula, buscamos orientação 

nos estudos que priorizem a prática da escrita no contexto escolar a partir da exploração de 

gêneros discursivos e reconhecimento da autoria do sujeito aprendiz. Assim, trabalhar o 

ensino da escrita na perspectiva do letramento tem como condição básica o diálogo. 

Conforme afirma Goulart (2001, p. 14), “o diálogo é a condição básica para que o trabalho 

pedagógico se constitua e para que novos conhecimentos sejam criados”. Nesse sentido, a 

autora enfatiza que apropriação da língua escrita pelas crianças é uma meta do professor e 

dos alunos, mas é focalizada principalmente como linguagem, pela possibilidade de trazer, 

para a sala de aula, novos universos discursivos, novas vozes, possibilitando uma interação 

entre sujeito e conhecimento. Para análise das estratégias de ensino da escrita dessa 

pesquisa, buscou-se compreender de que forma as práticas de letramento inseridas no 

trabalho pedagógico das professoras colaboradoas deste estudo favorecem a aprendizagem. 

Para Goulart (2000, p.158), o trabalho pedagógico realizado nas classes de 

alfabetização e anos iniciais, em geral, não se tem mostrado suficiente para formar leitores 

e escritores proficientes. As crianças aprendem a decodificar letras e sons, no caso da 

leitura, e a codificar sons e letras no caso da escrita sem, no entanto, produzir sentido 

nessas atividades. Assim, não conseguem se apropriar do processo de leitura e criação de 

textos socialmente legitimados e presentes nos contextos sociais vivenciados. 
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As práticas de letramento resgatam as bagagens culturais dos educandos, de 

acordo com as heterogeneidades dos gêneros discursivos que eles vivenciam no contexto 

social, redimensionando o processo de ensino da escrita de modo a superar as práticas 

opressoras e homogeneizantes que distanciam o que se ensina na escola com o que o 

aprendiz vivencia fora dela. O trabalho com a escrita enquanto prática social tem como 

proposição a articulação de conteúdos significativos a uma prática viva e concreta, que 

reflete a realidade e o contexto que os sujeitos estão inseridos, desvinculando-se da função 

mecânica de transmissor de conteúdos e, consequentemente, de mero reprodutor de 

exercícios do livro didático. 

Para a adoção de estratégias de ensino que contemplem as práticas de letramento, 

faz-se necessário repensar e redimensionar as atividades pedagógicas desenvolvidas pelo 

professor em sala de aula. O professor deve ser um agente de letramento que organiza sua 

ação pedagógica a partir de sequências didáticas organizadas e planejadas de modo a 

assegurar uma aprendizagem significativa e transformadora para que o aluno torne-se um 

sujeito autônomo e transformador da sua própria realidade. 

De acordo com Pereira (2012, p. 261), além de decodificar sons e letras, é preciso 

entender os significados e usos das palavras em diferentes situações, é preciso construir 

sentidos para o que se lê e escreve, ou seja, apropriar-se da função social da leitura e 

escrita, conforme a argumentação de Freire (1996), na qual ele afirma que, “ensinar não é 

transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para sua produção ou a sua 

construção” (FREIRE, 1996, p. 52). 

Soares (2008, p. 106) esclarece que a escrita fora das paredes da escola funciona 

como interação social, é usada em situações de enunciação (escrevem-se cartas, bilhetes, 

registram-se informações, fazem-se anotações para apoio à memória, leem-se livros, 

jornais, revistas, panfletos, anúncios, indicações de trânsito, nomes de ruas, de ônibus etc.). 

No interior da escola, ela assume um viés falso, artificial, descontextualizando a função 

social desse objeto, o que evidencia um afastamento entre os gêneros discursivos 

vivenciados na escola e os gêneros discursivos compartilhados nos outros espaços de 

socialização. 

Rever, sob novas bases teóricas, o processo de aprendizagem da língua escrita, de 

forma a inseri-la no contexto social dos educandos, e aproximar a escrita aprendida na 

escola com a escrita vivenciada por eles em seus vários espaços culturais, é uma tarefa a 

ser assumida pelos professores dos anos iniciais. A escola, como agência de letramento, é 
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um espaço privilegiado para a compreensão da escrita e da leitura como práticas sociais, 

competindo aos professores ressignificar o processo de ensino a partir do uso de diferentes 

estratégias pautadas em eventos de letramento. Trabalhar o processo de ensino e 

aprendizagem em estratégias discursivas pedagógicas pautadas nas práticas de letramento é 

propor à utilização da escrita, em sala de aula, correspondendo às formas pelas quais ela é 

utilizada, verdadeiramente, no contexto social. 

Diante da problemática apresentada acerca da falta de proficiência dos alunos no 

processo de aprendizagem da leitura e escrita, fato que compromete outras áreas de 

conhecimento, pretende-se, nesta pesquisa, abordar e analisar a importância da ação 

pedagógica do professor nos primeiros anos de escolaridade, elegendo estratégias de 

aprimoramento da escrita pautadas nas práticas de letramento organizadas em sequências 

didáticas que redirecionem o processo de ensino e aprendizagem. Trabalhar com 

estratégias de ensino da linguagem escrita, a partir de práticas de letramento em sequências 

didáticas, é propor “um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida 

dos alunos e cuja realização envolve o uso da escrita, que de fato circule na sociedade, e a 

produção de textos que serão realmente lidos, em um trabalho coletivo de alunos e 

professor, cada um segundo sua capacidade” (KLEIMAN, 2000, p. 238). 

 

3.1 O ensino da escrita com práticas de letramento: (re) atualizando os saberes linguísticos 

e didáticos sobre o funcionamento dos usos da língua escrita 

 

A escola tem privilegiado o estudo da língua, na maioria das vezes, como 

fenômeno estático, que substancialmente contempla a sistematização de normas e a 

adequação ao sistema, mesmo já percebendo em pequena proporção, a inserção de práticas 

que primam pelo ensino da escrita enquanto instrumento social. As práticas pedagógicas, 

que consideram a linguagem como um instrumento desvinculado do contexto social e 

levam o aluno a desinteressar-se do estudo da linguagem, passam a ser para ele algo 

desvinculado de sentido, pois não se aproxima e nem refletem suas vivências, suas 

experiências em sociedade. As estratégias de ensino da escrita, nessas circunstâncias, 

limitam-se a exercícios vazios de significado. Nessa escola, o aluno é um mero objeto, 

jamais sujeito, visto que a ele não é dada nenhuma oportunidade de ler e entender o mundo 

a partir de sua própria realidade e, assim, perceber que essa realidade é também construída 

por ele. “Aprender a ler e escrever já não é, pois, memorizar sílabas, palavras ou frases, 
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mas refletir criticamente sobre o próprio processo de ler e escrever e sobre o profundo 

significado da linguagem” (FREIRE, 2001, p. 59). 

O ensino da escrita na escola, mesmo com a presença de práticas bem sucedidas, 

ainda requer a exploração de práticas de letramento para se deslocar da abordagem 

instrumental como única ferramenta de ensino, que ainda é, em muitos casos, uma 

realidade no contexto escolar. Assim entendida, possibilitará a exploração, no contexto da 

sala de aula, de diferentes gêneros do discurso, explicitando os variados usos e funções que 

lhes são inerentes numa sociedade letrada.  

O letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da apropriação de um sistema 

escrito por uma sociedade (TFOUNI, 1996, p. 23). Soares (2008) e Tfouni (1996) expressam 

que letramento significa muito mais do que saber ler e escrever. É um processo com 

dimensão social, um conjunto de práticas sociais referentes à leitura e à escrita vivenciadas 

em vários contextos. Letramento, nesse sentido, é ensinar a leitura e a escrita dentro de 

uma contextualização em que essas práticas tenham sentido e façam parte da vida, do 

cotidiano, ou seja, da vida em sociedade. As práticas de letramento propõem inserir o 

educando no mundo letrado, trabalhando com os distintos usos de escrita. De acordo com 

Kleiman (2007), os eventos de letramento ocorrem também fora do espaço escolar quando 

o sujeito interage socialmente com essas práticas, ou seja, lidar com troco, contar histórias, 

cantar músicas, identificar símbolos comerciais, reconhecer gravuras, entre muitas outras 

vivências. 

De acordo com Soares (2003) letramento é o estado ou condição em que vive o 

indivíduo que não só sabe decodificar e codificar letras e sons, mas exercer as práticas 

sociais de leitura e escrita que circulam na sociedade em que vive como exercício efetivo e 

competente da tecnologia da escrita, fato que possibilita uma maior interação entre sujeito 

e conhecimento. Apropriar-se dessa concepção de letramento enquanto ação pedagógica é 

transportar as estratégias de ensino aos gêneros discursivos vivenciados pelos educandos 

em seus vários espaços culturais. Na perspectiva adotada nesse estudo, a escola como uma 

agência promotora de eventos de letramento, aproximaria mais a escrita, que se ensina 

nesse espaço, daquela utilizada em outros contextos. Kleiman (1995, p. 20) ainda chama 

atenção para a existência de “agências de letramento” e diz que estas agências devem ser 

respeitadas e valorizadas cada uma no seu devido contexto e com o seu devido grau de 

valor e contribuição na formação do cidadão letrado, pois todas juntas serão capazes de 
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gerar o letramento completo no indivíduo. A escola, por sinal, é a mais importante agência 

de letramento. 

 O fenômeno do letramento concebe a escrita enquanto prática social. Pode-se 

afirmar que a escola, a mais importante das agências de letramento, preocupa-se, não com 

o letramento como prática social, mas apenas com um tipo de prática de letramento, a 

alfabetização, o processo de aquisição de códigos (alfabético, numérico), processo 

geralmente concebido em termos de uma competência individual necessária para o sucesso 

e promoção na escola. Já outras agências de letramento, como a família, a igreja, a rua o 

lugar de trabalho, mostram orientações de letramento muito diferentes (KLEIMAN, 1995). 

Segundo Kleiman (1995), as práticas escolares estariam ainda constituídas por 

práticas de letramento ideologicamente determinadas, que encaminham o aluno a vivenciar 

ações previamente determinadas em função de sua classe social, não em função de sua 

inteligência ou potencialidade. É necessário romper com essa prática ideológica opressora, 

muitas vezes mecânica e com pouca aplicação social, e trabalhar com estratégias de ensino 

que considerem o educando como agente ativo de produção e apropriação de gêneros 

discursivos, considerando suas potencialidades. Isso significa ensiná-los a utilizarem a 

língua, escrita e falada, em diferentes contextos sociais. Dessa forma, as atividades 

pedagógicas devem ser centradas no desenvolvimento das capacidades fundamentais às 

práticas da linguagem, sejam elas orais ou escritas, enquanto eventos de letramento.  

Nas sociedades tecnológicas e industrializadas, a escrita é onipresente. Ela integra 

cada momento de nosso cotidiano, constituindo-se numa forma tão familiar em nossa 

realidade, que seu uso acaba passando despercebido para os grupos letrados. Para realizar 

uma atividade rotineira como uma compra no supermercado, por exemplo, escrevemos 

uma lista dos produtos que precisamos comprar, já no local das compras, lemos e 

comparamos rótulos, preços, datas de validade, ingredientes e cartazes promocionais, ainda 

usamos algum método para calcular e fazer contas e depois de tudo isso preenchemos um 

cheque. Essas atividades que, para um sujeito letrado, são apenas mais uma forma de se 

comunicar com os outros e de agir sobre o meio, são quase tão automáticas que não 

requerem, portanto, grandes esforços de concentração ou interpretação, porém, 

representam um imenso obstáculo, para uma grande maioria de brasileiros não-

escolarizados. Essa escrita ambiental e rotineira representa, entretanto, apenas uma das 

funções da escrita e da leitura, das mais básicas. O domínio de outros usos da escrita 

significa, por exemplo, o acesso a outros mundos públicos como o da mídia ou tecnologia, 



34 

 

e, através deles, a possibilidade de acesso ao poder, daí estudos sobre o letramento que se 

voltam para a transformação de ordem social (KLEIMAN, 1995). 

No contexto da sala de aula, os educandos precisam ouvir e falar, ler e escrever os 

mais variados textos possíveis, ligando-os aos gêneros discursivos imersos no seu contexto 

social e aos gêneros trabalhados na escola. A prática pedagógica organizada em torno do 

uso da língua e a sua reflexão deve visar não só ao processo de ensino da escrita em si 

mesma, mas também a possibilidade de inserção e participação ativa dos alunos na cultura 

escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, na produção e compreensão de 

diferentes gêneros discursivos. 

Para Rojo (2009), um dos objetivos principais da escola é justamente possibilitar 

que seus alunos possam participar das várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da 

escrita (letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e democrática. Para fazê-

lo, é preciso que a educação linguística
4
 leve em conta, hoje, de maneira ética e 

democrática, os letramentos das culturas locais de seus agentes (professores, alunos, 

comunidades escolar), colocando-os em contato com os letramentos valorizados, 

universais e institucionais. 

Para inserção de práticas de letramento no ensino da escrita, nos anos iniciais do 

ensino fundamental, faz-se importante redimensionar o trabalho pedagógico desenvolvido 

em sala de aula, pois, conforme afirma Kleiman (2007), a concepção da escrita nos estudos 

de letramento pressupõe que as pessoas e os grupos sociais são heterogêneos e que as 

diversas atividades entre as pessoas acontecem de modos muito variados.  

Kleiman (2007) ainda apresenta algumas situações em que as práticas de 

letramento podem ocorrer em sala de aula, através de ações didáticas pautadas na 

pedagogia do letramento, discutindo que: 

[...] embora a escola organize suas atividades em torno de temas 

relevantes, é interessante pensar nos projetos como projetos de 

letramento: planos de atividades visando ao letramento do aluno. Assim, 

um projeto de letramento se constitui como “um conjunto de atividades 

que se origina de um interesse real na vida dos alunos e cuja realização 

envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de textos que, de fato, circulam 

na sociedade e a produção de textos que serão realmente lidos, em um 

trabalho coletivo de alunos e professor, cada um segundo sua capacidade” 

                                                           
4
 “A educação linguística deve ser entendida como o conjunto de atividades de ensino-

aprendizagem, formais ou informais, que levam uma pessoa a conhecer o maior número de 

recursos da sua língua e ser capaz de usar tais recursos de maneira adequada para produzir textos a 

serem utilizados em situações específicas de interação comunicativa para produzir efeito(s) de 

sentido(s)” (TRAVALIA, 1998, p. 88-89). 
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seja qual for o tema e o objetivo do projeto, ele necessariamente será 

analisado e avaliado pelo professor conforme o seu potencial para 

mobilizar conhecimentos, experiências, capacidades, estratégias, 

recursos, materiais e tecnologias de uso da língua escrita de diversas 

instituições cujas práticas letradas proporcionam os modelos de uso de 

textos aos alunos. (KLEIMAN, 2007, p. 16). 

Incorporar os gêneros discursivos presentes no contexto social dos educandos nas 

atividades pedagógicas para ensino da escrita é propor uma pedagogia libertadora e 

problematizadora
5
 na qual o professor considere as bagagens culturais do educando para 

mobilizar conhecimento e dar sentido à aprendizagem da escrita. 

Nessa perspectiva, Gadotti (1982, p. 17) pontua que “O ato de ler é incompleto 

sem o ato de escrever. Um não pode existir sem o outro. Ler e escrever não apenas 

palavras, mas ler e escrever a vida, a história”, sinalizando para a necessidade da 

democratização do conhecimento presente na sociedade letrada, pois o ensino da leitura e 

escrita deve ter como objetivo o aprimoramento da competência e melhoramento do 

desempenho linguístico do aluno, com vistas a sua integração e mobilidade sociais, além 

de colocar o ensino num viés produtivo. Isso permite compreender que o ensino da escrita, 

como prática de letramento numa abordagem sociointeracionista, viabiliza o sujeito a agir 

sobre o mundo para transformá-lo e, para, através da sua ação, afirmar a sua liberdade e a 

sua autonomia. 

Na concepção sociointeracionista de Dolz e Schneuwly (2004), a organização de 

uma progressão no ensino da expressão na escola consiste em dar prioridade ao 

funcionamento comunicativo dos alunos da seguinte maneira: 

(...) prepará-los para dominar a língua em situações variadas, fornecendo-

lhes instrumentos eficazes; desenvolver nos alunos uma relação com o 

comportamento discursivo consciente e voluntária, favorecendo 

estratégias de autorregulação; ajudá-los a construir uma representação das 

atividades de escrita e de fala em situações complexas, como produto de 

um trabalho e de uma lenta elaboração (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 

42). 

Comunicar-se oralmente ou por escrito, conforme afirmam Dolz e Schneuwly 

(2004, p. 43) pode e deve ser ensinado sistematicamente por meios de estratégias, que 

validam tanto a produção oral como a expressão escrita, chamadas de sequências didáticas, 

a saber, uma sequência de módulos de ensino, organizados conjuntamente para melhorar 

                                                           
5A educação problematizadora é postulada por Freire e propõe uma ruptura de uma educação 

bancária que não possibilita a relação dialógica entre aluno, professor e objeto do conhecimento 

(FREIRE, 1998). 
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uma determinada prática de linguagem. Assim, os autores propõem a organização do 

trabalho por meio de sequências didáticas que se constituem em estratégia de ensino e se 

tornam instrumentos que podem guiar o professor, propiciando intervenções sociais, ações 

recíprocas dos membros dos grupos e intervenções formalizadas nas escolas, elementos 

necessários para a organização da aprendizagem em geral e para o progresso da 

apropriação de gêneros em particular. Segundo os autores, ao se criar uma sequência 

didática, é necessário que as atividades permitam a transformação gradual das capacidades 

iniciais dos alunos para estes que possam dominar um gênero, considerando questões como 

a complexidade das tarefas em função dos elementos que excedem essas capacidades 

iniciais.  

É por meio de estratégias de ensino estruturadas em sequências didáticas que o 

professor pode explorar diversos exemplares do gênero escolhido, estudar suas 

características próprias e levar os alunos a praticar diferentes escritas antes de propor uma 

produção final. Elas garantem uma progressão que respeita o objetivo a ser alcançado. As 

sequências didáticas instauram, assim, uma primeira relação entre um projeto de 

apropriação de uma prática de linguagem e os instrumentos que facilitam essa apropriação. 

Nesse âmbito, as sequências didáticas procuram desafiar os alunos com práticas de 

linguagem historicamente construídas, os gêneros textuais, para lhes dar a possibilidade de 

reconstruí-las e delas se apropriar. Essa reconstrução ocorre a partir da interação de três 

aspectos: “as especificidades das práticas de linguagem que são objeto de aprendizagem, as 

capacidades de linguagem dos aprendizes e as estratégias de ensino propostas pela 

sequência didática” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 43). 

Destacando-se, nesse contexto, as estratégias de ensino (DOLZ; SCHNEUWLY, 

2004, p. 45), supõem a busca de intervenções no meio escolar que possibilitem a 

transformação e a promoção dos alunos a um melhor domínio dos gêneros e das situações 

de comunicação que lhes correspondem. Trata-se, principalmente, de se oferecer aos 

alunos os instrumentos necessários para evoluir. Assim, para executar as atividades 

comunicativas complexas, como a escrita, que os alunos ainda não estão aptos a realizar de 

maneira independente, serão necessárias intervenções para mediar esse processo. As 

intervenções dos professores são fundamentais para a organização das aprendizagens em 

geral e, nesse caso, em particular, a escrita. 

Para propor práticas pedagógicas como estratégias de ensino, no que tange aos 

processos de sistematização da escrita nos anos iniciais, numa perspectiva de letramento, a 
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partir de sequências didáticas organizadas, faz-se necessário repensar as práticas 

pedagógicas homogeneizantes comumente desenvolvidas na escola. O professor que 

compreende o processo de ensino da escrita como uma prática social, considerando os 

eventos de letramento presentes no contexto da sala de aula, tende a aproximar as 

estratégias de ensino da escrita à realidade dos gêneros discursivos vivenciados pelos 

alunos. Para promover as sequências didáticas nesse contexto, é preciso compreender que 

os gêneros textuais são formas de práticas de letramento, considerados como instrumentos 

de interação social, construídos historicamente pelos agentes sociais e que devem ser 

prestigiados em sala de aula para ensino da escrita. 

A aprendizagem da linguagem escrita para Dolz e Schneuwly (2004) se dá, 

precisamente, no espaço situado entre as práticas sociais e as atividades de linguagem, a 

partir de situações comunicativas vivenciadas pelos aprendizes, tanto no espaço da escola 

como no cotidiano. Desse modo, as práticas de letramento ressignificam o ensino da escrita 

e possibilitam uma aprendizagem significativa que viabiliza a apropriação da linguagem 

como instrumento de transformação social. 

 

3.2 A ação pedagógica do professor com práticas de letramento organizadas em sequências 

didáticas 

 

O professor com formação pedagógica em práticas de letramento amplia as 

situações discursivas vivenciadas na escola e, nessa ação, passa a transitar por áreas 

diferenciadas e enriquecedoras que possibilitam um refinamento no olhar e na atitude 

docente. Este, por sua vez, passa a ter consciência da funcionalidade da escrita e 

redimensiona a ação pedagógica. Kleiman (2008, p. 512) advoga que:  

(...) um dos aspectos necessários do processo envolve, então, a ação de 

um docente que busca desenvolver, cotidianamente, estratégias que lhe 

permitam a necessária autonomia para transitar de uma prática a outra, 

com segurança, não pelo fato de já conhecer todos os potenciais gêneros 

com que irá se deparar numa situação comunicativa qualquer, mas porque 

pode mobilizar as capacidades, recursos, tecnologias que conhece de 

outras situações para essa nova situação e, assim, continuar seu processo 

de letramento ao longo da vida. 

Na perspectiva bakhtiniana, os gêneros do discurso primários estão relacionados 

aos espaços de interação com as pessoas mais próximas, à família, à casa, à vida cotidiana, 

principalmente; os gêneros do discurso secundários aparecem em circunstâncias de 

comunicação cultural mais complexas e relativamente mais evoluídas, principalmente 
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associados à escrita, diferentemente dos gêneros primários. É, então, nesse emaranhado 

discursivo que se formam o discurso social e os discursos individuais.  

Mobilizar ações pedagógicas que entrelaçam e organizam os gêneros de discursos 

(primários e secundários) possibilita povoar de muitas visões de mundo, muitas palavras, 

muitos conhecimentos de diversas origens, o processo de ensino e aprendizagem numa 

relação dialógica entre professor e aluno. 

Charlot (2000, p. 55) enfatiza que “a criança mobiliza-se, em uma atividade, 

quando investe nela, quando faz uso de si mesma como um recurso, quando é posta em 

movimento por móbeis que remetem a um desejo, um sentido, um valor”. Nessa 

perspectiva, mobilizar estratégias pedagógicas que possibilitem esse movimento da criança 

em aprender, é fazê-la perceber que a escrita se relaciona com o mundo em que vive. Desse 

modo, o trabalho com os gêneros discursivos torna-se um mobilizador de conhecimento 

capaz de relacionar o saber vivenciado pelo aluno com seus contextos de vida. “A relação 

com o saber é a relação com o mundo, em um sentido geral, mas é, também, relação com 

esses mundos particulares (meios, espaços) nos quais a criança vive e aprende” (CHARLOT, 

2000, p.67). 

Nesse sentido, a relação entre professor e aluno no processo de ensino e 

aprendizagem da língua escrita deve ser dialógica, com entrelaçamento dos discursos 

individuais e sociais, pois, na teoria de Bakhtin (1992, p. 123), o diálogo é condição 

fundamental para que se conceba a linguagem. “A verdadeira substância da língua é 

constituída pelo fenômeno social da interação verbal, realizada por intermédio da 

enunciação ou das enunciações”. De acordo com Bakhtin (1992), as diferentes esferas 

sociais de conhecimento, sejam do gênero primário ou secundário, constituem-se como 

linguagens sociais. Nesse sentido, a utilização desses gêneros discursivos em sala de aula 

transforma o ensino da língua escrita em uma ação concreta e viva. 

Entrelaçar os gêneros discursivos (sociais e individuais) vivenciados pelos alunos 

no espaço do cotidiano (primários) com os gêneros trabalhados na escola (secundários) é 

uma rica possibilidade de tornar o ensino da escrita mais concreto e significativo, pois se 

estabelece uma ligação entre o que se ensina na escola com o que se aprende fora dela, 

ressignificando o ensino da escrita como prática social e não como elemento de reprodução 

mecânico e vazio de significado.  

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 

variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa 

atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 
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diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 

desenvolve e fica mais complexa. Cumpre salientar de um modo especial 

a heterogeneidade dos gêneros do discurso (orais e escritos), que incluem 

indiferentemente: a curta réplica do diálogo cotidiano (com a diversidade 

que este pode apresentar conforme os temas, as situações e a composição 

de seus protagonistas), o relato familiar, a carta (com suas variadas 

formas), a ordem militar padronizada, em sua forma lacônica e em forma 

de ordem circunstanciada, o repertório bastante diversificado dos 

documentos oficiais (em sua maioria padronizados), o universo das 

declarações públicas (num sentido amplo,as sociais, as políticas). E é 

também com os gêneros do discurso que relacionaremos as variadas 

formas de exposição científica e todos os modos literários (desde o ditado 

até o romance volumoso). (BAKHTIN, 1992, p. 279-280). 

Segundo Goulart (2006, p. 456), na perspectiva do letramento, compreende-se que 

a escola seja uma agência social importante para a socialização de gêneros do discurso 

secundários associados às linguagens sociais em que se fundam. Ou seja, a escola deve 

fazer um grande investimento no trabalho com gêneros secundários, em diálogo com os 

gêneros primários que marcam os sujeitos e lhes dão identidade e sentido ao processo de 

sistematização da aprendizagem da escrita. 

Rojo (2009) reitera que cabe à escola potencializar o diálogo multicultural, 

trazendo para dentro de seus muros não somente a cultura valorizada, dominante, canônica, 

mas também as culturas locais e populares e a cultura de massa, para torná-las vozes de um 

diálogo, objetos de estudo e de crítica. Para tal, é preciso que a escola se interesse por e 

admita as culturas locais de alunos e professores. Trabalhar a leitura e escrita na escola 

hoje é muito mais que trabalhar com a alfabetização, é trabalhar com os letramentos 

múltiplos, com as leituras múltiplas – a leitura na vida e a leitura na escola – em que os 

conceitos de gêneros discursivos e suas esferas de circulação possam ajudar o professor a 

organizar a escrita com eventos e práticas de letramento que contribuam par a 

resignificação de novos sentidos. 

O professor, como “agente de letramento”, é um promotor de recursos e de redes 

comunicativas, para que os alunos participem das práticas de uso da escrita situadas nas 

diversas instituições”. (KLEIMAN, 2006, p. 82-83). Ao trabalhar com variados gêneros 

discursivos em sala de aula, o professor ensina aos alunos que as práticas de leitura e 

escrita se realizam nas diversas esferas sociais das quais eles participam e interagem. 

Sendo assim, interessa que o aluno aprenda a agir nas diversas situações 

sociocomunicativas, não só sabendo ler, mas interagindo com seu meio, ou seja, sabendo 

como ler e produzir os gêneros que se realizam nessas práticas. 
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A adoção de práticas de letramento em sala de aula, pelo professor, por meio de 

estratégias de ensino que contemplem as vivências dos alunos acerca dos gêneros 

discursivos, com sequências didáticas organizadas sistematicamente, possibilita uma 

compreensão e apropriação da escrita como instrumento social efetivo e transformador. 

A partir das orientações didáticas sobre o trabalho com estratégias de ensino 

pautadas em sequências didáticas e tendo como base o referencial de Dolz e Schneuwly 

(2004), Nascimento (2012, p. 93), organizou-se, num esquema, uma descrição de 

estratégias de ensino com direcionamentos que devem ser considerados pelos professores 

no trabalho com gêneros discursivos estruturados em sequências didáticas, tratando a 

escrita enquanto prática social e mobilizando o aluno para progressão da aprendizagem. Os 

pontos indicados como direcionamento para desenvolvimento de uma sequência didática 

com gêneros discursivos são: 

1-Apresentação de uma situação: Nesse momento o aluno deve ser 

exposto ao projeto coletivo de produção de um gênero (qual é o gênero, a 

quem se dirige a produção, qual o suporte material da produção, quem 

são os participantes, etc.). O aluno tem que conhecer o conteúdo com que 

vai trabalhar e saber da sua importância. O aluno é levado a reconhecer o 

gênero textual (leitura ou audição de textos do gênero). 

2-A primeira produção: A produção inicial pode ser simplificada (isto é, 

sem um destinatário específico, somente dirigida à turma ou a um 

destinatário fictício), com o objetivo de realizar um diagnóstico das 

capacidades que os alunos já dominam em relação ao gênero. A avaliação 

é formativa: define os pontos em que o professor precisa intervir melhor; 

permite ao professor adaptar os módulos de maneira mais precisa às 

capacidades reais dos alunos; determina o percurso que o aluno tem ainda 

a percorrer. 

2-As oficinas: Trabalhar problemas de níveis diferentes: a) representação 

da situação de comunicação (contexto de produção); b) pesquisas para 

aprofundamento do tema; c) atividades sobre a construção composicional 

do gênero; d) atividades sobre o estilo do gênero; e) atividades sobre os 

títulos.  Variar as atividades e exercícios: a) atividades de observação e de 

análise de textos; b) tarefas simplificadas de produção de textos; c) 

análise linguística (ortografia, pontuação, gramática, vocabulário...); 

atividades de leitura; e) atividades orais. Capitalizar as aquisições: lista de 

constatações. 

3-A produção final: Possibilita ao aluno pôr em prática as noções e os 

instrumentos elaborados separadamente nos módulos. Permite ao 

professor realizar uma avaliação. Completa a interação, enviando os 

textos aos destinatários. Precisa ser divulgada para se aproximar de sua 

real circulação (NASCIMENTO, 2012, p. 93). 

No primeiro momento, no que se refere à apresentação da situação, o professor 

apresenta o (gênero) que será trabalhado de forma minuciosa aos alunos, para que, em 

seguida, eles realizem a primeira produção textual sobre o gênero trabalhado. Com isso, o 
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professor tem a oportunidade de verificar o conhecimento prévio que os alunos já possuem 

sobre o gênero, para, então, adaptar as atividades que serão realizadas pelos alunos ao 

longo da sequência didática desenvolvida para o ensino do gênero escolhido. A produção 

inicial é muito relevante na adaptação da sequência didática, pois é por meio dela que o 

professor tem a oportunidade de avaliar, precisamente, quais são as principais dificuldades 

dos alunos e perceber qual o nível de conhecimento que eles têm sobre o gênero.  

Depois da avaliação das dificuldades e do conhecimento que os alunos têm sobre 

o gênero, o professor trabalha com diversas atividades e exercícios que lhes permitam 

dominar o gênero escolhido. Estas atividades devem ser realizadas nas oficinas. O ensino 

através das oficinas ou módulos, conforme colocado no esquema permite ao professor 

observar as dificuldades e as descobertas dos alunos ao longo do processo de ensino-

aprendizagem com o gênero, pois o aluno constrói o conhecimento, interage socialmente 

com os colegas por meio das atividades propostas pelo professor. Essas atividades devem 

ser elaboradas, levando-se em consideração as necessidades particulares de cada aluno, 

visando, assim, à construção do conhecimento.  

Na produção final, depois de um estudo aprofundado das particularidades do 

gênero, o aluno terá adquirido conhecimento suficiente para redigir um texto que será 

avaliado pelo professor. Neste texto, o professor verifica se o aluno progrediu, construiu o 

conhecimento do gênero estudado e se adquiriu e aperfeiçoou capacidades linguísticas. 

Considerando-se o processo de ensino-aprendizagem da língua pelos alunos, é possível 

afirmar que as estratégias, quando estruturadas a partir de sequências didáticas, são muito 

importantes, pois elas permitem um direcionamento no trabalho do professor, tendo em 

vista o desenvolvimento das capacidades linguísticas dos alunos. Desta forma, o objetivo 

principal em se utilizar uma sequência didática no ensino de um gênero, segundo Dolz e 

Schneuwly (2004), é possibilitar aos alunos utilizar a língua em várias situações 

comunicativas do dia-a-dia com competência.  

Segundo Dolz e Schneuwly (2004), as sequências descritas visam ao 

aperfeiçoamento das práticas de escrita e estão principalmente centradas na aquisição de 

procedimentos e práticas que podem ser reconfiguradas conforme a necessidade de 

aprendizagem dos alunos. Outras estratégias podem ser incorporadas nessa sequência, 

desde que priorizem a formação dos alunos no processo de construção do conhecimento 

numa perspectiva dialógica e interacional. A adaptação das sequências, reconfigurando 

esse formato exemplificado, requer do professor: 
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[...] analisar a produção dos alunos, escolher atividades indispensáveis 

para realização da continuidade da sequência; prever e elaborar, para os 

casos de insucesso, um trabalho mais profundo e intervenções 

diferenciadas no que diz respeito às dimensões mais problemáticas. 

(DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p.94). 

Para que o professor seja um agente de letramento, incorporando a sua prática 

estratégias de ensino pautadas nos gêneros discursivos, torna-se imprescindível um 

investimento em sua formação profissional. Para desenvolver um trabalho pedagógico 

pautado em estratégias de ensino organizadas em sequências didáticas com gêneros 

discursivos, vislumbrando a escrita enquanto prática social, com base nos estudos de Dolz 

e Schneuwly (2004), é necessário um planejamento que priorize as necessidades de 

aprendizagem dos alunos. A estratégia de ensino organizada numa “sequência didática 

tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, 

permitindo-lhe, assim escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação 

comunicativa”. Dolz e Schneuwly, reforçam a importância do trabalho escolar ser pautado 

sobre gêneros que o aluno não domina ou faz de forma insuficiente, o que corrobora com a 

afirmação de Vygotsky (2000, p.101) "que o ensino deve ir além do que a criança já sabe”. 

Trabalhar com as práticas de letramento pautadas em estratégias de ensino da 

linguagem escrita, cujas intervenções são organizadas por meio de sequências didáticas 

explorando os gêneros discursivos, é possibilitar uma mobilização e interação dos alunos 

com o domínio da escrita de forma concreta e viva. Nessa perspectiva de trabalho, o 

professor acompanha o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos com as finalidades 

gerais de  

(...) preparar os alunos para dominar sua língua nas situações mais 

diversas da vida cotidiana, oferecendo-lhes instrumentos precisos, 

imediatamente eficazes, para melhorar suas capacidades de escrever e de 

falar; desenvolver no aluno uma relação consciente e voluntária com seu 

comportamento de linguagem favorecendo procedimentos de avaliação 

formativa e de autorregulação; construir nos alunos uma representação da 

atividade de escrita e de fala em situações complexas, como produto de 

uma trabalho de lenta duração. (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 93). 

As estratégias de ensino propostas numa sequência didática com gêneros 

discursivos redimensionam o ensino da escrita, pois estruturam a ação e os procedimentos 

de intervenção que os professores desenvolvem em sala de aula, o que evita uma 

abordagem de trabalho superficial, pois requer acompanhamento do processo de 

sistematização da escrita com atividades intencionais e estruturadas que se adaptam às 

necessidades particulares dos diferentes grupos de aprendizes. Nesse sentido, a relação do 
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aluno com o objeto de conhecimento (escrita) se dá de maneira interativa e dialógica. O 

aluno aprende escrever, escrevendo, ou seja, agindo sobre o objeto do conhecimento de 

forma concreta e viva. 

Para descrever e compreender as estratégias de ensino da linguagem escrita que 

são desenvolvidas na escola, é necessário entender como as práticas propostas pelos 

professores em sala de aula mediam e organizam esse processo e, o efeito dessas práticas 

frente ao processo de apropriação e sistematização da escrita. Desse modo, os caminhos 

dessa pesquisa procuraram, diante de uma realidade existente num contexto específico, 

através dos dispositivos da pesquisa de cunho etnográfico da prática escolar, descrever e 

analisar os procedimentos pelos quais os professores desenvolvem suas estratégias de 

ensino da linguagem escrita em sala de aula, tendo em vista a progressão da aprendizagem 

dos alunos, considerando para essa análise as orientações teórico-metodológicas 

sustentadas num viés sociointeracionista e associadas às práticas de letramento que primam 

pela participação ativa do aluno nessa relação de ensino-aprendizagem, na qual suas 

vivências sociais sejam consideradas, de modo a permitir a compreensão e apropriação da 

função social da escrita.  
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4 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Nessa seção é apresentado o percurso metodológico desenvolvido nesta pesquisa 

com a discussão dos princípios teóricos referentes aos dispositivos etnográficos da prática 

escolar que foram adotados nesse estudo, os referenciais teóricos que fundamentaram a 

análise dos dados, a contextualização do lócus onde ocorreu essa pesquisa, a descrição dos 

sujeitos participantes dessa investigação e a exposição dos procedimentos de investigação 

utilizados nesse processo. 

 Para realização dessa pesquisa, foi feito um estudo com dispositivos de cunho 

etnográfico da prática escolar. Foram utilizados como procedimentos de investigação, a 

observação das aulas ministradas com o foco nas estratégias de ensino da escrita; 

realização de entrevista com as professoras das classes e análise de documentos (atividades 

de escrita produzidas pelos alunos e professores). Segundo André (2012), a pesquisa de 

cunho etnográfico na educação tem contribuído de forma satisfatória para análise dos 

dados, por se caracterizar fundamentalmente por um contato direto do pesquisador com a 

situação pesquisada, o que permite reconstruir os processos e as relações que configuram a 

experiência escolar diária. 

Por meio de técnicas etnográficas de observação participante e de 

entrevistas intensivas, é possível documentar o não documentado, isto 

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. Esse 

tipo de pesquisa permite, pois, que se chegue bem perto da escola para 

tentar entender como operam no seu dia a dia os mecanismos de 

dominação e de resistência, de opressão e de contestação ao mesmo 

tempo em que são veiculados e reelaborados conhecimentos, atitudes, 

valores, crenças, modos de ver e sentir a realidade e o mundo. (ANDRÉ, 

2012, p. 41). 

Reconhecendo a importância da abordagem de cunho etnográfico, buscou-se a 

utilização dos dispositivos de análise focalizando-se a dinâmica das salas de aula 

observadas e levando-se em consideração o contexto histórico dos sujeitos (professores e 

alunos) bem como as condições específicas em que se dava a apropriação do conhecimento 

da escrita nesse grupo. Para André (2012), o processo de investigação da sala de aula se 

produz basicamente através da observação direta das situações de ensino-aprendizagem, 

assim como por meio da análise do material didático produzido pelo professor e do 

material produzido pelo aluno. 
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As observações realizadas nesse estudo foram registradas num diário de campo, 

no qual estão descritos todos os momentos presenciados na dinâmica de sala de aula, 

momentos que revelavam as estratégias de ensino das professoras colaboradoras desse 

estudo, a interação dos alunos e o processo de desenvolvimento das atividades. O diário de 

campo se constitui de registros que apresentam relatos ou descrições dos dados obtidos 

durante a realização do estudo num caderno de notas. Segundo Rocha e Eckert (2008), o 

diário de campo ou cadernos de notas é um instrumento de transposição de relatos, ou 

episódios observados (dados brutos), que possibilita o registro de dados, gráficos, 

anotações, dificuldades e das descrições que resultam do convívio do pesquisador, no 

universo social que está inserido, durante o processo de observação, realização de 

entrevistas, conversas. 

 Por meio dessas observações, foi possível compreender como eram realizadas as 

atividades e inter-relações das pessoas no espaço escolar, exigindo do pesquisador o 

registro objetivo e uma busca de padrões a serem extraídos das vivências da cultura 

cotidiana, aqui manifestadas no espaço escolar, especificamente nas salas de aula 

observadas, onde professoras organizavam e desenvolviam as estratégias de ensino. A 

observação participante, segundo Angrosino e Flick (2009), não deve ser vista como um 

ato isolado, mas como um processo gradual que envolve inicialmente atitudes tais como: 

saber selecionar o local a ser pesquisado para que viabilize o livre acesso à comunidade; 

saber conduzir os trabalhos, buscando manter informados todos os colaborares e/ou 

participantes locais, quando se fizer necessário; saber conduzir cada etapa da pesquisa 

fazendo anotações de forma estruturada ou em formato de narrativas. 

A observação participante não é propriamente um método, mas sim um 

estilo pessoal adotado por pesquisadores em campo de pesquisa que, 

depois de aceitos pela comunidade estudada, são capazes de usar uma 

variedade de técnicas de coleta de dados para saber sobre as pessoas e seu 

modo de vida. (ANGROSINO; FLICK, 2009, p. 34). 

Para Angrosino e Flick (2009), a validade da observação participante é uma 

questão de registro sistemático, análise de dados e repetição regular das observações 

durante um determinado período de tempo em que a pesquisa observacional é um meio de 

resguardar a autenticidade dos resultados. Assim, o pesquisador pode atestar a validade da 

sua observação usando diversas técnicas complementares como a entrevista, narrativas, 

história de vida, práticas interacionistas, análise de documentos confirmando, desta forma, 

os dados obtidos pela observação, conforme foi realizado nesta pesquisa. 
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Para André (2012), compreender a sala de aula, numa perspectiva etnográfica, é 

visualizar e analisar sua rotina, as relações, as tensões, e os significados que os sujeitos, 

que a compõem, atribuem às situações, objetos e atores do cotidiano pedagógico 

observado. Investigar esse contexto é ir muito além de uma simples descrição para uma 

compreensão dos significados culturais através das falas, dos gestos, dos pensamentos 

expressados (através das entrevistas) e comportamentos das pessoas envolvidas. É, 

portanto, descrever os significados culturais do grupo participante da investigação 

considerando o universo cultural que também deve ser pesquisado. Para isso, a proposta de 

pesquisa, no contexto escolar, deve ser aberta e flexível possibilitando alterações no 

decorrer da sua realização e a busca pelas representações e opiniões construídas com os 

atores escolares envolvidos no processo que é coletivo, múltiplo e dinâmico. 

Observar as dinâmicas que ocorrem em sala de aula é um procedimento 

riquíssimo para o pesquisador, pois, segundo Souza (2009, p. 99), não é um lugar restrito à 

exposição de conteúdos. Essa compreensão é imprescindível para o planejamento das 

estratégias de ensino da linguagem. Nesse sentido, a referida autora enfatiza: 

As falas da sala de aula são falas marcadas na acepção de discursos, isto 

é, produções ideológicas situadas em tempo e espaços definidos. A sala 

de aula é um espaço de situação social em que os agentes 

sociais(professor e aluno) expõem valores e objetam escolhas, 

impregnando as suas falas com a negociação dos sentidos. [...] A sala de 

aula é uma instância de produção e apropriação de conhecimentos 

(SOUZA, 2009, p. 99). 

A sala de aula é um espaço discursivo onde as relações entre sujeitos do processo 

de construção do conhecimento (professor e aluno) são constituídas de significados e, 

desse modo, possibilitam uma riqueza de contribuições na pesquisa da prática escolar. 

Desse modo, Moreira e Caleffe (2006) pontuam que um importante propósito da 

pesquisa etnográfica na educação é descrever, analisar e interpretar uma faceta ou 

segmento da vida social de um grupo, dentro de um contexto educativo, compreendendo 

também os acontecimentos pedagógicos que se relacionam nesse contexto sociocultural. 

Neste propósito, mediante questões ou declarações amplas, o pesquisador esclarece ao 

grupo a intenção da pesquisa, estabelece hipóteses e perguntas significativas e tem como 

fonte de dados as pessoas, os cenários e os objetivos relevantes. 

As observações realizadas nesta pesquisa foram feitas em duas salas de aula e 

iniciadas no mês de julho, priorizando principalmente as aulas em que as professoras das 

classes estudadas desenvolviam atividades para ensino da escrita, e, na medida em que as 
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observações eram feitas, havia também a necessidade da pesquisadora realizar entrevistas 

com as professoras para a compreensão das dinâmicas e dos efeitos que elas produziam em 

sala de aula. Foi solicitada, às professoras, a autorização para fotografar os episódios de 

aula (preservando a identidade dos alunos e professores), os materiais produzidos pelos 

alunos e as atividades expostas e trabalhadas em sala de aula. 

Os dados observados foram organizados em episódios de aula descritos num 

diário de campo para exposição de uma análise discursiva que contemplou o 

estabelecimento das relações entre linguagem escrita e ensino e problematizações sobre o 

letramento escolar e o letramento do professor (KLEIMAN; MATENCIO, 2005). 

O percurso da pesquisa ocorreu num período de seis meses (julho a dezembro de 

2012), com observações feitas em dias alternados da semana. Foram priorizadas 

principalmente as aulas de Língua Portuguesa e Redação, que normalmente aconteciam as 

terças e quartas-feiras, dias específicos em que as aulas de ensino da escrita eram 

predominantes, conforme o planejamento realizado pelas professoras. Foram feitas 

algumas visitas à escola em outros momentos, precisamente nos meses de  agosto, outubro, 

novembro e dezembro para entrevista com as docentes das turmas participantes da 

pesquisa e para análise do material de expressão escrita produzido pelos alunos. 

Para iniciar o processo de investigação, foi feito o primeiro contato com a direção 

da escola que ocorreu em 22 de maio de 2012, para apresentação dos objetivos da pesquisa 

e termo de consentimento para levantamento e análise dos dados. A direção da escola se 

reuniu com o grupo de professores em 25 de maio, quando apresentou a proposta da 

pesquisa. Apenas as professoras das turmas do Ciclo II Inicial (4º ano) e Ciclo II Final (5º 

ano) do turno matutino dessas referidas classes concordaram em aceitar a participação da 

pesquisadora a partir do primeiro dia letivo de aula do II semestre. Em contato com as 

professoras, que ocorreu em 29 de maio, a pesquisadora apresentou seu projeto de pesquisa 

com a descrição dos objetivos e os instrumentos que seriam explorados: a observação 

participante em sala de aula, a análise das produções de escrita dos alunos, entrevistas e 

observação da dinâmica da escola. 

Os procedimentos de investigação utilizados nessa pesquisa foram: 

 A observação das aulas de ensino da linguagem escrita ministradas pelas 

professoras colaboradoras dessa pesquisa - As estratégias de ensino 

observadas durante o percurso da pesquisa foram registradas num diário de 

campo da pesquisadora. Alguns recursos utilizados pelas professoras para 
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desenvolvimento de suas estratégias em sala de aula e materiais produzidos 

pelos alunos foram fotografados com autorização prévia.  

 Entrevistas realizadas com as professoras colaboradoras da pesquisa visando 

compreender de que forma desenvolviam suas estratégias de ensino da 

escrita.  

 Análise dos materiais elaborados pelas professoras e trabalhos de escrita 

executados pelos alunos. Os materiais produzidos pelos alunos foram 

fornecidos pelas professoras, após as aulas de ensino da escrita. 

Para entender a dinâmica de funcionamento da escola, foram realizadas 

entrevistas com a coordenação
6
 e direção da unidade escolar e observações sobre o 

funcionamento da dinâmica da escola. 

Os dados apresentados foram analisados a partir dos pressupostos 

sociointeracionistas acerca da linguagem, baseados nos referenciais de Bakhtin (1992, 

2004) e Vygotsky (1987, 1998, 2000) e associados a discussões referentes aos estudos das 

práticas de letramento postulados por Kleiman (1995, 2007, 2008) entre outros autores, 

que redimensionam o ensino da linguagem escrita nas escolas como prática social. Além 

dos referenciais supracitados, foram entrelaçadas discussões teóricas e metodológicas das 

sequências didáticas pautadas em gêneros discursivos, considerando-se as orientações de 

Dolz e Schneuwly (2004) e as abordagens sobre o ensino da linguagem numa perspectiva 

interacionista e dialógica com eixos discursivos sobre os saberes pedagógicos dos 

professores, conforme as linhas teóricas de Charlot (2000), Perrenoud (2000), Tardif 

(2002), Freire (1986, 1996, 1998, 2001), Bronckart (2004, 2006, 2009), Pereira (2012), 

Geraldi (1998, 2000), Morais (2000), Souza (2009, 2011) entre outros. 

 

4.1 Contextualização do corpus da pesquisa 

  

Os dados analisados nesta pesquisa foram levantados numa instituição escolar 

municipal de Vitória da Conquista que atende a 200 alunos na modalidade de Ensino 

Fundamental com turmas do 1º ao 5º ano. A escola funciona nos turnos matutino e 

vespertino e fica localizada numa região periférica do município. Segundo relato das 

                                                           
6
 A coordenadora e diretora da escola participaram dessa pesquisa colaborando com o fornecimento 

dos dados sobre a contextualização da escola, estrutura curricular, porém não foram participantes 

diretas desse estudo. 
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professoras, essa localidade tem histórico de alto índice de violência, atende a uma 

comunidade de baixa renda e grande parte dos alunos são crianças e adolescentes em 

situações de risco. 

As turmas do Ciclo II inicial e Ciclo II Final (4º e 5º anos) anos do ensino 

fundamental, com as quais a pesquisa foi realizada, apresentavam algumas especificidades, 

diferentes das demais. As referidas classes foram organizadas pela direção e coordenação 

da escola com o objetivo de reunir o maior número de alunos repetentes e com histórico de 

dificuldades de aprendizagem, enquanto as demais turmas dessa mesma modalidade de 

ensino foram agrupadas com alunos que estavam regularmente matriculados de acordo 

com o nível de escolaridade sem histórico de repetência. A direção da escola justifica essa 

organização das turmas de forma diferenciada das demais classes, em função de pretender 

atender melhor as especificidades dos alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem e ritmos diferenciados com histórico de repetência. 

 

Sujeitos participantes da pesquisa 

 

Participaram da pesquisa duas professoras de turmas do Ensino Fundamental (4º e 

5º Anos). A professora do 4º Ano, Ciclo II inicial, é graduada em Pedagogia, docente 

efetiva do município, tem experiência de 15 anos no magistério, fez uma especialização em 

Educação Infantil e esta foi identificada na análise dos dados como P1; a Professora (P2) é 

graduada em Pedagogia, trabalha no município em regime de contrato, tem 10 anos de 

experiência no magistério e durante o percurso da pesquisa fazia um curso de formação 

continuada, oferecido pela secretaria municipal (200h), em Letramento.  

 

Contexto da turma A 

 

A turma A, 4º Ano, onde leciona P1, tem 20 alunos. A idade dos alunos oscila entre 

9 a 15 anos, sendo mais predominante a faixa etária de 13 anos. Nesse grupo, apenas dois 

alunos não têm histórico de repetência. Os demais apresentam dificuldades no processo de 

apropriação da leitura e escrita. Nessa turma, existe um adolescente especial, cujo 

transtorno não tem diagnóstico definido, segundo informações da escola em contato com a 

família. A turma é bastante inquieta, alguns alunos manifestam comportamentos de 

indisciplina e agressividade. A professora, durante a realização das atividades, interrompe 
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a aula diversas vezes para solicitar dos alunos silêncio e envolvimento com as atividades, 

principalmente as atividades de escrita. 

Quadro 1 – Descrição da Turma A: Quantidade de alunos por faixa etária 

Número de 

alunos 
Faixa etária 

02 9 anos (não têm histórico de repetência) 

03 
12 anos (apenas um aluno não tem histórico de repetência 

nessa escola) 

09 13 anos 

05 14 anos 

01 15 anos 

Fonte: Dados fornecidos pela secretaria da escola através do registro do diário de 

classe e professora da turma em 2012. 

 

Contexto da turma B 

 

A turma B, onde leciona P2, tem 18 alunos. Nesse grupo, são 13 os alunos 

repetentes, que apresentam baixo nível de proficiência na leitura e escrita. Os demais 

alunos não têm histórico de repetência. Nesse grupo, há dois adolescentes com atraso 

global no desenvolvimento, sem diagnóstico definido (segundo informações da professora, 

que mantém contato com a família) e que não têm acompanhamento específico. Um deles 

tem 16 anos e o outro, 14. É uma turma muito agitada, predominantemente formada por 

meninos, alunos com problemas de comportamento e aprendizagem. 

Quadro 2 – Descrição da Turma B: Quantidade de alunos por faixa etária 

Número de alunos Faixa etária 

04 10 anos (não têm histórico de repetência) 

03 
11 anos (apenas um aluno não tem histórico de 

repetência nessa classe) 

02 12 anos 

02 13 anos 

03 14 anos 

04 15 anos 

01 16 anos 

Fonte: Dados fornecidos pela secretaria da escola através do registro do diário de classe e 

professora da turma em 2012 
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4.2 Procedimentos das entrevistas 

 

As entrevistas propostas nessa pesquisa foram realizadas com duas professoras 

identificadas, nos dados levantados, como P1 e P2. A professora responsável pela turma do 

4° Ano (Ciclo II Inicial)
7
 foi identificada na transcrição dos dados e análise dos resultados 

como P1e a professora responsável pela turma do 5º Ano (Ciclo II final), como P2. 

As entrevistas possibilitaram uma interação verbal entre as professoras 

colaboradoras desse estudo e a pesquisadora. Acerca dessa interação comunicativa por 

meio das palavras, Bakhtin (2004) salienta que 

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 numa extremidade, na outra 

apóia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do 

locutor e do interlocutor (BAKHTIN, 2004, p. 117). 

Por meio das enunciações das professoras, foi possível compreender as relações 

que são constituídas entre os saberes que se manifestam sobre o ensinar e como ensinar. 

Essa compreensão não é um ato solitário do sujeito, é um efeito de interação verbal, de 

construção de sentidos, no qual leitor, autor e texto (ou, de modo mais amplo, 

interlocutores e discursos) participam ativamente e no qual a palavra revela-se como 

produto vivo das interações das forças sociais. A apropriação da palavra do outro não é 

passiva, permite concordância, acordos, adesões, mas também divergências, desacordos, 

recusas, dissonâncias. Estas tensões configuram a riqueza das relações dialógicas. 

Mediante interação verbal entre pesquisadora e professoras colaboradoras desse 

estudo, através da realização das entrevistas, foi possível: 

 Identificar os saberes das experiências vivenciadas com a prática e ensino da escrita 

em seus contextos sociais (do passado e do presente); 

  Compreender a relação estabelecida entre os saberes que são constituídos sobre 

como ensinar e o que ensinar, no momento do planejamento e desenvolvimento das 

                                                           
7
 A organização curricular do município de Vitória da Conquista, onde esse estudo foi 

desenvolvido, estrutura e identifica os anos do ensino fundamental em ciclos de aprendizagem. O 

ciclo I, contempla do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, o Ciclo II tem duas modalidades, que são 

denominadas Ciclo II inicial, e corresponde ao 4º Ano, e Ciclo II final que se refere ao 5º Ano. Os 

Ciclos III (6º e 7º anos) e IV correspondem do 8º ao 9º ano. Os ciclos de aprendizagem, focos dessa 

pesquisa, são os ciclos II Inicial e Ciclo II Final, referentes ao 4º e 5º Anos. 
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estratégias propostas em sala de aula, e os seus efeitos na aprendizagem e 

sistematização da escrita dos alunos. 

Para Ludke e André (1986), a entrevista como instrumento de interação verbal 

constituiu-se como importante elemento de análise que, além de garantir mais proximidade 

com aqueles que se deixaram entrevistar, possibilitou, ainda, refletir, conjuntamente, sobre 

as compreensões reveladas nas palavras dos entrevistados. A entrevista  

(...) representa um dos instrumentos básicos para a coleta de dados [...]. 

Ela desempenha importante papel não apenas nas atividades científicas, 

como em muitas outras atividades humanas. [...] na entrevista a relação 

que se cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca 

entre quem pergunta e quem responde (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 33). 

As entrevistas foram realizadas apoiadas em um roteiro elaborado com temáticas e 

questões que permitiram a interação entre pesquisadora e sujeitos envolvidos na pesquisa. 

Nesse sentido, Kleiman (2008, p. 123) afirma que 

(...) o professor, através das múltiplas e dinâmicas experiências 

vivenciadas em seu dia-a-dia, constrói valores e modos de agir 

específicos, que envolvem concepções de ensino, práticas pedagógicas e 

as representações concernentes à sua própria imagem e ao seu papel 

social. 

É nessa dinâmica que as experiências, vivenciadas pelo professor, vão se 

constituindo e formando sua identidade profissional. Nesse estudo, a compreensão da 

identidade profissional, que o professor constitui com suas experiências e processo de 

formação, foi analisada através de observações e entrevistas realizadas no espaço da sala 

de aula. 

As entrevistas realizadas com as professoras foram desenvolvidas mediante um 

roteiro elaborado com temáticas selecionadas pela pesquisadora, tendo como suporte 

discursivo os estudos das práticas de letramento que tratam a escrita enquanto instrumento 

social e os saberes pedagógicos constituídos pelo professor em relação às estratégias de 

ensino da escrita desenvolvidas em sala de aula em paralelo às experiências que 

vivenciaram em seus contextos de vida e como profissionais. Com as temáticas 

selecionadas, foram estabelecidos indicadores de análise que serviram para referenciar as 

discussões propostas que tratavam dos seguintes aspectos: 

  o ensino da escrita vivenciada pelas docentes, enquanto foram alunas, resgatando 

suas memórias e experiências de vida escolar, e o letramento que constituíram ao 

longo da formação com foco nos usos da escrita;  



53 

 

 as estratégias de ensino da escrita, planejadas e desenvolvidas em sala pelas 

professoras; 

 os saberes que as professoras revelavam acerca dos eventos de letramento 

vivenciados pelos alunos em outros contextos, além da escola. 

A estruturação das entrevistas mediadas, por temáticas, teve como princípio 

compreender de que forma as enunciações das professoras revelavam os saberes 

constituídos a partir de suas experiências sociais e profissionais em relação à prática da 

escrita e às estratégias de ensino desenvolvidas em sala de aula e seus efeitos no processo 

de aprendizagem dos alunos. 

No momento em que o sujeito enuncia sobre uma temática, é possível 

compreender as significações que atribuem às questões enunciadas, e, desse modo, 

perceber os contextos com os quais se relacionam. 

Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a 

ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada 

palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, 

fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando uma 

réplica. Quanto mais numerosas e substanciais forem, mais profunda e 

real é a nossa compreensão (BAKHTIN, 1992, p. 131-132). 

Segundo Cereja (2005), para se compreender determinado enunciado, seja ele 

falado ou escrito, é indispensável não apenas identificar inicialmente a significação das 

palavras contidas nele. A compreensão de um enunciado, em sua totalidade, depende, 

também, do conhecimento do contexto comunicativo no qual ele foi produzido.  

Cereja (2005), partindo do ponto de vista dialético e dialógico de Bakhtin, afirma 

que a palavra não é unidade neutra, forma abstrata. Ele pontua ser esta um terreno 

“interindividual” e, portanto, com características marcantes de reunir em si as diversas 

vozes de todos aqueles que a utilizam. 

Para análise das entrevistas, foram organizadas, a partir de temáticas e suas 

significações, propostas no roteiro de entrevistas indicadas no quadro 3: 

Quadro 3 – Roteiro de entrevistas 

TEMAS SIGNIFICAÇÕES 

1. Escrita como prática social  Significados do ato de ler e escrever 

 Situações nas quais exerce a prática da 

escrita 

 Memórias da infância no exercício da 

escrita praticado na escola 
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2. Estratégias de ensino da escrita  Estratégias de ensino da escrita 

desenvolvidas em sala de aula  

 Planejamento das estratégias de ensino 

3. Eventos de letramento  Saberes sobre os eventos de letramento 

vivenciados pelos alunos em outros 

contextos, além da escola. 

  

A orientação teórica para a elaboração de temáticas e a montagem dos enunciados 

teve como base teórica os estudos de Bakhtin, o qual afirma que o tema “(...) é o sentido da 

enunciação completa”, o que possibilita uma análise das enunciações das professoras, 

procurando compreender todo o contexto das situações envolvidas durante as práticas 

pedagógicas adotadas em sala de aula. Santos (2011) afirma que o tema se refere a um 

contexto sócio-histórico, tomando como base os elementos contextuais que o representam, 

bem como com as formas linguísticas que compõem a enunciação. O tema da enunciação 

“(...) é concreto, tão concreto como o instante histórico ao qual ela pertence” (BAKHTIN, 

2004, p. 129).  

Com as temáticas selecionadas, o processo de análise discursiva das professoras 

procurou compreender o sentido que as docentes enunciavam em suas palavras, a partir das 

questões proferidas durante as entrevistas e dos sentidos dos enunciados, levando-se em 

conta o enunciado concreto, ou seja, tentando perceber a identidade dos interlocutores, a 

finalidade da enunciação, o momento histórico e os discursos que circulam nas 

enunciações concretas que refletiam a realidade da prática desenvolvida em sala de aula. 

A palavra (em geral qualquer signo) é interindividual. Tudo o que é dito, o que é 

expresso se encontra fora da “alma” do falante, não pertence apenas a ele. A palavra não 

pode ser entregue apenas ao falante. “O autor (falante) tem os seus direitos inalienáveis 

sobre a palavra, mas o ouvinte também tem os seus direitos: têm também os seus direitos 

aqueles cujas vozes estão na palavra de antemão pelo autor (porque não há palavra sem 

dono) (...)” (BAKHTIN, 1992, p. 327-328). 

As entrevistas com as professoras participantes desse estudo foram realizadas, 

tendo como referência o seguinte roteiro: 

Quadro 4 – Roteiro de questões propostas na entrevista 

SIGNIFICAÇÕES ENUNCIADOS 

Significados do ato de ler e escrever O que é para você ler e escrever? 



55 

 

Memórias da infância no exercício da 

escrita na escola 

Quais as atividades de escrita que você 

praticou, enquanto aluna, na escola?  

Situações nas quais exercem a prática 

da escrita 

Em que situações do seu cotidiano você usa a 

escrita? 

Estratégias de ensino escrita 

desenvolvida em sala de aula.  

Quais estratégias de ensino da escrita você 

costuma desenvolver em sala de aula? 

Como são planejadas as suas aulas de ensino 

da escrita? 

 

Saberes sobre os eventos de letramento 

vivenciados pelos alunos em outros 

contextos, além da escola. 

Você conhece os eventos de letramento que 

os seus alunos vivenciam?  

Considera importante conhecer os eventos de 

letramento dos alunos para relacioná-los com 

a prática da escrita em sala de aula? 

Fonte: Adaptado de Rosa (apud KLEIMAN; MATENCIO, 2005). 

Os enunciados propostos foram direcionados pela pesquisadora e as respostas das 

professoras eram gravadas em áudio, para assegurar a fidelidade dos depoimentos. 

Durante as entrevistas e o processo de observação participante em sala de aula, foi 

possível compreender as relações que as docentes estabeleciam entre as estratégias que 

desenvolviam em sala de aula e o nível de aprendizagem que os alunos apresentavam. 

Esses momentos foram registrados no diário de campo e transcritos para essa análise que 

pretendia compreender os percursos pedagógicos que as professoras traçavam, na medida 

em que adotavam suas estratégias de ensino para trabalhar a linguagem escrita, cuja análise 

encontra-se na quarta seção desse estudo. 

 

4.3 Procedimentos das observações para análise das estratégias de ensino da linguagem 

escrita  

 

Para André (2012), conhecer a escola mais de perto significa colocar uma lente de 

aumento na dinâmica das relações e interações que constituem o seu dia-a-dia, 

apreendendo as forças que a impulsionam ou que a retêm, identificando as estruturas de 

poder e os modos de organização do trabalho escolar e compreendendo o papel e a atuação 

de cada sujeito nesse complexo interacional onde ações, relações e conteúdos são 

construídos, negados, reconstruídos ou modificados. Segundo a autora supracitada, a 
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dimensão instrucional/pedagógica, que é foco desse estudo, abarca todas as situações de 

ensino em que se dá a relação professor-aluno-conhecimento. Nessas situações estão 

interligados os objetivos e os conteúdos do ensino, as estratégias e o material didático, a 

linguagem e outros meios de comunicação entre professor e alunos, e as formas de avaliar 

o ensino e a aprendizagem.  

No processo de ensino-aprendizagem, vários são os fatores que interferem nos 

resultados esperados: as condições estruturais da instituição de ensino, as condições de 

trabalho dos docentes, os recursos disponíveis. Outro fator é o de que as estratégias de 

ensino utilizadas pelos docentes, devem ser capazes de sensibilizar (mobilizar) e de 

envolver os alunos ao ofício do aprendizado. 

O professor precisa estar sempre atento aos movimentos que se instauram nas 

relações que se constituem com o saber, pois no processo de ensino-aprendizagem alunos e 

professores são parceiros, e nessa perspectiva, o professor deve mobilizar-se no sentido de 

construir estratégias que promovam a aprendizagem pelo aluno.  

Mobilização é pôr em movimento. Mobilizar-se é pôr-se em movimento. 

[...] poder-se-ia dizer que eu me mobilizo para alcançar um objetivo que 

me motiva e que sou motivado por algo que pode mobilizar-me. [...] 

Mobilizar é pôr recursos em movimento. Mobilizar-se é reunir suas 

forças, para fazer o uso de si próprio como recurso. [...] Mobilizar-se, 

porém, é também engajar-se em uma atividade originada por mobílies, 

porque existem “boas razões” para fazê-lo. Interessarão, então, os 

móbiles da mobilização, o que produz a movimentação, a entrada em 

atividade. O próprio móbile não pode ser definido senão por referência a 

uma atividade (CHARLOT, 2000, p. 54-55). 

No processo de ensino-aprendizagem as estratégias devem ser tratadas como 

recursos em movimento que possibilitem o envolvimento do aluno com a aprendizagem. 

Segundo Meirieu (1998) as estratégias de ensino desenvolvidas pelos professores devem 

ser pautadas em atividades planejadas para mobilizar ações de aprendizagem. Bordenave e 

Pereira (1998) consideram “estratégias de ensino” como sendo um caminho escolhido ou 

criado pelo professor para direcionar o aluno, a ser aplicado na sua prática educativa. 

Seriam as formas, os procedimentos, as ações, as atividades decorrentes do planejamento e 

da organização dos processos de ensino-aprendizagem. Para Torres e Barrios (2002) 

estratégia de ensino é um conjunto de procedimentos usados em sequência pelo professor 

para se alcançar resultados formativos. 

O presente estudo discute o efeito das estratégias da linguagem escrita 

desenvolvidas pelas professoras colaboradoras dessa pesquisa no processo de 
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aprendizagem. Dolz e Schneuwly (2004) afirmam que as estratégias de ensino supõem a 

busca de intervenções no meio escolar que favoreçam a aprendizagem.  

As intervenções formalizadas nas instituições de escolares são 

fundamentais para organização das aprendizagens. Nesse sentido, as 

sequências didáticas são instrumentos que podem guiar as intervenções 

dos professores. (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 45). 

Nessa perspectiva, as estratégias de ensino fornecem intervenções necessárias 

para progressão na aprendizagem dos alunos. Reconhecendo a importância das estratégias 

de ensino da linguagem escrita como intervenções do professor para promoção da 

aprendizagem, esse estudo apresenta uma análise sobre as sequências didáticas explorando 

os gêneros discursivos e considerando as orientações teórico-metodológicas de Dolz e 

Schneuwly (2004) articuladas aos estudos das práticas de letramento, que tratam o 

processo de ensino-aprendizagem da escrita como instrumento social. Essa articulação 

teórica possibilitou uma análise comparativa entre as estratégias desenvolvidas pelas 

professoras em sala de aula e as estratégias que são organizadas, considerando-se as 

práticas de letramento a partir de sequências didáticas, o que pressupõe um ensino voltado 

para a ação do professor por meio de intervenções pedagógicas que viabilizem o processo 

de sistematização da escrita como um instrumento de natureza social. 

Os episódios de aula descritos nesse estudo, registrados no diário de campo, 

possibilitaram uma análise das estratégias desenvolvidas em sala de aula pelas professoras, 

visando a compreensão acerca do efeito dessas práticas, no processo de aprendizagem dos 

alunos, e a forma como os gêneros discursivos eram trabalhados em sala de aula, a partir 

da abordagem sociointeracionista da linguagem e dos estudos do letramento como prática 

social. 

Foram selecionadas para descrição e análise nessa pesquisa, as estratégias de 

maior recorrência utilizadas pelas professoras no trabalho com os aspectos estruturais da 

língua escrita. Os critérios selecionados para análise das estratégias foram direcionados 

pelos postulados de Dolz e Schneuwly (2004) que trabalham com sequências didáticas e 

com aspectos estruturais do ensino da língua na perspectiva textual (leitura e produção de 

texto), em questões de gramática e ortografia. Nesse sentido, as estratégias descritas nesse 

estudo para análise, foram selecionadas quanto aos aspectos estruturais do ensino da língua 

que objetivam o aprimoramento do nível de escrita dos alunos. Os indicadores levantados 

foram: 
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1. Estratégias de ensino para leitura e interpretação de texto 

2. Estratégias de ensino para produção textual 

3. Estratégias para ensino de ortografia 

4. Estratégias para ensino da gramática  

 

4.4 Análise dos materiais produzidos pelos alunos 

 

A análise dos trabalhos produzidos pelos alunos, durante o desenvolvimento das 

estratégias de ensino, teve como objetivo compreender o efeito das estratégias 

desenvolvidas pelas professoras na aprendizagem e sistematização da escrita do grupo. Os 

materiais de produção escrita analisados nesse estudo, foram fornecidos pelas professoras 

das classes, logo após a realização dos trabalhos propostos em sala de aula. Para 

verificação do efeito do nível de aprendizagem dos alunos frente às produções realizadas 

em sala de aula, foi feita uma consulta ao plano de ensino de Língua Portuguesa das 

professoras, reportando-se às competências e habilidades propostas para o curso e diálogos 

com as docentes sobre o nível de aprendizagem dos alunos no processo de apropriação da 

escrita. 

As competências e habilidades para o domínio da escrita de acordo com o plano 

de ensino de Língua Portuguesa das turmas de Ciclos II Inicial (4º ano) e Ciclo II Final (5º 

ano) centravam-se nos seguintes aspectos
8
: 

Quadro 5 – Síntese: competências e habilidades dos alunos – ciclo II – escrita 

 Respeitar a segmentação do texto em frases e palavras. 

 Escrever palavras significativas e textos compatíveis com a etapa da aprendizagem.  

 Ampliar, resumir, ordenar e reordenar sentenças, períodos e textos, ao utilizar 

repertório linguístico de forma clara e organizada. 

 Produzir textos em suas diversas tipologias, respeitando o gênero indicado. 

 Utilizar elementos de coesão, buscar a coerência e a eficácia do texto.  

 Elaborar textos exercitando a construção de parágrafos. 

                                                           
8
 O quadro foi organizado pela pesquisadora com a transcrição das competências e habilidades 

propostas no plano de ensino de língua Portuguesa elaborado pelas professoras de Ciclo II em 

parceria com a coordenadora da escola. O plano de ensino não foi fornecido à pesquisadora, foi 

permitida apenas uma consulta para registro das competências e habilidades que o curso exigia e os 

conteúdos propostos. Os dados levantados nessa consulta documental foram transcritos no diário de 

campo. 
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 Escrever textos considerando a possibilidade de compreensão do leitor. 

 Atender às regras de ortografia vigentes. 

 Empregar as regras gramaticais adequadas a cada situação: maiúsculas e minúsculas, 

pontuação, acentuação, concordâncias verbal e nominal. 

 Revisar os próprios textos com o objetivo de aprimorá-los. 

 Reconhecer a função social da escrita. 

Fonte: Organizado pela pesquisadora em consulta ao plano de ensino de língua portuguesa em 

2012. 

Mediante as competências e habilidades exigidas para o curso do Ciclo II, 

descritas no plano de ensino, e aos diálogos entre pesquisadora e professoras sobre o nível 

de aprendizagem dos alunos, quanto à sistematização da escrita das referidas turmas, foi 

feita uma análise discursiva sobre o efeito das estratégias de ensino elaboradas pelas 

professoras e o nível de aprendizagem alcançado pelos alunos após a execução das 

atividades propostas. 

A análise dos materiais produzidos pelos alunos foi um procedimento importante, 

pois permitiu verificar o nível de aprendizagem que os alunos apresentavam durante as 

aulas. As entrevistas realizadas com as professoras possibilitaram uma interlocução com a 

pesquisadora para análise discursiva dos saberes que as professoras concebiam acerca da 

escrita vivida por elas nos contextos sociais e a forma como era trabalhada o ensino da 

escrita em sala de aula.  

Após a descrição dos dados levantados, foi feita uma análise dos procedimentos 

utilizados, articulando-os com os referencias teóricos que defendem a linguagem numa 

visão sociointeracionista,  com as abordagens sobre práticas de letramento que postulam o 

ensino da escrita como prática social através de estratégias pedagógicas e com discussões 

sobre a aprendizagem dos alunos no processo de sistematização da escrita numa 

perspectiva dialógica entre objeto de conhecimento (escrita) e aprendiz (aluno). 



60 

 

5  ANÁLISE DOS DADOS: DESCOBERTAS NUM CAMINHO PERCORRIDO  

 

Nessa seção, são descritas e analisadas as estratégias de ensino da linguagem 

escrita a partir das aulas observadas, dos materiais produzidos pelos alunos e das 

entrevistas realizadas com as professoras colaboradoras da pesquisa.  

 

5.1 Análise das estratégias de ensino observadas  

As descrições numeradas nesse estudo, não seguem a ordem cronológica dos 

episódios. A princípio, as estratégias descritas são apresentadas de acordo com o aspecto 

estrutural referente à apropriação da linguagem escrita e, após cada descrição, foi feita uma 

análise dos dados obtidos a partir dos referenciais teóricos indicados. 

Todo o conjunto de intervenções desenvolvidas pelas professoras, durantes as 

aulas, foram consideradas estratégias de ensino, por representarem atividades planejadas 

para aprendizagem da escrita. 

 

5.1.1 Estratégias de ensino da leitura e interpretação de texto 

 

A descrição 1 apresenta as atividades desenvolvidas por P1 na turma A para o 

ensino da leitura e interpretação de texto. O objetivo era o aprimoramento da escrita. A 

aula descrita apresenta as estratégias que foram utilizadas conforme o livro didático de 

língua portuguesa, adotado pela escola para as turmas de ciclo II. Normalmente, durante 

todo o processo de observação, as estratégias de estudo da leitura e interpretação escrita do 

texto, exploradas pelas professoras no livro, ocorriam nessa sequência descrita.  

 

TURMA A: Descrição 1: Aula de Leitura e estudo de texto 

Ao décimo dia do mês de julho a professora da turma A sugeriu uma 

atividade de leitura e interpretação de texto. O texto estava no livro 

didático de Português (Projeto Buriti, Editora Moderna, v. 4) adotado 

pela escola e distribuído pelo governo. O texto em estudo era intitulado A 

viagem. A professora solicitou aos alunos que lessem silenciosamente o 

texto. Alguns alunos procedem com a leitura silenciosamente. É 

observado pelo pesquisador que algumas alunas usam, dentro do livro 

didático, revistas e aproveitam o momento da atividade para ler as 

notícias sobre horóscopo. Após a leitura silenciosa, a professora faz a 

leitura oral do texto e pede aos alunos que respondam às questões 

propostas no livro. Os alunos começam a responder às atividades 

interpretativas do texto, propostas pelo livro didático. Nesse momento, 

foi observado que alguns alunos produzem desenhos em folhas soltas que 



61 

 

escondem dentro dos livros; outros copiam as respostas dos colegas mais 

próximos, enquanto a professora atende ao aluno especial, propondo uma 

atividade diferenciada de cópia do texto no caderno. Passados vinte 

minutos, a professora pergunta aos alunos se a atividade foi concluída e 

alguns respondem que sim. Nessa ocasião, a professora se dirige ao 

quadro e registra as questões respondendo-as no quadro para os alunos 

corrigirem. Grande parte dos alunos, inclusive os que desenhavam e as 

que liam a revista de horóscopo (que não haviam respondido às 

questões), copiam as respostas no caderno. Após a escrita das questões, a 

professora faz a leitura das respostas. Depois dessa atividade, entra uma 

auxiliar na sala para entregar dois pratos para distribuição da merenda 

escolar. (Diário de campo da pesquisadora, julho de 2012) 

A leitura dos textos, em geral, era feita a princípio pela professora e depois pelos 

alunos (silenciosamente) e um grupo indicado pela regente da classe procedia com a leitura 

oral. Nas situações descritas, não há discussões sobre as temáticas do texto e uma interação 

entre os alunos durante o desenvolvimento da estratégia. Na atividade não existe uma 

interação de todos os alunos com texto, com as atividades de escrita propostas, bem como 

não atinge ao envolvimento de todo o grupo. Muitos alunos ficam alheios à atividade, não 

se envolvem com o processo e a atividade fica mecânica. 

Nota-se que a estratégia escolhida pela professora que requer dos alunos uma 

leitura silenciosa e atividade de interpretação escrita, negligenciam outras possibilidades de 

trabalho que poderiam ser desenvolvidas com o texto. As estratégias descritas reforçam a 

necessidade de rediscutir as atividades que as professores desenvolvem em sala de aula. As 

ações pedagógicas que pressupõem leitura e estudo de texto precisam envolver o grupo de 

alunos e dialogar com os mesmos. Muitos alunos ficam alheios ao que está sendo realizado 

e a professora, em função da dinâmica da sala de aula, acaba não percebendo a falta de 

envolvimento dos alunos com a atividade proposta.  

 Segundo Geraldi (2000), a leitura, na prática escolar, institui-se numa atividade 

linguística artificial, assumem-se papéis de locutor/interlocutor durante o processo, mas 

não se é locutor/interlocutor efetivamente. Essa artificialidade torna a relação ineficaz, pois 

é um momento simulado e não concreto. 

Na escola não se escrevem textos, produzem-se redações. E estas nada 

mais são do que a simulação do uso da língua escrita. Na escola não se 

lêem textos, fazem-se exercícios de interpretação e análise de textos. E 

isso nada mais do que simular leituras. Por fim, na escola não faz análise 

lingüística, aplicam-se a dados análises preexistentes. E isso é simular 

prática científica da análise linguística. (GERALDI, 2000, p. 90). 

Essas estratégias de leitura sem uma relação concreta do aluno com o texto são 

muito recorrentes nas escolas. Conforme Geraldi (2000) salienta, essas ações são comuns e 
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precisam ser repensadas de modo a permitir uma interação verdadeiramente ativa entre 

aluno, professor e texto, e não numa relação simulada. 

Para Bakhtin (2004, p. 123), “o livro, isto é, o ato de fala impresso, constitui 

igualmente um elemento da comunicação verbal. Ele é objeto de discussões ativas sob a 

forma de diálogo [...]". Nesse contexto o livro é um ato de fala escrito e que tem um 

sentido particularmente importante, sendo construído a partir de discussões ideológicas que 

envolvem o autor e a voz de outros autores. 

Lajolo (1998, p. 59 apud GERALDI, 2000, p. 91) afirma que 

Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um 

texto. É a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir 

relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, 

reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e dono da 

própria vontade, entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se contra ela, 

propondo outra não prevista. 

Quando uma aluna esconde outro gênero discursivo dentro do livro, evitando a 

leitura do texto, é um ato de rebeldia, ou seja, se propõe outra leitura diferente da proposta, 

opondo-se, de forma silenciosa, a atividade proposta. Nesse contexto observado, o estudo 

de aprimoramento da escrita na perceptiva textual não amplia as possibilidades de 

aprendizagem, pois nota-se uma ausência na interação entre professor, aluno, texto. A 

atividade fica mecânica e ação dos alunos sobre o objeto do conhecimento fica bastante 

restrita. 

A descrição 2 apresenta um episódio de aula da Turma B, cujas estratégias 

também tinham como propósito a leitura e interpretação escrita do texto explorando o 

livro. Nas intervenções descritas a seguir, apresenta-se o trabalho desenvolvido para estudo 

de uma tirinha de histórias em quadrinhos presente no livro didático adotado pela escola 

para esse grupo. 

 

TURMA B: Descrição 2: Aula – Leitura e interpretação escrita de texto 

 

Em 11 de julho de 2012, a professora da turma B solicita aos alunos que 

abram o livro de Português na página 63 e leiam a tirinha do gênero 

história em quadrinhos intitulada “Kelvin e Aroldo”. A professora 

pergunta aos alunos que tipo de texto é aquele e alguns respondem: 

“história em quadrinhos”. A professora se reporta a um cartaz na sala de 

aula com exemplos do texto “história em quadrinhos”. A professora faz a 

leitura do título do cartaz e aponta os tipos de balões, dizendo, “esse 

balão é de fala, esse é de pensamento, esse é de ideia, esse, é do grito, 

esse é da dúvida”. A professora faz a leitura da tirinha e pergunta aos 

alunos sobre os personagens. Dois alunos respondem. A professora 
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mostra aos alunos, usando o próprio livro, as interjeições e onomatopeias 

existentes no texto. A professora explora o cartaz na sala e dá exemplos 

de interjeições e onomatopeias. Posteriormente, a turma começa a 

responder a atividade no livro e a professora solicita aos alunos que 

retirem do texto as onomatopeias e as interjeições. No momento da 

execução da atividade, os alunos procuram a professora para tirar dúvidas 

e ela indica a resposta; outros perguntam se está certo. A atividade é 

concluída pelos alunos e a professora solicita-lhes que leiam o livro de 

Ciências para estudar a pirâmide alimentar. (Diário de campo da 

pesquisadora, julho de 2012) 

 
Figura 1 – Cartaz: História em Quadrinhos 

Fonte: Acervo da pesquisadora (julho, 2012). 

 

Transcrição do enunciado do título do cartaz: 

História em Quadrinhos 

A história em quadrinhos, como o próprio nome diz, é contada em quadros com desenhos e 

textos. 

As falas dos personagens são apresentadas em balões que variam de formato, conforme a 

mensagem. 

Veja alguns tipos de balões: 

 

Na descrição 2 foi notado todo um cuidado da professora, no momento da 

exposição do cartaz, de antecipar o conteúdo com materiais visuais que pudessem ilustrar a 

atividade de leitura e o trabalho de inserção do gênero das histórias em quadrinhos. A 
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inserção dos gêneros discursivos em sala de aula é considerada por Kleiman (2000) como 

elemento relevante no processo de apropriação e sistematização da escrita. Nesse sentido, 

nota-se uma grande preocupação da professora. Porém, no desenrolar da atividade, as 

estratégias desenvolvidas se restringiram ao uso do livro didático e perdeu-se a riqueza de 

possibilidades de interação dos alunos com o texto. Não existe uma relação dialógica e de 

interação entre os alunos e o texto, entre o texto e o grupo e entre o texto, o grupo e o 

professor. O objetivo ficou restrito a identificação de alguns elementos estruturais do texto, 

como a identificação dos tipos de balões. 

Nessas atividades descritas, verifica-se certa artificialidade nas estratégias 

escolhidas e uma interrupção abrupta da atividade. A adoção da exploração do cartaz é 

muito ilustrativa, mas não estabelece uma relação de interação ativa do aluno com a 

atividade. Mais uma vez, a situação ilustra a ausência efetiva de interação entre o aluno e o 

texto. 

Kleiman (2000) propõe que a leitura seja desenvolvida de diversas maneiras: 

mostrar que um texto pode apresentar alternativas diferenciadas de trabalho e com funções 

diversificadas, dando ao aluno a oportunidade de interagir, não só com os colegas, mas 

com o próprio texto, levando-o a questionar-se em relação às intenções do autor em 

abordar esse tema, levantar hipóteses, ter um posicionamento positivo ou negativo, dentre 

outros aspectos. 

Geraldi (2000) sinaliza que a leitura deve ser entendida na prática escolar como 

processo de interlocução entre leitor/texto/autor. O aluno leitor não deve ser passivo, mas 

um agente que busca significações. E nesse processo, o professor deve ser um mediador 

nessa relação. Freire (1986, p. 22) defende que “(…) ler não é só caminhar sobre as 

palavras, e também não é voar sobre as palavras. Ler é reescrever o que estamos lendo. É 

descobrir a conexão do texto, e também como vincular o texto/ contexto com meu 

contexto, o contexto do leitor”. 

Nesse sentido, é fundamental que a leitura e a escrita possam oferecer ao aluno a 

possibilidade de descobrir caminhos à aprendizagem significativa, de forma que, o mesmo 

interprete, interaja, divirta-se, sistematize, dialogue, confronte, documente, informe, 

oriente-se e reivindique, trazendo, assim, conhecimento em benefício de formas de 

expressão e comunicação possíveis, reconhecidas, necessárias e legítimas em um 

determinado contexto cultural. 
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Faz-se necessário superar práticas mecânicas do processo de aprendizagem, pois 

esse enfoque esvazia o verdadeiro significado que leitura e escrita exercem na vida em 

sociedade. Sobre estratégias de ensino da linguagem que são pautadas nesse esvaziamento 

dialógico entre o sujeito aprendiz no processo de construção da leitura e escrita, Kleiman 

(2000, p.24) afirma que 

A prática de sala de aula, não apenas da aula de leitura, não propicia a 

interação entre professor e aluno. Em vez de um discurso que é 

construído conjuntamente por professores e alunos, temos primeiro uma 

leitura silenciosa ou em voz alto do texto, e depois, uma série de pontos a 

serem discutidos, por meio de perguntas sobre o texto, que não leva em 

conta se o aluno de fato o compreendeu. Trata-se, na maioria dos casos, 

de um monólogo do professor para os alunos escutarem. Nesse monólogo 

o professor tipicamente transmite para os alunos uma versão, que passa 

ser a versão autorizada do texto. 

É indispensável, no processo de aprendizagem da leitura e escrita, que o professor 

estabeleça uma interação entre aluno e o objeto do conhecimento e ressignifique as 

estratégias desenvolvidas em sala de aula através de uma prática mais dialógica. 

Considerando a estrutura da sequência didática proposta por Dolz e Scheneuwly (2004), o 

trabalho desenvolvido para ensino ou reconhecimento de um gênero discursivo precisa ser 

lento e demorado. A apresentação inicial do gênero das histórias em quadrinhos, nessa 

situação, exigiria uma interação maior entre o aluno e o texto e as demais etapas deveriam 

ser organizadas, de modo que os alunos aprendessem a produzir essa modalidade textual 

em oficinas de produção textual em que suas produções fossem sendo analisadas e 

estudadas. Esse processo seria desenvolvido em período prolongado de trabalho. 

 

5.1.2 Estratégias de ensino para produção textual 

 

O outro aspecto estrutural de ensino apresentado, nessa análise, refere-se às 

estratégias de ensino da escrita através produção textual. As descrições 3 e 4  apresentam 

um conjunto de ações da professora da Turma A  e da professora da Turma B que tinham 

como propósito o domínio dos alunos na expressão escrita. As descrições das duas turmas 

são apresentadas inicialmente, e posteriormente é feita uma análise discursiva das 

estratégias, cujas intervenções são bastante semelhantes. 

 

  TURMA A: Descrição 3: Aula – Produção Textual a partir de imagens 
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Em 17 de julho a professora entrega aos alunos uma atividade 

xerografada com ilustrações para produção de um texto sobre o tema “A 

chuva”, a partir das imagens existentes na tarefa. A professora pergunta 

aos alunos sobre o que veem nas imagens e eles respondem “a chuva”, “o 

dia nublado”, “as crianças correndo”. Depois desse momento, a 

professora solicita aos alunos que comecem a escrever o texto e alerta 

sobre a indicação do título do texto, em começar os parágrafos com letra 

maiúscula e em escrever corretamente atentando-se ao início, meio e fim 

da produção. A professora faz a leitura das frases do cartaz junto aos 

alunos que tinham as seguintes enunciações: 

“Cuidados ao produzir um texto 

Usar letra legível. 

O texto deve ser bem distribuído. 

Não se esquecer de dar título no meio da linha. 

Manter o parágrafo no mesmo tamanho. 

Expor as ideias com clareza. 

Não esquecera pontuação final de frases. 

Apresentar bem caprichado e limpo. 

Consultar o dicionário quando tiver dúvidas. 

Reler o texto quando terminar.” 

Os alunos iniciam a escrita. A professora senta-se próxima a um aluno 

especial da sala e indica que ele pinte as imagens do texto. Enquanto isso, 

alguns alunos se levantam, conversam, saem da sala, vão ao banheiro, 

outros discutem por conta de uma borracha. Nessa atividade há muito 

barulho e discussões na sala com a verbalização de palavras de baixo 

calão. A professora interrompe a atividade e conversa com os alunos 

sobre as regras de convivência e o pensamento da semana que está escrito 

na lateral do quadro: “Amai uns aos outros. Respeite o próximo.” Os 

alunos se acalmam e a professora solicita que recomecem as atividades. 

Alguns discentes vão ao encontro da professora para verificar se estão 

escrevendo corretamente, outros ficam alheios a atividade, pintando e 

desenhando nos cadernos. Após dez minutos a auxiliar entra na sala para 

entrega dos pratos para servir a merenda. A atividade é mais uma vez 

interrompida e a professora solicita aos alunos que concluam a atividade 

em casa e tragam na próxima aula. Em 18 de julho, no início da aula, a 

professora recolhe as tarefas da composição textual a partir das imagens 

indicadas eas arquiva numa pasta para correção. (Diário da pesquisadora, 

julho de 2012) 
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Figura 2 – Cartaz elaborado pela professora para enfatizar os cuidados com a escrita 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2012). 

 

TURMA B: 

Descrição 4: Aula – Produção de histórias em quadrinhos 

Em 18 de julho, após o recreio, os alunos adentram à sala, agitados. A 

professora reclama os alunos e pede: “Fiquem quietos”, “mostrem 

educação”. Os alunos, aos poucos vão se sentando. A professora entregou 

mais atividade (um livrinho em formato de revista em quadrinhos 

produzido em tarefa xerografada). Os alunos ficam animados com o 

material, mostram as figuras e folheiam o livreto. A professora anuncia 

aos alunos que os mesmos produzirão uma história em quadrinhos a 

partir das imagens. Os alunos começam a escrever as falas dos 

personagens, alguns copiam as falas dos colegas, outros escrevem 

espontaneamente. Grande parte da classe recorre à professora para 

mostrar o que escreveu. A professora olha, marca a palavra com desvio 

de escrita e o aluno retorna à carteira. A professora solicita aos alunos 

que após a produção, ilustrem o livreto. Os alunos se envolvem muito na 

pintura. Terminam rapidamente a escrita e se alongam na ilustração das 

imagens. Ao final, a professora recolhe os livrinhos e os pendura num 

varal existente na sala. Não há intervenção na socialização com as 

leituras das histórias. (Diário da pesquisadora, julho de 2012) 
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Figura 3 – Atividade de produção de história em quadrinhos 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2012). 

 

Nas descrições 3 e 4, observa-se nas ações das professoras a falta de interação 

com a produção textual dos alunos. As interpretações do agir, para Bronckart (2009), 

encontram-se construídas nos e pelos textos, que têm o poder de configurar a ação humana. 

Desse modo, segundo Bronckart (2009), é na linguagem que se constrói a interpretação do 

agir.  

Bortoni-Ricardo e Machado (2004) afirmam que as crianças e os adolescentes 

podem, em suas produções linguageiras, demonstrar uma criatividade muito grande em 

relação aos modelos existentes em todos os níveis de organização textual. Desse modo, a 

refacção do texto do aluno não pode ser negligenciada. 

De acordo com os PCN para implementar a produção de texto na escola deve-se 

(...) propor situações de produção de textos, em pequenos grupos, nas 

quais os alunos compartilhem as atividades, embora realizando diferentes 

tarefas: produzir propriamente, grafar e revisar. Essa é uma estratégia 

didática bastante produtiva porque permite que as dificuldades inerentes à 

exigência de coordenar muitos aspectos ao mesmo tempo sejam divididas 

entre os alunos (...) (BRASIL, 2001, p. 51). 

O texto produzido pelo aluno precisa ser lido, revisado, reescrito e discutido. A 

ausência desse processo empobrece a aprendizagem e não permite a evolução do aluno na 

produção da escrita, que precisa de sistematização, por se tratar de um conhecimento 

complexo e sofisticado.  

A estratégia desenvolvida pela professora da turma B teve como objetivo 

aprimorar a escrita, utilizando a produção de texto do gênero histórias em quadrinhos, 

gênero discursivo em estudo pela classe. Percebe-se que as estratégias de ensino da escrita, 

desenvolvidas pela docente, mesmo observando a introdução dos gêneros textuais na ação 

pedagógica, ainda são restritas e descontextualizadas dos eventos de letramento 
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vivenciados pelos alunos, afastando-se ainda mais a escrita que se aprende na escola da 

escrita que o aluno vivencia fora dela. 

Os professores, cujas práticas estão em análise nesse estudo, propõem atividades 

de produção textual mecânicas, desvinculados de interação social. Sinalizam nos textos 

produzidos correções, assinalando problemas de pontuação, no uso da norma culta e não 

estabelecem relação da função social com a produção realizada. Os alunos recebem o texto 

“corrigido” e, simplesmente, o descartam, sem qualquer preocupação com a 

revisão/refacção. Esse procedimento, ao invés de despertar no jovem o desejo de aprimorar 

o texto que produziu, pode criar o desânimo e o sentimento de incapacidade.  A ausência 

da interação entre o aluno, o texto produzido e a sua refacção implica no empobrecimento 

de suas capacidades de transformação reflexiva para a construção do conhecimento. 

Bakhtin (1996) argumenta que só há compreensão da língua dentro de sua 

qualidade contextual. Só no contexto real de enunciação, torna-se possível a concretização 

da palavra. O sentido é determinado pelo contexto, havendo tantas significações possíveis 

quantos forem os contextos possíveis. “O essencial na tarefa de decodificação não consiste 

em reconhecer a forma utilizada, mas compreendê-la num contexto concreto preciso, 

compreender sua significação numa enunciação particular” (BAKHTIN, 1992, p. 85). 

Hoje, tão importante quanto conhecer o funcionamento do sistema de escrita é 

poder se engajar em práticas sociais letradas, respondendo aos inevitáveis apelos de uma 

cultura grafocêntrica. Geraldi (2000) salienta sobre a relevância da leitura e produção 

textual, apontando para “o que dizer”, “para quê” e “para quem dizer”, como base para que 

se estabeleça uma comunicação eficaz entre texto – leitor. Podendo assim escolher as 

estratégias pertinentes a esse diálogo. Portanto, mediante uma ação reflexiva é possível 

transformar o ensino de língua e, consequentemente, os indivíduos falantes desta língua. 

Dolz e Schneuwly (2004, p. 95) afirmam que “(...) podemos dizer que considerar 

seu próprio texto como objeto a ser retrabalhado é um objetivo essencial do ensino da 

escrita. O aluno deve aprender que escrever é também reescrever”. É de suma importância 

buscar no ensino uma perspectiva que não seja apenas um reconhecimento, mas 

conhecimento, que não seja de reprodução, mas de produção, escolhendo, portanto, 

estratégias para a produção da escrita, que resultam em estratégias interlocutivas, ou seja, 

dialógicas e problematizadoras. Uma atividade de produção textual de um gênero 

discursivo requer do professor um rigor planejado quanto ao acompanhamento de todo o 

processo de expressão escrita dos alunos e aos níveis de aprendizagem que vão sendo 
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atingidos ou não. Seria necessário inserir nas atividades de produção textual a organização 

de oficinas pedagógicas em que o texto é construído mediante várias etapas, inclusive a 

análise das produções, processo que não foi observado nas estratégias desenvolvidas. 

 

5.1.3 Estratégias para o ensino de ortografia 

 

O outro aspecto estrutural de ensino da língua apresentado nessa análise descreve 

alguns episódios de aulas que trabalham com o aprimoramento da escrita com estratégias 

de ensino, explorando ortografia. São apresentadas inicialmente duas descrições de aulas, 

uma da turma A e a outra da turma B. Posteriormente, as estratégias são analisadas. 

TURMA A: Descrição 5: Aula – Ditado de palavras 

Em primeiro de agosto de 2012, a professora anunciou aos alunos que 

faria um ditado de palavras, pois eles precisam de atenção no momento 

da escrita. Solicita aos alunos que peguem o caderno e dita a seguinte 

sequência de palavras: chuva /chave /chiclete /chuchu/ mochila/ cheiro/ 

chupeta. A turma escreve as palavras no caderno. A professora, após o 

ditado, sorteia alguns alunos pelo diário de classe e esses devem ir ao 

quadro para escrever a palavra corretamente. Dois dos sete alunos 

sorteados se negam a participar da atividade. A professora escreve a 

palavra no quadro para que os alunos verifiquem se escreveram 

corretamente. Os demais alunos sorteados se dirigem ao quadro. Dos 

cinco alunos, três escrevem as palavras com desvios na escrita: “xave”, 

“xupeta”, “xuxu”. A professora interfere, e alguns colegas também, 

apontando a falha na escrita. Os outros dois alunos escrevem 

corretamente as palavras “mochila” e “cheiro”. Os alunos festejam os 

acertos.  A professora enfatiza a importância de prestar atenção na escrita. 

Após essa atividade, os alunos saem da sala para outra aula na sala de 

informática. (Diário da pesquisadora, agosto de 2012) 

TURMA B: Descrição 6: Aula – Aprendendo ortografia 

Em 08 de agosto, a professora entrega aos alunos um texto xerografado 

com variação linguística intitulado “Asa branca”.  Solicita aos alunos que 

identifiquem as palavras que estão escritas “incorretamente”. Alguns 

alunos identificaram algumas palavras como “oiei”, “fornaiá”, 

“prantação”, “óio”, “espaiá”, “vortá”.  A professora pede aos alunos para 

pintar em tarefa as palavras que precisam ser corrigidas. No momento da 

pintura alguns alunos copiam a atividade dos colegas. Após a pintura 

dessas palavras a professora registra no quadro, a partir do que os alunos 

encontraram. Nesse momento, os alunos que ainda não haviam feito à 

atividade começam a pintar as palavras apontadas no quadro pela 

professora. Foi feita a correção coletiva das palavras com a escrita no 

quadro. Ao final, a professora passa um CD com a letra da música num 

aparelho de som e os alunos escutam a melodia e cantam com 

entusiasmo. Revelam no olhar, nas expressões físicas e faciais alegria 

com a atividade, audição e canto da música.  Posteriormente, a professora 
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pede que os alunos desenhem o que mais gostaram na letra da música. 

(Diário da pesquisadora, agosto de 2012) 

Transcrição da letra da música trabalhada pela professora
9
 

Quando oiei a terra ardendo  

Qual fogueira de São João,  

Eu preguntei a Deus do céu, ai,  

Por que tamanha judiação... 

Hoje, longe muitas légua,  

Numa triste solidão  

Espero a chuva cair de novo  

Pra mim vortá pro meu sertão. 

  

Que braseiro, que fornáia 

Nem um pé de prantação 

Pru farta d’água perdi meu gado  

Morreu de sede meu alazão... 

Quando o verde dos teus óio 

Se espaiá na prantação,  

Eu te asseguro, num chore não, viu 

Que eu vortarei, viu, meu coração... 

  

Inté mesmo a asa branca  

Bateu asas do sertão  

Entonce eu disse adeus, Rosinha,  

Guarda contigo o meu coração... 

 

Fonte: Tarefa xerografada elaborada pela professora. 

Nas estratégias adotadas pelas professoras para o ensino da ortografia, a exemplo 

do ditado na descrição 5, cujo objetivo está centrado na apropriação da escrita de palavras 

com o dígrafo ch, nota-se que a escolha do grupo de palavras pela professora tem a 

intencionalidade de conduzir o aluno a perceber um padrão de escrita. Não existe nesse 

momento inicial uma exposição sobre os usos do ch, não houve uma contextualização 

acerca da atividade de escrita e discussão sobre a necessidade dessa aprendizagem.  

O ensino da ortografia no processo de aprendizagem da escrita é imprescindível e 

o uso de estratégias que promovam a sistematização dessa competência precisa ser 

desenvolvido numa perspectiva em que o aluno perceba a importância e necessidade de 

escrever corretamente. Essa aprendizagem não ocorre espontaneamente; precisa de 

planejamento e ensino numa abordagem em que o aluno perceba a necessidade de 

apropriação desse conhecimento. 

Sobre o ensino da ortografia no ensino fundamental, em anos iniciais, Morais 

(2000) revela, numa pesquisa que desenvolveu no Recife em 1998, junto a professores da 

rede pública municipal, que quase toda totalidade dos docentes tinha o ditado como 

atividade preferida para ensinar ortografia, conforme foi descrito nesse estudo. Além dessa 

estratégia, nota-se na descrição 6 uma atividade de identificação de palavras com desvios 

de escrita que se restringe apenas na verificação. No entanto, Morais (2000, p. 54) chama 

atenção para que o ensino da ortografia na escola ultrapasse modalidades cujas estratégias 

                                                           
9
 As palavras em destaque foram estudadas pela professora. 



72 

 

predominantes sejam apenas os ditados e as cópias que desenvolvem a 

recitação/memorização. Em contrapartida a essas estratégias recorrentes constatadas nessa 

pesquisa e observadas no campo escolar, o referido autor sugere que o trabalho com 

ortografia seja desenvolvido com estratégias que possibilitem a reflexão. Segundo Morais 

(2000 p. 53-54), 

Normalmente, ditam-se pequenos textos (ou listas de palavras), faz-se a 

correção coletiva (colocando o modelo correto no quadro negro) e pede-

se aos alunos que corrijam o que erraram. É também comum pedir a eles 

que copiem algumas vezes as palavras cuja escrita se enganaram. 

Chamamos a atenção para o fato de que, nessas situações, o que 

predomina é uma verificação: quem acerta está “bom” em ortografia, 

quem erra está “mal” e precisa copiar. Não ocorre, geralmente, qualquer 

discussão sobre por que tal palavra se escreve de tal maneira, por que um 

menino colocou tal letra enquanto seu colega decidiu usar uma letra 

diferente para escrever a mesma palavra. [...] Feita a “verificação” – que 

preferimos chamar de ensino, já que não cria estratégias de reflexão que 

ajudem o aprendiz a avançar. 

Na descrição 6 a professora insere o gênero musical para desenvolver a atividade 

e nota-se um envolvimento dos alunos com a escuta da música. Nesse momento, houve 

uma interação dos alunos com o texto. A professora, na condução da estratégia 

desenvolvida, traz um gênero discursivo próximo da realidade dos alunos: preocupa-se em 

propor uma atividade lúdica no momento do canto da canção e observa-se um interesse do 

grupo pela atividade; porém, as intervenções direcionadas restringem o ensino da escrita ao 

mero processo de correção de palavras que apresentam variação linguística. As expressões 

de destaque, que se caracterizam por uma variação linguística, foram negligenciadas e 

descritas pela professora apenas como erros de escrita; não foi observada uma explicação 

acerca do dialeto em que a música foi escrita. A descontextualizarão, em relação à variação 

linguística na letra da música, apresenta uma problemática em relação ao preconceito 

linguítisco, pois na estratégia adotada, os usos da fala foram negligenciados. 

Segundo Dolz e Schneuwly (2004) possibilitar ao aluno escrever é uma condição 

indispensável para favorecer o desenvolvimento de suas capacidades no domínio da 

ortografia. O trabalho com esse aspecto deve ser feito por meio de um levantamento dos 

erros de escrita cometidos pelos alunos em suas produções textuais, e através dessa análise, 

o professor deve estabelecer um plano de trabalho voltado às necessidades dos alunos no 

que tange aos pontos que precisam de intervenções mais diretas. As intervenções para 

trabalhar os desvios mais cometidos pelos alunos nas atividades de expressão escrita não 

devem ser trabalhadas em um único momento, mas sim determinar as intervenções 
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prioritárias e propor atividades com um pequeno grupo de alunos, com todos os alunos e 

com alunos que necessitam de atenção individual. O ensino da ortografia deve ser voltado 

às necessidades no processo de aprendizagem dos alunos. 

 

5.1.4 Estratégias para ensino da gramática  

 

 O outro aspecto estrutural da língua estudado diz respeito às estratégias utilizadas 

para o ensino da gramática. Nessa etapa, são apresentadas as descrições das aulas das 

Turmas A e B e, no final, segue-se a análise das estratégias utilizadas pelas professoras das 

classes. 

  

TURMA A: Descrição 7: Aula – Sílaba Tônica 

Em 21 de agosto de 2012, a professora iniciou a aula cumprimentando os 

alunos e posteriormente solicitou ao grupo que pegasse o caderno de 

Português para estudo da sílaba tônica. Escreveu a palavra música no 

quadro e pediu aos alunos que a lessem. A turma procede à leitura da 

palavra. A professora pergunta “Qual a sílaba mais forte dessa palavra?” 

Os alunos sentados mais à frente apontam: “A sílaba mú”. A professora 

então confirma a resposta dos alunos e apresenta um cartaz à turma com a 

descrição do que é a sílaba tônica. A professora explora as informações 

do cartaz e os alunos escutam atentamente a explanação. Posteriormente, 

lista um exercício no quadro para os alunos identificarem a sílaba tônica. 

Os alunos copiam a atividade proposta. No momento da execução, muitos 

se levantam para perguntar à professora se tinham acertado. A professora 

sinaliza a resposta certa para aqueles que erraram e confirma os acertos. 

Nesse momento, há muita dispersão e conversa entre os alunos. Alguns 

trocam respostas e outros trocam os cadernos para o colega do lado 

ajudar a concluir o exercício. Enquanto os alunos executam a atividade, a 

professora ajuda o aluno especial a copiar algumas palavras no caderno. 

Ao perceber a movimentação dos alunos na sala a professora retoma a 

atividade, corrigindo a lista das palavras no caderno. Nesse momento, os 

alunos que ainda não haviam concluído a atividade copiam as respostas. 

Os alunos que solicitaram ajuda da professora, durante a execução, 

participam ativamente da correção. A professora afixa o cartaz na sala 

seu trabalho.” (Diário da pesquisadora, agosto de 2012) 
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Figura 4 – Cartaz produzido pela professora para trabalhar o estudo da sílaba tônica 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2012). 

 

TURMA B: Descrição 8: Aula - Ensino de Pronomes  

A professora apresenta aos alunos um cartaz com a descrição dos 

pronomes pessoais do caso reto. A professora afixa o cartaz no quadro e 

mostra aos alunos os pronomes. Em seguida, entrega aos alunos um texto 

xerografado intitulado "A feirante”. A professora lê o texto e pede aos 

alunos para circular em os pronomes que encontraram. Os alunos 

recorrem ao cartaz para consultar os pronomes e vão marcando no texto. 

Após 10 minutos, a professora solicita que os alunos apontem os 

pronomes encontrados. Alguns alunos indicam os pronomes “eu, ela”. A 

professora parabeniza os alunos pelos acertos. Posteriormente, pede aos 

alunos que copiem as informações do cartaz. Os alunos copiam em meio 

a muita conversa e dispersão. Em seguida, a professora solicita aos alunos 

que criem frases usando os pronomes do cartaz. Os alunos começam a 

realizar a atividade. Alguns recorrem à professora para correção, outros 

pedem ajuda na construção das frases. A professora diz que não pode dar 

a resposta, que cada um deve fazer o seu. Posteriormente a professora 

sorteia na caderneta alguns alunos para leitura das frases. Os alunos 

verbalizam suas frases e a professora, nesse momento não faz 

intervenção, apenas escuta. Durante a leitura das frases, a professora é 

interrompida pela entrada da merendeira para entrega do lanche e a 

atividade não é mais retomada. Após o lanche, os alunos são liberados 

para brincar. (Diário da pesquisadora, setembro de 2012) 



75 

 

 

Texto trabalhado pela professora: 

A feirante 

 Dona Antônia é feirante, possui uma barraca de verduras na feira. Ela 

vende alface, couve, pimentão, repolho, cebolinha verde, abóbora. 

 Todos gostam muito dela, ela é simpática, sua barraca é limpa e a 

arrumada. 

No final da feira já vendeu tudo, pois seus legumes e verduras são sempre 

os melhores. Na sua luta semanal ela tem a ajuda dos filhos de 14 e 17 

anos, que armam e desarmam a barraca e carregam as caixas de legumes. 

Dona Antonia sabe que seu serviço é importante para a comunidade, 

como ela fala: 

– Eu ganho pouco, mas meus filhos estão estudando e de barriga cheia, o 

feijão não falta. 

 

 
Figura 5 – Descrição dos pronomes pessoais 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2012) 

As estratégias promovidas para o ensino da sílaba tônica, apresentadas na 

descrição 8, registram uma prática muito presente no contexto educacional e reproduzida 

de forma recorrente, sem efeito significativo de apropriação do conhecimento no domínio 

da escrita. O ensino de questões gramaticais, a exemplo da sílaba tônica, é importante, 

porém, é necessário que o aluno perceba a necessidade desse conhecimento na expressão 

escrita.  

Bakhtin (1992) enfatiza que o processo de aprendizagem da língua materna 

acontece por meio das interações enunciadas em situações concretas e possibilitadas pela 

relação dos sujeitos com os gêneros discursivos. 

A língua materna – a composição de seu léxico e sua estrutura gramatical 

–, não a aprendemos nos dicionários e nas gramáticas, nós a adquirimos 

mediante enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos durante a 

comunicação verbal viva que se efetua com os indivíduos que nos 

rodeiam.Assimilamos as formas da língua somente nas formas assumidas 
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pelo enunciado e juntamente com essas formas. As formas da língua e as 

formas típicas de enunciados, isto é, os gêneros do discurso, introduzem-

se em nossa experiência e em nossa consciência juntamente e sem que 

sua estreita correlação seja rompida. Aprender a falar é aprender a 

estruturar enunciados (porque falamos por enunciados e não por orações 

isoladas e, menos ainda, é óbvio, por palavras isoladas). Os gêneros do 

discurso organizam nossa fala da mesma maneira que a organizam as 

formas gramaticais (sintáticas). (BAKHTIN, 1992, p. 301-302). 

Nessa perspectiva, Vygotsky (1998, p.158) afirma que “o ensino tem de ser 

organizado de forma que a leitura e escrita se tornem necessárias às crianças”. Estratégias 

de ensino mecânicas não dimensionam o quanto a escrita é um instrumento social. “A 

criança precisa ver a escrita como momento natural no seu desenvolvimento, e não um 

treinamento impossível de fora para dentro.” 

Nos procedimentos adotados pela professora para o estudo dos pronomes, 

ilustrados na descrição 8, não aparece uma proposta de contextualização e discussão da 

importância da aprendizagem acerca da aplicabilidade social do uso dos pronomes. Esse 

tipo de ação deixa a atividade mecânica e distancia o objeto do conhecimento do aluno. 

Muitas vezes, esse tipo de estratégia faz o aluno pensar que as atividades de escrita são 

chatas e cansativas. 

Sobre essa descontextualização no ensino da língua, Bakhtin afirma que  

(...) o essencial na tarefa de descodificação não consiste em reconhecer a 

forma utilizada, mas compreendê-la num contexto concreto preciso, 

compreender sua significação numa enunciação particular. Em suma, 

trata-se de perceber seu caráter de novidade e não somente sua 

conformidade à norma. Em outros termos, o receptor, pertencente à 

mesma comunidade lingüística, também considera a forma lingüística 

utilizada como um signo variável e flexível e não como um sinal imutável 

e sempre idêntico a si mesmo. (BAKHTIN, 2004, p. 93). 

Ainda nessa perspectiva, Geraldi (1998) enfatiza que para saber a língua, isto é, o 

domínio das habilidades de uso da língua deve acontecer em situações concretas de 

interação, entendendo e produzindo enunciados, percebendo as diferenças entre uma forma 

de expressão e outra. 

Todo menino que vem sentar-se nos bancos da escola traz consigo, sem 

consciência de tal, o conhecimento prático dos princípios da linguagem, o 

uso dos gêneros, dos números, das conjugações, e, sem sentir, distingue 

as várias espécies de palavras. É a gramática natural, o sistema de regras 

que formam a estrutura da língua, e que os falantes interiorizam ouvindo 

e falando. (GERALDI, 1998, p. 119). 

Nessa perspectiva, é possível compreender o quanto é necessário que os 

professores ressignifiquem sua prática pedagógica de modo a possibilitar uma 
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aprendizagem da língua escrita a partir de uma interação do que se aprende na escola com 

o que os sujeitos constroem em suas relações sociais. Desse modo, a aprendizagem da 

linguagem fica mais viva e concreta. 

Na abordagem de Dolz e Schneuwly (2004) o ensino da gramática pode ser 

desenvolvido em momentos reservados para esse fim, considerando as necessidades que os 

alunos demonstraram nas produções textuais. Trata-se, portanto, de desenvolver nos alunos 

capacidades de análise que lhes permitam melhorar seus conhecimentos, objetivando 

deixar mais clara e mais elaborada as frases produzidas. O estudo da gramática deve partir 

do que é apresentado pelos alunos em suas produções escrita. Esse momento exige uma 

organização do professor com o planejamento de etapas de trabalho e intervenções 

específicas. 

 

5.2 Análise das atividades de escrita produzidas pelos alunos a partir das estratégias de 

ensino desenvolvidas pelas professoras 

 

Para análise do nível de aprendizagem dos alunos, no que tange à escrita, foram 

consultados os textos produzidos em sala de aula através das estratégias desenvolvidas 

pelas professoras e considerando as competências e habilidades exigidas no curso do Ciclo 

II (4º e 5º anos) descritas no plano de ensino de língua portuguesa. Esses aspectos foram 

organizados num quadro síntese apresentado pela pesquisadora na seção dos caminhos 

metodológicos e pelos diálogos com as professoras, quando elas descreviam o nível de 

aprendizagem da expressão escrita dos alunos apresentado nos trabalhos realizados no 

contexto da sala de aula. Para seleção dos textos apresentados nesse estudo, foi feita uma 

triagem entre as produções dos alunos com a participação das professoras no intuito de se 

verificar as características de escrita mais predominantes na expressão escrita do grupo. De 

cada turma, foram selecionados dois textos. Os episódios descritos registram as atividades 

produzidas pelos alunos participantes desse estudo.  

 

5.2.1 Efeito das estratégias de ensino referentes às aulas de Redação no processo de 

aprendizagem dos alunos  
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Inicialmente, destacam-se nessa exposição as descrições de aula com alguns 

exemplos das produções feitas pelos alunos
10

 das turmas A e B. Ao  final dessa 

apresentação, é feita uma análise sobre o efeito das estratégias de ensino no processo de 

aprendizagem dos alunos nas aulas de Redação a partir das competências e habilidades 

exigidas para o nível de escolaridade do ciclo II, associando-as ao referencial de discursivo 

proposto nessa pesquisa. 

 

TURMA A: Descrição 9: Aula – Atividade de produção de textual com temática livre 

A professora da turma A, em 18 de setembro, iniciou a estratégia de 

produção de texto pedindo que os alunos produzissem um texto, 

escolhendo como temática um animal que fosse visto durante a 

primavera. Para que os alunos iniciassem a produção textual a professora 

recorreu a um cartaz, exposto na sala de aula, que apresenta enunciações 

sobre “começar parágrafo com letra maiúscula, não esquecer o título”. 

Entrega folhas de papel ofício à turma e solicita que todos escreverem 

seus textos. Os alunos iniciam a produção. (Diário da pesquisadora, 

setembro de 2012) 

 
Figura 6 – Exemplo 1 

Fonte: Produção escrita de A1 

Transcrição do texto do exemplo 1 

A borboleta azul 

Num dia de sol a borboleta azul foi passea 

Na etavavondo De flores flores 

Quando viu um sapo o 

sapo estava com a Boca aBerta 

paraconer a borboleta azu 

Mar derepente apareceu um 

Pato que salvol a BorBoleta azul 

 

                                                           
10

A fonte da autoria referente a produção exemplificada não indica os nomes dos autores dos textos. 

A identificação da autoria dos alunos foi organizada em A1, A2, A3 e A4 com o objetivo é 

preservar a identidade dos mesmos. 
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TURMA A: Descrição 10: Aula de produção de texto sobre os seres vivos 

O texto 2 foi produzido em 17 de outubro, após a aula de Ciências que 

abordava a temática dos seres vivos. A professora, nesse dia, iniciou a 

aula perguntando aos alunos sobre o que era um ser vivo. Os alunos 

responderam dizendo que era as plantas, os bichos, as flores, as pessoas. 

Posteriormente, a professora solicitou que pegassem o livro de Ciências, 

abrissem na página 25 e lessem o texto sobre os seres vivos. Os alunos 

leram o texto. A “professora pediu aos alunos que produzissem um texto 

explorando o que entenderam sobre os seres vivos.” (Diário da 

pesquisadora, outubro de 2012) 

 

 

 

Figura 7 – Exemplo 2 

Fonte: Texto produzido por A2 

 

Transcrição do texto do exemplo 2 

Os seres vivos 

Os seres vivos é o animal que que 

Pode ser a ave e outros eles animais 

eelesvoua e comem e eles vouar 

para todos os lados. 

 

TURMA B: Descrição 11 – Aula – Atividade de produção de histórias em quadrinhos 

Em 18 de julho a professora entrega uma atividade (um livrinho em 

formato de revista em quadrinhos produzido em tarefa xerografada). Os 

alunos ficam animados com o material. Mostram as figuras e folheiam o 

livreto. A professora anuncia aos alunos que eles produzirão uma história 

em quadrinhos a partir das imagens. Os alunos começam a escrever as 

falas dos personagens, alguns copiam as falas dos colegas, outros fazem 

espontaneamente. Grande parte da classe recorre à professora para 

mostrar o que escreveu. A professora olha, marca a palavra com desvio 

de escrita e o aluno retorna à carteira. A professora solicita aos alunos 
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que após a produção, ilustrem o livrinho. Os alunos se envolvem muito 

na pintura. (Diário da pesquisadora, julho de 2012) 

 
Figura 8 –Exemplo 3 

Fonte: Material de escrita produzido por A3 

Transcrição do texto do exemplo 3 

Balão 1: “ OBA EU VOJOGA” 

Balão 2: “PUQE EU NA VO JOGA” 

Balão 3: “ NÃO” 

Balão 4: “TOCUAI S PEDE DU VOPASSA DIVASI” 

 

TURMA B: Descrição 12 – Aula de produção de texto através da leitura 

Em 06 de novembro, a professora da turma B apresentou aos alunos 

textos do gênero literatura de cordel. Cada aluno recebeu um livro para 

ler. A professora solicitou dos alunos que produzissem um texto de 

literatura de cordel baseado no texto que haviam lido. (Diário da 

pesquisadora, novembro de 2012) 
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Figura 9 – Exemplo 4 

Fonte: Texto elaborado por A4. 
 

Transcrição do texto 

O corajoso 

Vo conta uma historia 

De um menino corajoso 

Ele tava no munado 

Atrás de seu anor amoroso 

Foi no mato e na bica 

No guaraniEncontrou Bigode 

X 

pego ele quebrando as coisas 

navalha e banBu 

correu tanto mas tano 

que cansou 

Se Escondeu de tras da arvore 

Cansou e não encontou  

(Texto elaborado por A4 durante a atividade proposta pela professora, 

2012) 

 

Considerando as competências e habilidades exigidas para o curso do ciclo II, 

nota-se uma grande disparidade entre o que é proposto e o nível que os alunos 

demonstraram em suas produções. A maioria dos alunos, segundo relatos das professoras, 

o que também pode ser verificado nas produções exemplificadas nas descrições, 

demonstram que ainda não sistematizaram as etapas iniciais do processo de aquisição dos 

códigos linguísticos, processo que já deveria ter sido consolidado, no segmento de ensino 

em que estão inseridos.  
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Os textos produzidos pelos alunos dessas turmas apresentam muitos desvios de 

escrita nos aspectos estruturais da língua, que exigem uma intervenção e mediação mais 

direta do professor. A aprendizagem da escrita não acontece espontaneamente, precisa de 

sistematização. O nível de escrita que os alunos apresentam nessas produções é bastante 

preocupante, considerando que esses discentes estão em um nível de escolaridade que 

requer maior proficiência nesse aspecto. Nesse sentido, as estratégias que foram 

desenvolvidas pelas professoras mostram-se insuficientes para aprimoramento desse 

processo, visto que as ações desenvolvidas são mecânicas, de pouca produtividade e não 

consideram as necessidades de aprendizagem dos alunos. As estratégias desenvolvidas são 

planejadas de acordo com os conteúdos exigidos pelo plano de curso e pautados nos livros 

adotados, que requer dos alunos uma maior proficiência no aspecto da leitura e escrita, 

uma realidade bem diferente do que foi manifestado pelos alunos. 

Nas estratégias descritas, que foram desenvolvidas pelas professoras P1 e P2 não 

há reescrita dos textos, nem intervenções de revisão e não se observa a interação e 

socialização das produções entre os alunos. As estratégias desenvolvidas pelas professoras 

em sala de aula durante e após uma produção textual devem ser planejadas. Para Dolz e 

Schneuwly (2004, p. 94), na atividade de escrita, o aprendiz pode considerar seu texto 

como objeto a ser retrabalhado, revisto, refeito. O aluno deve aprender que escrever é 

também reescrever.  

 Segundo Pereira (2012, p. 141), as etapas de reescrita durante as atividades de 

produção textual são relegadas pela escola tal como foi possível observar nas ações 

descritas nesse estudo. Durante uma produção textual, deve-se considerar as fases do 

planejamento, da escrita e da revisão/reescrita. Em se tratando de situações escolares, em 

que os alunos estão em processo de sistematização da organização da escrita, faz-se 

necessária a presença do professor como mediador entre os alunos e o objeto do 

conhecimento. O texto do aluno precisa ser lido, discutido, estudado e trabalhado. E esse 

processo requer planejamento e compreensão da escrita enquanto prática social, e não 

instrumento mecânico. 

As produções dos alunos, expostas nesse estudo, apresentam necessidade de 

intervenções mediadas pelo professor considerando o nível de expressão que os alunos 

manifestam. O processo de escrita precisa de planejamento, mediação, discussão e 

retomadas. “As estratégias de ensino supõem a busca de intervenções no meio escolar que 
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favoreçam a mudança e a promoção dos alunos a uma melhor maestria” (DOLZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p. 45). O aluno aprende a ler, lendo e a escrever, escrevendo. 

Nas atividades de reescrita, Pereira (2012, p. 141) pontua que não basta apenas ao 

professor pontuar a importância ou necessidade de que o texto seja reescrito para tornar a 

escrita produtiva, é preciso muito mais, é necessário indicar critérios que sejam 

significativos e que estejam dentro de um contexto. A correção sem critério não torna a 

aprendizagem da escrita valorada como prática social. Existe pouca interação entre o aluno 

e o objeto de conhecimento. O aluno não reflete sobre sua escrita e não dialoga com a sua 

produção. Percebe-se na aplicação das estratégias descritas muita artificialidade no ensino 

e nas intervenções realizadas.  

Os textos produzidos pelos alunos, em todos os exemplos descritos, apresentam 

uma riqueza de possibilidade e necessidade de trabalho no sentido de aperfeiçoamento da 

escrita. Porém, observa-se, na ação dos professores, a falta de interação com a produção 

textual do aluno. As interpretações do agir, para Bronckart (2009), encontram-se 

construídas nos e pelos textos, que tem o poder de configurar a ação humana. Desse modo, 

segundo Bronckart (2009), é na linguagem que se constrói a interpretação do agir. 

Foi observado que os alunos se dispersam muito nas atividades de escrita, 

conversam muito, locomovem-se no espaço da sala de aula, interrompem os colegas que 

tentam escrever, atitudes que interferem também no processo de organização do 

pensamento, já que as atividades de escrita exigem concentração e envolvimento.  

Segundo as professoras regentes das classes em questão, os alunos apresentam 

muita dificuldade na escrita, não gostam de escrever e mostram resistência com atividades 

de produção de texto. Segundo P2, “Eles gostam de copiar, mas não gostam de escrever 

livremente”. 

As dificuldades manifestadas pelos alunos revelam que eles ainda não vislumbram 

a escrita como instrumento necessário ao funcionamento da vida, em uma sociedade regida 

pela cultura grafocêntrica. Ainda não perceberam e nem se apropriaram da escrita 

enquanto prática social. Em contrapartida, as estratégias desenvolvidas pelas professoras 

são insuficientes para sistematização da escrita, que requer uma intervenção mais ativa do 

professor e mais ação do aluno sobre o objeto do conhecimento (a escrita). A 

produtividade dos alunos durante as aulas é muito superficial e insuficiente para o 

aprimoramento da escrita, o que empobrece o nível de aprendizagem e sistematização do 

seu processo de apropriação. 
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As professoras das referidas turmas demonstraram preocupação com o nível de 

aprendizagem alcançado pelos alunos no processo de sistematização da escrita, pois julgam 

que o grupo, com algumas exceções, revela baixa proficiência na expressão de escrita e 

compreensão leitora em função da defasagem que apresenta em seu nível de escolaridade. 

Segundo as docentes, os alunos chegam nesse nível de ensino (4º e 5º anos) sem adquirir as 

competências básicas de leitura e escrita necessárias para que possam promover um 

processo de aprendizagem mais significativo. Segundo relato de P1, “os alunos, na sua 

maioria, não sabem ler e escrever, chegam aqui sem serem alfabetizados e com sérias 

dificuldades de aprendizagem”. 

Diante dos trabalhos produzidos pelos alunos durante as atividades propostas para 

ensino da linguagem escrita, observou-se que o nível de expressão escrita dos alunos está 

abaixo do esperado para o nível de escolaridade que estão inseridos, que requer uma maior 

sistematização das competências de leitura, escrita e compreensão leitora, quando se trata 

dos anos iniciais do 1º ao 3º ano do ensino fundamental (período em que processo de 

apropriação dos códigos linguísticos é sistematizado).   

A expressão escrita dos alunos revela problemas de ordem estrutural e as 

estratégias que as professoras propõem consideram o currículo escolar como proposições 

de atividades mais sofisticadas, que requerem um nível de aprendizagem mais avançado. 

As aulas são planejadas considerando o currículo, o planejamento de ensino de língua 

portuguesa e não as necessidades dos alunos. Há pouca interatividade entre as estratégias 

de ensino da linguagem escrita nas aulas desenvolvidas. Desse modo, torna-se difícil que a 

aprendizagem dos alunos tenha um efeito mais produtivo. 

 

5.3 Análise das entrevistas das professoras 

 

A discussão proposta na análise das entrevistas entre pesquisadora e professoras 

colaboradoras desse estudo possibilitou uma compreensão sobre as estratégias 

desenvolvidas pelas professoras para o ensino da linguagem escrita em sala de aula. A 

entrevista considerou os aspectos voltados para as competências e saberes que os docentes 

revelam na sua relação com o exercício docente, suas experiências de vida e memórias 

construídas ao longo do percurso no cotidiano escolar, a partir das temáticas levantadas. 

 Explorando a temática sobre Significados da leitura e escrita, o relato das 

professoras enunciam as seguintes situações: 
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Sem leitura e escrita não pode ter conhecimento. Eu mesma estou lendo 

textos sobre Vygotsky e Piaget por conta de uma Especialização que 

faço, leio a bíblia e livros de autoajuda (P1). Costumo escrever sobre 

esses assuntos, me ajuda a entender esses conflitos. Escrevo mais quando 

estou estudando (P1). 

A leitura e a escrita são muito importantes na vida da gente. Falo isso 

todos os dias na sala para meus alunos. Atualmente estou estudando sobre 

Letramento, educação num curso de formação que estou fazendo e gosto 

de ler livros de autoajuda (P2). Não costumo escrever no dia-a-dia. Uso 

mais a fala. Escrevo muito pouco.  

As professoras consideram o significado do ato de ler e escrever como elementos 

indispensáveis ao conhecimento. Relacionam a importância da leitura e escrita, aos 

contextos de formação no qual estão inseridas, vinculando esses elementos, às 

necessidades que vivenciam. 

Nesses relatos, verifica-se a semelhança dos gêneros discursivos vivenciados 

pelas professoras. Como estão em processo de aprimoramento na formação acadêmica, 

dedicam-se aos gêneros discursivos da área e se prendem à leitura livre de livros de 

autoajuda que, para elas, contribuem na compreensão de seus conflitos pessoais e formação 

humana. Segundo Kleiman (2008), nas narrativas das professoras, quando se trata do 

desvelamento de suas histórias, os usos da escrita revelam a existência de práticas plurais, 

que se concretizam em percursos próprios do universo da leitura e da escrita. 

Foi notado durante as observações realizadas que as professoras inserem em suas 

práticas de sala de aula alguns dos pressupostos imersos às suas práticas de formação. A 

professora da turma A inicia as suas aulas sempre com versículos bíblicos e frases dos 

livros de autoajuda. Questionada sobre esses registros feitos antes de iniciar as estratégias 

de ensino, a professora relata que gosta de dialogar com os alunos sobre os princípios de 

boa convivência em função de apresentarem problemas de comportamento e dificuldades 

de manter uma relação harmoniosa com os colegas de classe, bem como para confortá-los 

frente aos problemas que vivenciam no ambiente familiar. 

A professora da turma B, em estudo de formação acerca das práticas de 

letramento, insere em suas estratégias de ensino da linguagem escrita, gêneros discursivos 

diversificados, pois, segundo ela, os alunos precisam estar em contato com as várias 

modalidades textuais que circulam na sociedade. Tardif (2012) discute que a relação dos 

docentes com os saberes não se reduz a uma função de reprodução de conhecimentos, pois 

sua prática integra diferentes saberes, com os quais o corpo docente mantém diferentes 

relações. 
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Desse modo, nota-se a relação direta entre o letramento do professor e as 

atividades que desenvolvem em sala de aula, visto que as experiências que as professoras 

vivenciam no momento de formação se refletem na ação pedagógica que desenvolvem em 

sala de aula e na concepção que têm sobre o processo de ensino-aprendizagem. 

Na temática tratada sobre As memórias da infância no exercício da escrita 

praticado na escola, as professoras relataram: 

Cópias, trabalhos, pesquisar em enciclopédias, tarefas rotineiras, muito 

ditado e muita cópia (P1);  

Nossa! Muita cópia de texto, composição textual (que não tinha Redação) 

e muita tarefa de gramática (P2). 

As experiências descritas pelas professoras revelam, em suas memórias de quando 

foram alunas, a prática da escrita enquanto instrumento mecânico, desvinculada da prática 

social. Tais práticas, sinalizadas pelas professoras, foram evidenciadas também nas 

estratégias que desenvolveram em sala de aula.  

Desse modo, justifica-se a transposição que as professoras fizeram das práticas 

desenvolvidas em sala de aula, replicando estratégias que vivenciaram enquanto alunas no 

espaço da escola, pois esses saberes se relacionam com a história que vivenciaram. Porém, 

essas estratégias apontadas pelas professoras, no contexto do ensino da escrita enquanto 

prática social, precisam ser revestidas de significados para não se tornarem uma produção 

mecânica sem efeito de sentido, pois o aluno, no momento que escreve, precisa entender o 

objetivo desse domínio, precisa se relacionar com esse objeto do conhecimento, 

compreendendo sua importância no contexto em que vive. 

Segundo Vygostsky (1998), os homens são sujeitos que constituem aprendizagem 

num processo sócio-histórico, ou seja, nas relações que estabelecem com o outro e nas 

experiências vivenciadas ao longo da vida. As pessoas vão consolidando aprendizagens 

mediadas por relações instrumentais e simbólicas. No caso das experiências vivenciadas ao 

longo da história de vida dessas professoras, nota-se uma reprodução daquilo que 

vivenciaram numa transposição didática. 

Para Charlot (2000), não há sujeito de saber e não há saber senão numa relação 

com o mundo, que vem a ser, ao mesmo tempo e por isso mesmo, uma relação com o 

saber. Nas palavras do autor, “Essa relação com o mundo é também uma relação consigo 

mesmo e relação com os outros. Implica numa forma de atividade e, acrescentarei, uma 

relação com a linguagem e uma relação com o tempo” (CHARLOT, 2000, p. 63). 
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Propor momentos de reflexão acerca da ação pedagógica é indispensável no 

processo de formação continuada dos professores, visto que é preciso repensar as práticas 

por meio de diálogos que permitam uma reflexão sobre a própria ação, para que os sujeitos 

sejam conscientes do seu papel como mediadores do processo de aprendizagem. 

Tardif (2002) salienta que os saberes pedagógicos fornecem contribuições 

significativas à formação de professores. Esses saberes sinalizam a importância de se 

considerar a necessidade de que a formação docente transcorra de forma articulada, ou 

seja, relacionando-se os saberes docentes (saberes pedagógicos com saberes da 

experiência). 

Assim, podemos afirmar que ensinar exige reflexão crítica sobre o percurso de 

vida pessoal-profissional, em um processo permanente de teorização a respeito de 

diferentes experiências (formais, não-formais, informais), pois estas podem ser 

determinantes para o fazer pedagógico-profissional envolvendo conhecimentos da 

experiência e da formação profissional (SANTOS, 2011). 

Na temática tratada sobre Situações nas quais exercem prática da escrita como 

prática cotidiana, as professoras pontuam: 

Uso a escrita para dialogar com os meus estudos da formação que venho 

fazendo, ficho textos para compreender o que não entendo, escrevo 

passagens bíblicas. A escrita é presente no meu cotidiano (P1);  

No dia-a-dia, uso mais a leitura e a fala. Escrevo pouco. Quando escrevo 

é mais emails e atividades do trabalho. Escrevo quando estudo também 

(P2). 

As professoras manifestam experiências diferentes com a escrita, mas estabelecem 

uma prática social com o processo. As práticas assumidas nas situações descritas estão 

voltadas às situações comunicativas que vivenciam no momento. Os sujeitos dialogam com 

seus pares, mas trazem outras vozes advindas de suas experiências. As proposições de 

Bakhtin (2004) afirmam que a língua é produto sócio-histórico, uma forma de enunciações 

e que sua natureza é social. 

Quando se tratou da temática As estratégias de ensino da linguagem escrita 

desenvolvidas em sala de aula, foram apresentados os seguintes depoimentos:  

Trabalho com a escrita de textos, cópias, ditados e reescritas (P1). 

Trabalho com atividades de reescrita de textos, cópias, atividades no 

caderno. Gosto de trabalhar com vários gêneros textuais. Os alunos têm 

muitas dificuldades na escrita, não gostam de escrever, por isso gosto de 

trazer novidades e evito corrigir muito, pois eles já não gostam de 

escrever e se ficar corrigindo demais, vejo que posso inibi-los na escrita. 

Procuro corrigir o mínimo (P2). 
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Foi observada no relato de P2 (que  fazia curso de formação em Letramento) a 

inserção de práticas de escrita envolvendo os gêneros discursivos como recurso para 

aproximar os alunos da escrita, de modo a deixar as atividades mais dinâmicas e próximas 

do contexto social. Segundo Kleiman (2008), o professor familiarizado com as práticas de 

letramento acadêmicas (entre outras) é quem determina quais são os limites e as 

possibilidades dos saberes que subsidiam sua disciplina de ensino.  

Nota-se no relato de P1 que ainda predomina em sua prática de ensino da escrita 

um trabalho ainda voltado a exercícios mecânicos. Desse modo, a escrita se caracteriza 

como uma atividade fora do contexto social vivenciado pelo aluno fora da escola. 

Segundo Dolz e Schneuwly (2004), para que o ato de ler e escrever seja 

apropriados pelo indivíduo, além do interacionismo intersubjetivo (aquele que se dá 

mediante contextos de interações naturais), é necessário que haja o interacionismo 

instrumental, em que o aprendiz descobre as determinações sociais das situações de 

comunicação e o valor das unidades linguísticas em seu uso efetivo. Para isto, as 

intervenções sistemáticas do professor desempenham um papel central para as 

transformações das interações entre o aprendiz e o texto. 

Durante todo o processo de observação, não foram registradas pela pesquisadora 

estratégias de reescrita, o que contrapõe ao depoimento expresso pelas professoras na 

entrevista. Percebe-se que as docentes conhecem a necessidade do trabalho de reescrita, 

mas na prática (as estratégias que foram observadas ao longo do estudo) elas não foram 

desenvolvidas como ação de intervenção e estratégia. O planejamento das aulas 

desenvolvidas pelas professoras não considerou as necessidades que os alunos manifestam 

no contexto de sala de aula. As aulas são centradas no plano de ensino do curso, que nem 

sempre considera a realidade da aprendizagem do grupo. O currículo que orientam as 

estratégias desenvolvidas pelas professoras está longe de atender as reais necessidades dos 

alunos. 

Segundo Souza (2011), existe uma necessidade de se instaurar na sala de aula uma 

prática de interação com a linguagem, a fim de se configurar o currículo proposto na escola 

como processo cultural e histórico. Desse modo, ela enumera que é necessário refletir 

sobre  

1. Artificialidade do currículo e práticas de linguagem; 2. Necessidade de 

se compreender a Linguagem e Currículo na perspectiva discursiva; 3. A 

consideração da autonomia da linguagem e do currículo é exercida até 

certo ponto, visto que não é uma produção já acontecida. Ambos se 

processam; 4. A delimitação da aula como acontecimento discursivo e do 
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currículo como um dos espaços de materialização do discurso 

pedagógico. (SOUZA, 2011, p. 38). 

O currículo não pode ser compreendido como sistema fechado, mas sim como 

materialização dos acontecimentos discursivos que são manifestados no espaço da sala de 

aula. Verifica-se que o currículo proposto na escola para as turmas com as quais essa 

pesquisa foi realizada não atende às proposições das reais necessidades dos alunos. A 

necessidade de atender ao currículo, mesmo que ele não atenda à realidade dos alunos, é 

muito forte, o que compromete o desempenho dos alunos que não conseguem avanços, 

pois não tem suas dificuldades atendidas e reconhecidas. 

Em diálogo com P2, a pesquisadora, explorando temática acerca das estratégias 

de ensino da linguagem escrita desenvolvidas em sala de aula, procurou compreender 

porque não havia atividades de intervenção pedagógica na escrita do aluno. A docente 

sinalizou o seguinte 

Meus alunos não gostavam de escrever em momento algum, queriam 

ficar na sala de aula, fazendo qualquer coisa, menos escrevendo ou lendo, 

principalmente, se fosse atividade de produção de texto. Então meu 

desafio foi fazê-los escrever, de qualquer forma, e agora que vejo que 

escrevem, copiam as tarefas . Agora tenho receio de corrigir os erros que 

eles apresentam, pois fico preocupada de não escreverem, pois eles têm 

vergonha, pois escrevem com muita dificuldade e muitos só copiam, não 

sabem nem o que escrevem.Se fosse corrigir, ia deixar muitos riscos, 

prefiro não mexer (P2). 

A professora relata nessa fala o vínculo negativo que os alunos estabeleceram com 

a escrita e, em função das circunstâncias apresentadas pelo contexto da sala de aula, nota-

se uma conduta evitativa da professora frente a possíveis intervenções, pois ainda concebe 

que só é possível mediar o processo de aprendizagem da escrita com riscos.  

Dolz e Schneuwly (2004) propõem que os erros que os alunos manifestam na 

expressão escrita sejam redimensionados na ação pedagógica, pois, conhecer os desvios de 

escrita dos alunos, em suas produções, é ter em mãos um levantamento de dados que 

representa uma informação preciosa sobre os saberes que os alunos dominam a respeito da 

escrita e, desse modo, viabilizar o planejamento de sequências didáticas necessárias a 

progressão da aprendizagem e do processo de sistematização da mesma. Essas 

intervenções podem ser feitas “apenas com um pequeno grupo, e outros, ainda, com alunos 

que necessitam de uma atenção individualizada” (DOLZ; SCHENEWVLY, 2004, p. 98). 

Outra compreensão seria entender o contexto vivenciado por esses alunos que, na 

sua maioria, tem histórico de repetência e dificuldades de aprendizagem na leitura e 
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escrita, e que, frente aos obstáculos que vivenciaram, sentem-se incapazes de aprender e 

apresentam um vínculo negativo com a escrita. Em episódios de aulas observadas, foi 

notado que os alunos não gostavam de mostrar o que escreviam. Normalmente, eles 

colocavam o braço sobre a escrita, para evitar que os seus registros fossem vistos. A 

relação que estabeleciam com a escrita era de distanciamento e medo. 

A intervenção pedagógica mediada pelo professor em sala de aula faz uma grande 

diferença no processo de aprendizagem dos alunos. Vygotsky (1998) ressalta que a 

linguagem escrita é um conhecimento científico, por se tratar de um processo arbitrário e 

complexo, cujas relações são constituídas pelas funções psicológicas superiores, ligadas ao 

pensamento, atenção, memorização e que, para serem apreendidas de forma sistemática, 

precisam ser gerenciadas pelo professor. 

Perrenoud (2000) classifica dez competências para ensinar, das quais destaca-se 

nessa análise, a primeira competência apontada pelo autor: a de Organizar e dirigir 

situações de aprendizagem, quando é possível “trabalhar a partir das representações dos 

alunos, trabalhar a partir dos erros dos alunos, construir e planejar dispositivos e 

sequências didáticas [...]” (PERRENOUD, 2000, p. 26). Nesse sentido, a partir das 

representações que os alunos constituíram com as dificuldades no processo de leitura e 

escrita, torna-se indispensável a mediação do professor, para que os alunos não sintam 

medo de errar e possam expressar suas dúvidas e obstáculos. 

Outra competência descrita por Perrenoud (2000) trata-se em Administrar a 

progressão das aprendizagens dos alunos, quando é possível  

[...] conceber e administrar situações problema ajustadas ao nível e 

possibilidades dos alunos,observar e avaliar os alunos em situações de 

aprendizagem, de acordo com uma abordagem formativa, fazer balanços 

periódicos de competências e tomar decisões de progressão (PERRENOUD, 

2000, p. 42).  

Nesse caso, perceber o nível de escrita apropriado pelos alunos é extremamente 

importante. Isso pressupõe acompanhar a aprendizagem dos alunos e ter acesso a essas 

produções, não somente para corrigir, mas para conceber o que precisa ser feito, de modo 

que o aluno alcance uma aprendizagem que vai além do que já sabe, mas que proponha 

estratégias que possibilitem o implusionamento da aprendizagem. 

Perrenoud (2000) também apresenta, como mais uma dessas competências para 

ensinar, a capacidade se de Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho, 

partindo do pressuposto de que é “importante suscitar o desejo de aprender, explicitar a 
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relação com o saber, o sentido do trabalho escolar, desenvolver na criança a capacidade de 

autoavaliação [...]" (PERRENOUD, 2000, p. 69). Essas competências permitem uma ação 

pedagógica do professor mais atuante e mais significativa ao processo de ensino-

aprendizagem. 

Sobre a temática que enunciava Os saberes dos eventos de letramento vivenciados 

pelos alunos, foi pontuado: 

Eles são pouco envolvidos com as atividades de leitura e escrita. Suas 

famílias têm pouca escolaridade ou nenhuma e fica difícil eles 

entenderem que a escrita e a leitura faz parte da vida deles (P1);  

Os alunos daqui têm muita dificuldade e pouco envolvimento com a 

leitura e escrita. Procuro inserir atividades do cotidiano com as atividades 

da escola. Certa vez produzimos um trabalho sobre pipas (textos e até 

pipas), pois eles só falavam em soltar pipa durante a aula. Foi um 

trabalho maravilhoso, mas os alunos têm muita resistência em escrever 

(P2). 

No relato de P2, já é possível verificar uma preocupação inicial em considerar os 

eventos de letramento que os alunos estabelecem em outros espaços, além da escola. Essa 

postura já sinaliza, na atividade, que a professora desenvolveu um avanço quanto à 

compreensão do ensino da escrita como prática social. Em contrapartida, P2 revela, como 

obstáculo de trabalho com atividades de expressão escrita, a resistência dos alunos com o 

ato de escrever. Porém, essa resistência manifestada pelos alunos não deve ser vista como 

um entrave no trabalho de sistematização da escrita. Muitas vezes, esses obstáculos que os 

alunos apresentam para escrever estão associados ao sentimento de incapacidade de 

realizar tal tarefa. Nesses casos, a intervenção do professor como mediador das situações 

de aprendizagem exerce papel fundamental, pois o aluno só alcança níveis de apropriação 

mais elevados nesse processo se estabelecer uma interação prática com o objeto do 

conhecimento, principalmente a escrita, que exige muita abstração.  

Segundo Dolz e Schneuwly (2004), o trabalho com a escrita requer do professor 

um planejamento sistemático das estratégias de ensino que serão desenvolvidas, bem 

como, o acompanhamento das necessidades de aprendizagem dos alunos. O 

desenvolvimento das estratégias de ensino nessa perspectiva, não ocorre em uma única 

atividade ou em momentos ocasionais. Atividades de sistematização da escrita precisam ser 

organizadas em sequências didáticas que proponham várias etapas de produção, até 

alcançar a progressão no processo de aprendizagem dos alunos. As dificuldades dos alunos 

nesse domínio devem servir como conteúdos de trabalho para adoção de estratégias que 

promovam evolução na construção do conhecimento. 
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No relato de P1 nota-se um desconhecimento em relação às outras estratégias. O 

aluno se relaciona com as práticas de letramento na escola, pois ainda é forte a 

compreensão de que fora do contexto escolar o aluno vivencia poucas situações de 

letramento em função do nível de escolaridade ou classe social. Segundo Kleiman (1995), 

as práticas escolares estariam ainda constituídas por práticas de letramento 

ideologicamente determinadas, que encaminham o aluno a vivenciar ações previamente 

determinadas em função de sua classe social, não em função de sua inteligência ou 

potencialidade. Para Kleiman (2008), quanto mais o professor conhecer o objeto de estudo 

e a situação comunicativa relacionada a seus educandos em seus espaços de vivência, 

maiores serão as possibilidades de ele – o professor – ser capaz de criar situações 

significativas de aprendizagem em sala de aula.  

Segundo Coelho e Souza (2012), os saberes docentes não podem ser dissociados 

de uma permanente interação da linguagem oral com contextos imagéticos, gestuais e 

subjetivos que circulam nos discursos na sala de aula. O professor, quando possibilita uma 

interação do aluno com o texto e seu contexto, enriquece as possibilidades de 

aprendizagem, pois constrói uma ponte entre o aluno e o instrumento da escrita. Nesse 

sentido, faz-se necessária uma revisão das estratégias de ensino da escrita, pois as práticas 

desenvolvidas em sala cristalizam o uso artificial da língua, distanciando os alunos do 

verdadeiro sentido da escrita enquanto instrumento social. 

 Os saberes dos professores acerca de como ensinar e o que ensinar ainda 

mostram-se insuficientes para assegurar uma aprendizagem mais efetiva. Ensinar, em 

qualquer área de conhecimento, exige do todo professor a mobilização de saberes. Altet 

(2001) discute sobre os saberes necessários ao exercício da docência, argumentando que o 

professor deve ser um articulador do processo de ensino-aprendizagem, em um dado 

contexto; um profissional da interação das significações partilhadas, capaz de exercer a 

função didática de estruturação e de gestão dos conteúdos e função pedagógica na 

regulação interativa dos acontecimentos dentro da sala de aula.  

Isso implica que as competências profissionais do professor repousam nos 

conhecimentos teóricos (aqueles a serem ensinados ou para ensinar) e práticos 
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(conhecimentos sobre e da prática), que são instrumentos de desenvolvimento para análise 

e se constituem em uma meta-competência que permite construir outras competências
11

.  

Ao final dos relatos das professoras colaboradoras desse estudo, é possível 

identificar a necessidade de investimentos na formação e constituição dos saberes docentes 

sobre a prática pedagógica desenvolvida em sala de aula. É fundamental trabalhar, na 

formação do professor, os saberes do que ensinar, para que ensinar e como ensinar, ações 

que ainda não estão claras no exercício docente e nas estratégias eleitas como ação para 

atingir a aprendizagem na sistematização da escrita. 

                                                           
11Na perspectiva de Altet (2001, p. 28), as competências profissionais são formadas por um 

conjunto de conhecimentos e posturas, e também as ações e atitudes necessárias ao exercício da 

profissão de professor. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo teve como objetivos descrever as estratégias de ensino da escrita 

desenvolvidas pelos professores dos anos iniciais que atuavam numa escola municipal de 

Vitória da Conquista e compreender o efeito das estratégias trabalhadas em sala de aula no 

processo de ensino-aprendizagem da escrita, tendo como referencial de análise a 

perspectiva sociointeracionista da linguagem e dos estudos das práticas de letramento 

organizados em sequências didáticas de gêneros discursivos. As professoras colaboradoras 

dessa pesquisa trabalham apenas na educação básica, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, em uma escola cujo IDEB foi inferior a 3,4 no ano de 2012. Para 

consolidação desses objetivos, foi desenvolvida uma pesquisa com dispositivos de cunho 

etnográfico no espaço da escola, utilizando como procedimentos de investigação 

observações das estratégias de ensino desenvolvidas nas salas de aula, entrevistas com as 

professoras colaboradoras desse estudo e análise dos materiais produzidos pelos alunos.  

O estudo dos dados levantados durante o período da pesquisa trouxe muitos 

momentos de reflexão acerca das estratégias de ensino da linguagem escrita que as 

professoras desenvolviam em sala de aula. A interação com as situações vivenciadas na 

escola e os referenciais teóricos consultados e estudados foram compondo as vozes que 

foram se estabelecendo nesse processo de construção discursiva da análise. Passei a refletir 

sobre as dificuldades que os professores vivenciam no espaço escolar, enfrentando desafios 

e dilemas da sala de aula e, ao mesmo tempo, refletia sobre as possibilidades de estratégias 

que poderiam ser desenvolvidas naquele espaço, se as situações de ensino fossem 

redimensionadas e as relações de ensino-aprendizagem pudessem atender as necessidades 

dos alunos, considerando a linguagem numa perspectiva sociointeracionista e voltada às 

práticas de letramento que trabalham com a escrita enquanto instrumento social.  

Durante o processo de investigação, ficava angustiada com os problemas de 

comportamento que os alunos manifestavam durante a execução das atividades, o que 

muitas vezes interferiam na dinâmica das aulas. Com as dificuldades que os alunos 

apresentavam no processo de aprendizagem e os dilemas que as professoras viviam 

mediante as circunstâncias que aconteciam em sala de aula, foi percebido um contexto de 

grandes diversidades, principalmente na angústia dos professores em atender o currículo, 

sem necessariamente contemplar as necessidades de aprendizagem dos alunos. 
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As professoras, mesmo tendo conhecimento das especificidades dos alunos, que 

tinham histórico de repetência e baixo nível de proficiência nos processos de leitura e 

escrita, desenvolviam estratégias de ensino que não consideravam essas necessidades de 

formação. A preocupação das professoras em atender o currículo do curso, mesmo sabendo 

que os conteúdos ministrados estavam acima das potencialidades dos alunos, se revelava 

um grande dilema em sala de aula. Percebe-se, nesse contexto, a necessidade de discussão 

sobre o currículo escolar, de modo a redimensionar a prática desenvolvida em sala de aula 

e atualização dos saberes docentes sobre o ensinar, o que ensinar e como ensinar.  

Ao final desse estudo, notou-se que as estratégias de ensino desenvolvidas pelas 

professoras colaboradoras da pesquisa, mesmo sendo comprometidas com o fazer 

pedagógico, não exerciam efeito satisfatório no processo de aprendizagem dos alunos na 

sistematização da escrita, pois os alunos não apresentaram grandes avanços na 

aprendizagem da escrita. 

As professoras participantes da pesquisa apresentavam um desejo muito grande 

em alcançar as metas de ensino planejadas. Porém, pareciam não saber o que fazer diante 

da diversidade de problemas que vivenciavam no contexto da sala de aula, em ter que 

atender a um currículo que não correspondia aos saberes dos alunos e de como atender às 

necessidades dos alunos, mas cumprindo com os requisitos do curso. Não tinham apoio 

direto da coordenação da escola, para orientação frente ao ensino e acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos, e a direção somente contribuía com intervenções nas questões 

pautadas na disciplina dos alunos em sala de aula. 

As estratégias desenvolvidas pelas professoras em sala de aula estabeleciam uma 

relação de passividade entre os alunos e objeto do conhecimento, pois quase sempre se 

reproduziam sem uma participação ativa dos alunos. Havia uma preocupação excessiva das 

professoras em manter a “ordem” na sala de aula e os alunos eram repreendidos por 

diversas vezes durante aula. 

As atividades de escrita, que foram desenvolvidas pelas professoras e observadas 

no percurso desta pesquisa, revelaram-se superficiais. A exposição oral das professoras 

tomava mais tempo durante as aulas e os momentos de interação dos alunos com o objeto 

de conhecimento, no caso a escrita, eram rápidos e sem intervenções direcionadas frente às 

especificidades dos alunos. As atividades não eram retomadas, os trabalhos propostos em 

sala de aula não eram revisitados novamente, as aulas eram rápidas e de pouca 

interlocução. Durante as aulas, notou-se uma relação muito superficial do aluno com o 
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objeto da escrita. A relação que os alunos estabeleciam com a escrita eram mais pautada 

em atividades de cópias de exercícios, nos quais a ação do aluno era mais passiva 

(funcionava mais como copistas). No entanto, foi observado que a professora da turma B, 

por estar participando de um curso de formação continuada voltado às práticas de 

letramento, inseria no contexto de suas aulas, estratégias de trabalho com gêneros 

discursivos, mesmo que ainda de maneira tímida, sem uma sistematização pautada em 

sequências didáticas, mas já tentava aproximar os alunos da escrita como prática social. 

Nesse sentido, nota-se a importância de se investir no trabalho de formação dos professores 

a partir dos saberes de como ensinar e o que ensinar. 

Mediante todo o processo de análise das estratégias utilizadas pelas professoras, 

foi observado que nível de aprendizagem dos alunos no processo de apropriação da escrita 

não atinge as competências e as habilidades do curso em que estão inseridos. Nesse 

sentido, conclui-se que existe uma necessidade significativa de um investimento na 

formação continuada do professor no sentido de se eleger estratégias de ensino que, de 

fato, possibilitem uma intervenção pedagógica mais eficaz e que promova uma 

aprendizagem significativa, considerando as necessidades de aprendizagens dos alunos, 

revendo o currículo proposto e as estratégias de ensino que mais se aproximem da escrita 

como prática social. 

É fundamental trabalhar, na formação do professor, com os saberes da ação 

pedagógica sobre o que ensinar e como ensinar, ações que ainda não estão claras no 

exercício docente e nas estratégias propostas como ação para atingir aprendizagem. A 

revisão das estratégias de ensino da linguagem escrita desenvolvidas pelas professoras em 

sala de aula requer uma compreensão docente sobre sua ação pedagógica no processo de 

apropriação desse conhecimento.  

O ensino da escrita requer do professor uma atuação pedagógica mais efetiva e de 

articulação mais concreta com o objeto do conhecimento. O aluno precisa interagir com a 

escrita, conhecendo os seus usos sociais, agindo sobre esse domínio de forma mais ativa, 

vivenciando situações pedagógicas que ampliem suas experiências e promova avanços 

significativos nessa construção. Conforme Vygotsky (2000) sinaliza, escrever exige a 

mobilização de funções psicológicas superiores, ampliar as possibilidades de interação 

social entre os objetos do conhecimento, sofisticar o nível de abstração e aumentar o 

repertório linguístico. A escrita é conhecimento científico de natureza complexa e, por 

isso, precisa de uma intervenção pedagógica substancialmente mais dialógica e 
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significativa. Nesse processo de ensino-aprendizagem, a organização das estratégias de 

ensino, atendendo às necessidades dos alunos torna-se fundamental. O aluno precisa sentir 

necessidade de aprender a escrever e também precisa se mobilizar para atingir esse 

domínio.  
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APENDICE A – Modelo de Termo de Consentimento 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

 
Eu, ____________________________, professora do Ciclo II Inicial (4º Ano) do 

Segmento do Ensino Fundamental, da Escola Municipal 

________________________________, após os devidos esclarecimentos quanto ao 

objeto, objetivos e procedimentos do estudo, aceito participar como colaboradora da 

pesquisa “Estratégias de Ensino da Linguagem Escrita como objeto de análise” da 

mestranda Rosangela Alves de Oliveira Santos, e nesse processo, comprometendo-me a 

permitir sua participação como observadora durante as aulas de ensino da escrita, 

fornecendo-lhe os dados necessários para esse estudo. Estou ciente de que a minha 

identidade e dos meus alunos serão preservadas. 

 

Estou ciente de que os dados produzidos serão usados como elementos de análise para a 

dissertação da referida mestranda, assim como poderão vir a ser utilizados em futuros 

trabalhos acadêmicos. 

 

 

Vitória da Conquista, 29 de maio de 2012. 

 

 

Assinatura:____________________________________________ 
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APENDICE B – Modelo de Termo de Consentimento 

 

 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

 

 

Eu, ____________________________, professora do Ciclo II Final (5º Ano) do Segmento 

do Ensino Fundamental, da Escola Municipal ________________________________, 

após os devidos esclarecimentos quanto ao objeto, objetivos e procedimentos do estudo, 

aceito participar como colaboradora da pesquisa “Estratégias de Ensino da Linguagem 

Escrita como objeto de análise” da mestranda Rosangela Alves de Oliveira Santos, nesse 

processo, comprometendo-me a permitir sua participação como observadora durante as 

aulas de ensino da escrita, fornecendo-lhe os dados necessários para esse estudo. Estou 

ciente que a minha identidade e dos meus alunos serão preservadas.  

 

Estou ciente de que os dados produzidos serão usados como elementos de análise para a 

dissertação da referida mestranda, assim como poderão vir a ser utilizados em futuros 

trabalhos acadêmicos. 

 

 

Vitória da Conquista, 29 de maio de 2012. 

 

 

Assinatura:____________________________________________ 
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APENDICE C – Modelo de Consentimento Informado 

 

 

 

 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

Eu______________________________________________________diretora da escola 

_______________________________________________ autorizo a mestranda Rosangela 

Alves de Oliveira Santos desenvolver sua pesquisa intitulada “Estratégias de Ensino da 

Linguagem Escrita, nesse estabelecimento de ensino nas turmas de Ciclo II Inicial e Final 

do Ensino Fundamental (4º e 5º Ano). Estou ciente que os dados levantados a partir dos 

procedimentos de investigação realizados (entrevistas, observações, fotografias  e análise 

do material produzido pelos alunos) nesse estudo preservarão a identidade da escola, das 

professoras colaboradas da pesquisa e dos alunos das turmas observadas. 

 

 

 

 

 

 

Vitória da Conquista, 29 de maio de 2012. 

 

 

Assinatura:____________________________________________ 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevista 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: CULTURA, EDUCAÇÃO E 

LINGUAGENS 

LINHA DE PESQUISA: LINGUAGEM E EDUCAÇÃO 

Título do projeto da dissertação: “Estratégias de Ensino da Linguagem Escrita como objeto 

de análise 

Mestranda: Rosangela Alves de Oliveira Santos 

Orientadora: Dra. Ester Maria Figueiredo Souza - UESB 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Dados gerais 

 

 Formação (em nível médio e superior): 

 Tempo de docência na Educação Fundamental: 

 Participação em curso de formação complementar: 

 

Dados Conceituais 

 

 

 

 

 

 O que é para você ler e escrever? 

 

 Quais as atividades de escrita que você praticou na escola no papel de   

aluna?  

 

 Em que situações do seu cotidiano usa a escrita? 

 

 Quais estratégias de ensino da escrita você costuma desenvolver em sala de 

aula? 

 

 Como são planejadas as aulas de ensino da escrita? 

 

 Você conhece os eventos de letramento que os seus alunos vivenciam?  

 

 Considera importante conhecer os eventos de letramento dos alunos para 

relacioná-los com a prática da escrita em sala de aula? 
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APÊNDICE E – Exemplo de um Registro do Diário de Campo (transcrição)  

 

Data: 31de julho de 2012 

Horário: 10h 

Atividade Observada: Consulta ao plano de curso – (sala da coordenação da escola) 

Descrição dos dados: 

Em 31 de julho de 2012 em contato com as professoras colaboradoras desse estudo, 

solicitei uma consulta ao plano de ensino de língua portuguesa para verificação dos 

conteúdos indicados às turmas de ciclo II. As professoras pediram a pesquisadora, que 

solicitasse da coordenação escola o material. Imediatamente procurei a coordenadora. Em 

contato com a coordenadora da escola, que aconteceu na sala da direção, nesse dia, foi 

permitida a consulta, mas não era possível disponibilizar uma cópia do documento, pois se 

tratava de um registro único que direcionava o currículo de todos os outros. Foi permitida 

pela coordenadora o registro dos conteúdos e das competências e habilidades descritas no 

plano de curso da escola. 

Competências indicadas para o Ciclo II (Inicial e Final)- levantamento feito através 

do plano de ensino 

Respeitar a segmentação do texto em frases e palavras.  

Escrever palavras significativas e textos compatíveis com a etapa da aprendizagem.  

Ampliar, resumir, ordenar e reordenar sentenças, períodos e textos, ao utilizar repertório 

linguístico de forma clara e organizada.  

Produzir textos em suas diversas tipologias, respeitando o gênero indicado.  

Utilizar elementos de coesão, buscar a coerência e a eficácia do texto.  

Elaborar textos exercitando a construção de parágrafos.  

Escrever textos considerando a possibilidade de compreensão do leitor.  

Atender às regras de ortografia vigentes.  

Empregar as regras gramaticais adequadas a cada situação: maiúsculas e minúsculas, 

pontuação, acentuação, concordâncias verbal e nominal.  

Revisar os próprios textos com o objetivo de aprimorá-los.  

Reconhecer a função social da escrita. 

Após o registro das competências, registro os conteúdos trabalhos com alunos para 

domínio da escrita. 

CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA: 4º e 5º ANOS – CICLO II 
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I BIMESTRE 

Leitura e interpretação de texto 

Pontuação 

Ortografia: Dígrafos 

Monossílabos átonos e tônicos 

Produção textual 

Pronomes (pessoais, demonstrativos, de tratamento,indefinidos e relativos) 

Uso de pronome 

Regras de acentuação de oxítonas e paroxítonas 

Verbo  

II BIMESTRE 

Leitura e interpretação textual 

Tipos de substantivos (concreto, abstrato, comum, próprio e coletivo) 

Acentuação das oxítonas e das paroxítonas 

Produção textual 

Concordância Verbal 

As palavras trás, traz, atrás, tem, têm 

Advérbio e locuções adverbiais 

III Bimestre 

Leitura e interpretação de texto 

Produção de texto oral e escrito 

Acentuação de paroxítonas 

Ortografia: X - CH 

Conjunções e coesão textual 

Rão e Ram em final de palavra 

Conjunções e coesão textual 

 

IV BIMESTRE 

Leitura e interpretação de texto 

Produção textual 

Palavras com S escritas com C, Ç, S, SS, X, SC 

Palavras com som Z escrita com S 

Pontuação e Expressividade 

Ensaio e Dramatização 

Ortografia: X e CH 

Uso dos porquês 
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APÊNDICE F – Resumo do Cronograma das atividades de pesquisa 

 

 

PERÍODO  ATIVIDADES 

22-05-2012 Contato com a direção da escola 

25-05-2012 Apresentação do Termo de Consentimento 

29-05-2012 Contato com as professoras (regentes das 

turmas) 

29- 05-2012 Assinatura dos termos de consentimento 

para realização dos procedimentos da 

pesquisa 

10-07-2012 Observação 1 (aula de ensino da escrita) 

11-07-2012 Observação 2 

17-07-2012 Observação 3 (aula de ensino da escrita) 

18-07-2012 Observação 4 (aula de ensino da escrita) 

24-07-2012 Observação 5 (aula de ensino da escrita) 

25-07-2012 Observação 6 (aula de ensino da escrita) 

26-07-2012 Conversa com a direção e a coordenação 

sobre a escola e seu contexto 

27-07-2012 Conversa com a coordenadora sobre os 

projetos da escola 

31-07-2012 Observação 7 (consulta ao plano de ensino) 

17-07-2012 Observação 8 (aula de ensino da escrita) 

01-08-2012 Observação 9 (aula de ensino da escrita) 

07-08-2012 Observação 10 (aula de ensino da escrita) 

14-08-2012 Observação 11 (aula de ensino da escrita) 

21-08-2012 Observação 12 (aula de ensino da escrita) 

22-08-2012 Observação 13 (aula de ensino da escrita) 

28-08-2012 Observação 14 (aula de ensino da escrita) 

29-08-2012 Observação 15 (aula de ensino da escrita) 

31-08-2012 Análise das atividades de escrita dos alunos 

– Turmas A e B 

11-09-2012 Observação 16 (aula de ensino da escrita) 
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18-09-2012 Observação 17 (aula de ensino da escrita) 

19-09-2012 Observação 18 (aula de ensino da escrita) 

25-09-2012 Observação 18 (aula de ensino da escrita) 

26-09-2012 Observação 20 (aula de ensino da escrita) 

02-10-2012 Observação 21 (aula de ensino da escrita) 

16-10-2012 Observação 22 (aula de ensino da escrita) 

17-10-2012 Observação 23 (aula de ensino da escrita) 

23-10-2012 Observação 24 (aula de ensino da escrita) 

24-10-2012 Observação 25 (aula de ensino da escrita) 

27-10-2012 Análise das atividades avaliativas dos 

alunos – Língua Portuguesa -  

30-10-2012 Observação 26 (aula de ensino da escrita) 

31-10-2012 Observação 27 (aula de ensino da escrita) 

06-11-2012  Entrevista com a professora- Turma A 

07-11-2012  Entrevista com a professora-Turma B 

13-11-2012 Observação 28 (aula de ensino da escrita) 

14-11-2012 Observação 29 (consulta ao plano de 

ensino) 

20-11-2012 Observação 30 (aula de ensino da escrita) 

21-11-2012 Observação 31 (aula de ensino da escrita) 

27-11-2012 Observação 32 (aula de ensino da escrita) 

28-11-2012 Observação 33 (aula de ensino da escrita) 

18-07-2012 Observação 34 (aula de ensino da escrita) 

24-07-2012 Observação 35 (aula de ensino da escrita) 

04-12-2012 Análise das produções dos alunos – Turma 

A 

05-12-2012 Análise das produções dos alunos – Turma 

B 

11-12-2012 Avaliação das atividades de escrita- turma A 

12-12-2012 Avaliação das atividades de escrita – turma 

B 

 


