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RESUMO 

O presente trabalho refere-se à pesquisa de campo, realizada no Município de 

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

Professor Thiago Alves da Silva Leandro e sua professora regente Laís Cristiane. 

Pudemos realizar a pesquisa citada graças ao nosso trabalho como Alunos 

Pesquisadores, 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, onde temos o privilégio 

de estar presente todos os dias dentro de salas de aulas.  

Na realização do trabalho, buscamos, ao máximo, considerar a importância e 

os processos a serem seguidos para que haja uma boa “Revisão textual” nas séries 

iniciais, pois, mesmo aqueles que não leem e escrevem convencionalmente 

conseguem compreender como deve ser a estrutura de um texto, o que auxilia na 

alfabetização e letramento dos alunos. 

Nesta pesquisa, analisamos especificamente a revisão do final do conto “Bela 

adormecida”, recontado pelos Irmãos Grimm. As crianças analisaram o texto escrito 

por elas, revisaram e corrigiram seus erros de maneira coletiva, com intervenção da 

docente e compreenderam como se escreve um texto de qualidade.  

 

INTRODUÇÃO 

A revisão de texto é uma prática relevante, pois, por meio dela, o aluno tem a 

possibilidade e oportunidade de identificar possíveis melhorias em seu texto, 

promovendo a interação, aprendizagem e compreensão do texto escrito. 

Esta pesquisa didática foi realizada na Estância Turística de Tupã, situada no 

estado de São Paulo, na escola EMEIEF Prof. Thiago Alves da Silva Leandro, no 

período da tarde, em uma sala de alfabetização, no 2º ano C, onde se encontram 12 

alunos com escrita alfabética, 1 aluno em escrita silábico com valor e 1 aluno com 

escrita pré-silábica, sendo que este possui laudo de Síndrome de Down. No decorrer 

do ano de 2018, foram desenvolvidas, nesta sala, produções de texto que permitiram 

proposições de revisão textual, a fim de desenvolver nos alunos a capacidade de ser 

revisor de seu próprio texto, identificando aspectos como: ortografia, coesão e 

coerência, pontuações e outros elementos indispensáveis na estrutura do texto. 

Por intermédio do “Programa Bolsa Formação - Escola Pública e Universidade", 

tivemos a oportunidade de participar de reuniões de formação que foram ministradas 



pela professora Dra. Luciana Ferreira Leal, nos possibilitando a ampliação de nossos 

conhecimentos. Com sua orientação, estudamos e analisamos textos teóricos que 

permitiram a fundamentação da pesquisa. 

Iniciamos nossa pesquisa com a entrevista da professora regente da sala, com 

questões referentes à revisão de texto. Realizamos o planejamento das atividades 

que foram desenvolvidas junto com a professora regente. Registramos em vídeo o 

processo de revisão do texto produzido e, em seguida, transcrevemos e analisamos 

para que os relatórios finais desta pesquisa fossem apresentados. 

 

OBJETIVOS 

Realizar uma pesquisa que discute a contribuição da revisão textual para os 

alunos das séries iniciais. 

Apresentar como as etapas do processo de revisão textual são conduzidas e 

orientadas pelos professores em suas salas de aulas na rede de ensino regular. 

Discutir as atividades de revisão textual que permitem aos discentes saberem 

revisar o seu texto de maneira independente, compreendendo os recursos 

necessários para se escrever um texto de qualidade.  

 

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 em que a pesquisa foi realizada 

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 usada 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 “Revisão Textual”, assim como 

planejamos e gravamos a aula, em formato de vídeo, em uma sala de 2º ano do Ensino 

Fundamental, que será transcrita e analisada. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente, realizamos a pesquisa bibliográfica sobre revisão textual e 

entendemos que a revisão textual deve ser realizada pelo aluno, tendo a professora 

apenas como intermediária, conforme RODRIGUES (2015, p. 3) “[...] só existe revisão 

de textos no espaço escolar quando ela é feita pelo próprio aluno, no papel de produtor 

de textos. O professor não revisa textos e sim os corrige”. Dessa maneira, a professora 

deve apenas estimular o aluno a pensar sobre aquilo que lhe está sendo apresentado. 

           Podemos apreender que o aluno deverá ser o autor de seu próprio 

aprendizado, assim sendo, a intervenção da professora deve ser feita da melhor 

maneira, para que o aluno entenda o que lhe está sendo ensinado. 

            No momento da revisão, a docente pode levantar alguns pontos como, 

detalhes do texto, uma vírgula, uma palavra que pode ser substituída para melhorar a 

compreensão do texto. Outro aspecto considerável é a maneira pela qual os alunos 

estão agrupados, que pode ser feita em dupla, em que os alunos compartilham suas 

ideias e desse modo se ajudam, individualmente, pois o aluno é autor de seu próprio 

aprendizado, ou até coletivamente, em que a professora realiza intervenções com 

toda a sala. Simultaneamente. 

           No decorrer da pesquisa, compreendemos que a revisão de texto é uma prática 

importante que pode e deve ser realizada desde o a pré-escola, não sendo necessário 

que o aluno se encontre na hipótese de escrita alfabética. 

           Conforme VILARINHO (2018), “[...] quando o assunto é escrita, os alunos já se 

mostram desanimados e desgostosos”. Por esta razão, temos de estimular os alunos 

de maneira positiva em relação a esta prática, para que estes não fiquem 

traumatizados e assim não reajam dessa maneira. Não devemos tornar essa uma 

atividade maçante, da mesma forma que um dia fizeram conosco. 



           Ao reescrever um texto, o aluno terá dificuldades, principalmente se esse for 

recém alfabetizado, mas não podemos permitir que esses problemas impeçam o aluno 

de gostar de escrever ou ler. 

Vilarinho (2018) ressalta que:  

 
Durante a revisão, Professor vai visualizando o que pode ser 
mudado, por exemplo, quando há muitas repetições de verbos, 
nomes de personagens ou de reprodução de expressões orais 
[...] o professor pode perguntar à turma o que pode ser colocado 
no lugar. Se há muita repetição do nome João, coloca-se ele no 
local; verbos iguais, coloca-se um sinônimo; as expressões orais 
poderão ser substituídas por então, logo, etc. Associado à 
análise do texto, o educador explica o uso do pronome, a 
importância de se reconhecer mais verbos, o uso de conectivos 
textuais para maior clareza, etc. Após a correção, o aluno pode 
corrigir no caderno tudo que sofreu alterações no quadro.  
 

           A revisão de texto pode e deve ocorrer também no próprio momento da escrita, 

onde o aluno escreve e revisa seu próprio texto, sendo o autor do seu aprendizado, 

mas esta revisão poderá também ser feita coletivamente ou em duplas se esses 

alunos não forem alfabéticos ou ortográficos, tendo mais dificuldade em revisar seu 

próprio texto. 

           A revisão de texto é uma prática extremamente importante, para qualquer faixa 

etária e não deve ser considerada somente a etapa posterior à revisão de texto, 

conforme RODRIGUES (2015, p. 3) “[...] revisão de textos nos PCN é vista como uma 

atividade constitutiva da produção textual e não uma etapa posterior a ela. ” 

 

 

RESULTADOS 

Conforme o desenvolvimento da pesquisa, coletamos na entrevista realizada 

com a professora regente Laís Cristiane, que a mesma conhece e aplica todos os 

procedimentos necessários para a revisão textual, sabendo de sua importância, tanto 

para os alunos que já conseguem revisar quanto para aqueles que ainda não o sabem, 

realizando com domínio em sua rotina. 

Por se tratar de uma prática constante, os alunos conseguem desenvolver todo 

processo de revisão, juntamente com a professora, em que juntos analisam o texto 

escrito e apontam aspectos que podem ser melhorados como: coesão e coerência, 



ortografia, acentuação, pontuação e repetições. Visando tornar o texto escrito mais 

compreensível e objetivo ao leitor. 

Com isso, percebemos que a revisão textual possibilita aos alunos um amplo 

compartilhamento e obtenção de conhecimentos, por se tratar de uma prática em que 

o professor vai mediando todas as etapas e os auxiliando para que o texto escrito seja 

melhorado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pesquisar sobre o tema “Revisão textual” nos permitiu ampliar o conhecimento 

teórico e prático sobre a produção e revisão de texto. Tivemos a oportunidade de 

aprender boas práticas, compreender melhor a função da revisão de texto e as 

diferentes maneiras de serem aplicadas. Em função disso, podemos testemunhar a 

importância do projeto “Bolsa Formação – Escola pública e universidade”, conhecido 

como “Bolsa Alfabetização”, no processo de formação dos futuros profissionais da 

área da educação. Compreendemos ainda que os alunos pesquisadores obtêm mais 

preparo para no futuro exercer sua profissão, preparo esse que nos é fornecido em 

reuniões ministradas pela coordenadora Profª. Drª. Luciana Ferreira Leal, HTPCs 

ministrados pela coordenadora de cada unidade escolar e a interação com a área 

durante o ano letivo, onde vemos a prática acontecer. 

Assim, consideramos o professor como uma ferramenta fundamental na 

aprendizagem das crianças, sendo, portanto, o mediador. Uma vez que suas 

intervenções, se bem realizadas, podem ajudar o aluno, levando-o ao sucesso; as 

intervenções podem também, se mal realizadas, levar o mesmo aluno ao fracasso. 

Assim consideramos que esta profissão tamanha importância e risco que pode ser 

comparada a de um médico, pois as duas profissões, se não exercidas da melhor 

forma, pode arruinar vidas. 

Atribuímos importância ao tema proposto que deveria ser realizada 

constantemente nas salas de aula do Ensino Fundamental. A revisão de textos 

proporciona aos alunos que aprendam com seus próprios erros e pode ser realizada 

individualmente, em duplas ou coletivamente. É importante que, se feita em duplas, 

que sejam duplas produtivas, ou seja, com conhecimentos próximos. Essa prática 

pode ser realizada com alunos que não são alfabéticos, podendo ser realizada desde 

a pré-escola.  
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