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RESUMO 

O presente trabalho é referente à pesquisa de campo realizada no 

Município de Tupã, na rede municipal de ensino, com um segundo ano da escola 

EMEIEF Governador Mario Covas e sua professora regente Glaucia. Resultado da  

atuação como Alunas Pesquisadoras, por meio do Programa Bolsa  Formação  –  

Escola  Pública  e  Universidade,  mais conhecido como “Bolsa  Alfabetização”, 

programa oferecido pela faculdade na qual estudamos: Faculdades FACCAT, de 

Tupã. Por isso, desde o primeiro ano da faculdade, todos alunos pesquisadores 

desenvolvem pesquisas dentro das escolas municipais em que estão inseridos. O 

objetivo do trabalho é mostrar como o processo de produção textual é realizado e 

quais intervenções são necessárias para facilitar e valorizar o processo. Além disso, 

podemos também observar quais os maiores medos e desafios que as crianças 

encontram para produzir um texto, enquanto ainda estão no período de alfabetização, 

levando em conta que escrever nunca é fácil e para tornar isso menos complicado ao 

aluno é necessário que a escrita faça sentido, para que isso aconteça nada melhor do 

que atividades de produção textual, em que o professor, por meio de vários passos, 

leve a criança até o momento em que é capaz de produzir um texto individualmente. 

Toda essa pesquisa e análise auxilia diretamente em nossa formação como futuras 

professoras. Por fim, refletindo sobre o planejamento, vamos considerar todo o 

processo e os resultados para que este estudo possa contribuir para o ensino e 

aprendizagem dos nossos alunos.   

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente não é mais aceitável que uma criança que se diga escriba de textos 

apenas reconheça as letras e as saiba copiar, é necessário que mesmo ainda não 

tendo a habilidade de escrever desenvolvida, essa criança tenha contato com 

atividades de produção de texto. 

É provável que a criança que presencie em seu cotidiano leituras de bons textos 

logo aprenderá a criar histórias interessantes, pois conhecerá a linguagem escrita, o 

tempo cronológico de um texto, a sequência de fatos e depois escreverá essas 

histórias, primeiro tendo algum adulto como escriba e posteriormente, quando já 

dominarem o sistema de escrita, escreverão sozinhos.  

Verificamos, com este trabalho, a importância da produção textual no momento 

da alfabetização. Analisamos uma atividade de reescrita de final de conto, todo o 



processo realizado pelo professor junto com os alunos, assim como as intervenções 

que podem ser realizadas pelo professor para que a atividade se torne uma boa 

situação de aprendizagem. 

Elaboramos uma pesquisa didática com o objetivo de verificar se a atividade é 

utilizada com frequência nas práticas educacionais dos docentes; averiguamos se os 

professores possuem formação e conhecimentos necessários para a realização da 

atividade. Esta pesquisa didática foi realizada por meio do “Programa Bolsa Formação 

- Escola Pública e Universidade", que participamos durante a graduação de 

Pedagogia. Na prática, realizamos a pesquisa em uma escola do município de Tupã 

– EMEIF Governador Mario Covas, com a professora regente Gláucia, na turma do 2º 

ano A, no período matutino.  

 

 

OBJETIVOS 

Realizar uma pesquisa que discute a contribuição da produção textual para 

os alunos das séries iniciais. 

Apresentar como o processo de produção textual é conduzido e orientado 

pelos docentes em suas salas de aulas na rede de ensino regular, por meio de 

entrevistas e observação de uma produção específica. 

Discutir que atividades de produção textual possibilitam que os alunos 

produzam textos com autonomia e independência, sabendo utilizar dos recursos 

dispostos. 

 

 

METODOLOGIA 

Para a realização desta pesquisa didática, inicialmente, utilizamos de 

pesquisas bibliográficas, as quais possibilitaram o embasamento teórico, pois, como 

afirma Lakatos e Marconi (2006, p. 25) “[...] o estudo da literatura pertinente pode 

ajudar a planificação do trabalho, evitar duplicações e certos erros, e representar uma 

fonte indispensável de informação, podendo até orientar as indagações”. Lemos e 

estudamos textos e vídeos, que foram disponibilizados nas reuniões do projeto “Bolsa 

alfabetização” e que deram embasamento teórico para a análise da pesquisa. 

Participamos de formações no HTPC da escola EMEIEF Governador Mário Covas. 



Como instrumento de coleta de dados, utilizamos um questionário, pois, 

conforme Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 48), “[...] O questionário é a forma utilizada 

mais ousada para coletar dados, pois possibilita medir com melhor exatidão o que se 

deseja”.  

No segundo momento, passamos a realizar a pesquisa de campo, que pode 

ser definida conforme Lakatos e Marconi (1991, p. 186) como “[...] aquela utilizada 

com o objetivo de conseguir informações acerca de um problema, para o qual se 

procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queria comprovar, e ainda descobrir 

novos fenômenos ou as relações entre eles”. Realizamos a pesquisa de campo, em 

que coletamos dados e informações acerca do tema “Ditado ao professor” ou 

“Produção oral com destino escrito”, assim como planejamos e gravamos a aula, em 

formato de vídeo, que foi transcrita e analisada. 

 

. 

DESENVOLVIMENTO 

 

Inicialmente, realizamos pesquisa bibliográfica sobre produção textual. De 

acordo com os parâmetros curriculares nacionais, “o trabalho com produção de texto 

tem como finalidade formar escritores competentes, capazes de produzir textos 

coerentes, coesos e eficazes”. (2001, p.65). 

Escrever nunca é fácil e para tornar isso menos complicado ao aluno é 

necessário que a escrita faça sentido. Para que isso aconteça, nada melhor do que 

atividades de produção textual, em que o professor, por meio de várias orientações e 

mediações conduza a criança à produção de um texto individualmente. Segundo 

Vânia Maria do Nascimento Duarte: 

Redigir um texto parece, para muitos, um procedimento difícil [...] Concepção 
esta que, caso não seja aprimorada, acaba se tornando um estigma e, 
consequentemente, um entrave para o emissor no decorrer de sua trajetória 
cotidiana. O fato é que o ato da escrita requer do emissor determinadas 
habilidades que envolvem conhecimentos de forma específica. (DUARTE, p. 
1) 

 

Neste trabalho, foi desenvolvida uma sequência didática, tendo como base um 

conto, para que, por fim, os alunos reescrevam esse conto. A reescrita é uma versão 



de um texto já conhecido pelos alunos. Não é necessário que o aluno decore o texto, 

mas sim que consiga produzir um texto em linguagem escrita. 

Para conduzir a reescrita de texto, professor e aluno deverão obedecer 

algumas sequências necessárias. No caso deste trabalho, foi realizada uma reescrita 

de um conto e para isso o professor precisa, em primeiro lugar, conhecer o que lerá 

para seus alunos e contextualizar: apresentar o que irá ler, citar gênero, biografia do 

autor, quando foi escrito, em que meio circula etc. Após a leitura do texto, levantar 

discussão, com apreciações, impressões pessoais e reflexões.  

Após a leitura, o professor, com a ajuda dos alunos recupera o conteúdo 

temático, voltando nele sempre que necessário. Professor e alunos construíram juntos 

o sentido do texto, a relação de causalidade. Quando se trata de uma reescrita – seja 

ela do texto todo ou de parte dele, o conteúdo temático já está dado, cabendo ao 

produtor apenas retomar o conteúdo do texto – ou trecho –  que será reescrito, 

incluindo-se nessa retomada a organização textual já definida, assim como as 

relações estabelecidas entre os episódios.  

Leu a história pausadamente para que pudessem fazer a planificação, que 

consistiu em retomar as partes do texto e anotá-las em um cartaz, escrevendo de 

modo que os alunos possam usar como lembrete e, em outro cartaz, escreveu as 

palavras marcantes que o autor usou para enfeitar o texto.  

Durante a textualização, seguindo as etapas anteriormente citadas, o aluno tem 

que elaborar o texto, avançar nos aspectos discursivos e textuais e por fim revisar se 

o texto está dentro do proposto.  

Lembrando que o professor tem de ler o texto quantas vezes forem 

necessárias, no caso de a reescrita for de uma parte determinada do texto, após a 

leitura na íntegra, deve ler a parte em que será utilizada para a produção separada. 

Os alunos devem ser informados, para que e para quem estão escrevendo. 

Ao contrário do que se pensa, os alunos não alfabéticos podem sim produzir 

textos, tendo o professor como escriba, ou seja, eles produzem o texto oralmente e o 

professor escreve suas ideias. O aluno dita e o professor escreve, assim este aluno, 

quando alfabético, for produzir um texto escrito, já saberá como organizar as ideias, a 

linguagem que se usa para escrever, os diferentes gêneros etc. “Ditar é uma maneira 

particular de escrever, ainda que quem dita não escreva com suas próprias mãos, 

sem dúvida é o autor do texto quem está ditando”. (NUCCI; ISIAS, 2004, p.2) 



Com isso, os alunos reescreveram o final do conto: Os três cabritinhos, primeiro 

coletivamente, onde todos os alunos iam lembrando os fatos ocorridos com ajuda dos 

cartazes e ditando para a professora que foi escrevendo na lousa: 

Professora: A BRUXA FICOU ESPERANDO, 

TRIP,TRAP,TRIP,TRAP 

O que acontece depois desse barulho que ela ouve? 

A PROFESSORA INTERVÉM, FAZENDO OS ALUNOS LEMBRAREM DA 

SEQUÊNCIA DO TEXTO. 

Ana Júlia e Alisson: Quem está passando na minha ponte? 

Professora: Fala Alisson. 

Alisson: Quem está passando na minha ponte? 

Professora: Então vamos escrever isso: Quem está passando na minha ponte? 

Alisson: É 

Professora: Quem perguntou isso Alisson? 

Alisson: A bruxa. 

PODEMOS VER COM ISSO, QUE NA LEITURA COLETIVA, A 

PROFESSORA DEVE FAZER PERGUNTAS QUE PERMITAM AOS ALUNOS 

REFLETIREM ACERCA DO QUE ESTÃO ESCREVENDO, ALÉM DE PERMITIR 

QUE TODOS PARTICIPEM E TROQUEM CONHECIMENTOS. 

 

Em outro dia, os alunos realizaram a reescrita em dupla, tendo os mesmos 

recursos dispostos. A professora separa a classe em duplas, que foram organizadas 

a partir das hipóteses dos alunos, pensando na produtividade, levando em conta que 

apenas um escreve o outro auxilia, mas ressaltando que os dois são importantes para 

realizar a produção. Os dois devem pensar juntos, e assim produzir um texto de 

melhor qualidade, explorando saberes individuais, mas focando no trabalho em dupla. 

E finalmente chegam à reescrita individual. Depois de todo conhecimento 

adquirido nas reescritas anteriores, são colocadas no papel os seus saberes 

individuais. 

Luís Gustavo: A bruxa ficou aguardando o irmão mais velho. 

Trip, trap, trip, trap. 

Quem está passando na minha ponte. 

Sou eu o maior dos cabritos 

Espera aí, vou te comer de uma vez. 



O ALUNO TERMINA DE LER E VOLTA PARA A PARTE EM QUE ELE 

HAVIA ESCRITO: “QEISTA” E ARRUMA PARA “QUEM ESTÁ”, AQUI VEMOS A 

IMPORTÂNCIA DA REVISÃO, POIS O ALUNO PÔDE VER QUE NO SEU TEXTO 

HAVIA UM ERRO E O CONSERTOU. 

Diante disso, podemos perceber que essa prática valoriza a capacidade do 

aluno de produzir um texto com autonomia e independência, fazendo-o pensar em 

cada detalhe do seu texto. A passagem da professora pelas carteiras, fazendo 

intervenções e boas perguntas é fundamental para o avanço na produção individual 

do aluno. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Conforme o desenvolvimento da pesquisa, coletamos na entrevista realizada 

com a professora regente Glaucia, que a mesma conhece a prática de produção de 

texto e sabe da sua importância, tanto para aqueles que já escrevem quanto para 

aqueles que produzem ditando ao professor, a prática está sempre em sua rotina. No 

segundo ano, trabalham-se sequências didáticas em que a produção de texto é 

proposta. A professora percebe que os alunos podem aprender muito com essa 

prática, sabe dos procedimentos e intervenções e por isso a realiza com muito 

domínio. 

Por ser uma prática constante na rotina da professora, mesmo  os alunos que 

têm dificuldades conseguem desenvolver todo o processo, utilizando-se dos meios 

oferecidos, como  a planificação e as  expressões marcantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A produção de texto deve partir da ideia de que os textos possuem uma função 

e que serão lidos por outras pessoas. Com a ampliação dos níveis de conhecimento 

do mundo, cabe à escola trabalhar textos que propiciem a interação dos alunos. 



Todos sabemos que a atividade de produção de texto exige muita dedicação e 

complexidade. Há muitos pontos a serem abordados, como o planejamento de um 

texto, da própria escrita do texto, da leitura do texto pelo próprio aluno e das 

modificações feitas no texto a partir dessa leitura, que chamamos de revisão. Segundo 

Fiad e Mayrink-Sabinson (1994, p.55): 

Levando em consideração, portanto, que a escrita é uma construção 
que se processa na interação e que a revisão é um momento que 
demonstra vitalidade desse processo construtivo, pensamos a escrita 
como um trabalho e propomos o seu ensino como uma aprendizagem 
do trabalho de reescritas. 

Instigar a criança a escrever é o mais importante, tendo na escrita a 

necessidade de uma ação cooperativa entre duas ou mais pessoas, se vê a 

importância do professor.  

Dentro das variadas modalidades de produção de texto, encontramos a 

reescrita de final de conto, que foi a atividade proposta em nosso trabalho. Nesta 

atividade, podem ser trabalhados vários objetivos, como: ampliação do vocabulário, 

reflexão sobre o sistema de escrita, desenvolver as estratégias e procedimentos de 

escrita e leitura, possibilitar o aluno a conhecer o gênero e a estrutura do texto, 

apreciação estética do conto e aprender sobre a linguagem escrita. 

Por fim, consideramos que além da sala de aula, a produção de texto deve ser 

inserida em meios sociais, em contextos mais amplos e mais complexos. Tendo essa 

atividade de reescrita como um momento muito importante para as crianças, em que 

os mesmos desenvolvem várias competências e habilidades. Faz-se necessário 

cuidar para que  essa atividade não seja meramente uma atividade de rotina e sim um 

trabalho com clareza e sentido para os alunos. Deve-se focar na finalidade de cada 

situação da proposição textual. 

Ensinar a criança a produzir textos é inseri-la no mundo com criatividade e 

independência, um papel que cabe somente à escola. 
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