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Resumo:  O  presente  artigo  busca  apresentar  os  resultados  do  projeto  de  intervenção
pedagógica intitulado “A Escrita e Reescrita de Textos como Instrumento para a Superação de
Dificuldades de Aprendizagem dos Alunos do 6º Ano”, elaborado como proposta de trabalho para
o  Programa  de  Desenvolvimento  Educacional  –  PDE,  do  Estado  do  Paraná,  turma  2014,
aplicado aos alunos do Colégio Estadual Maestro Bento Mossurunga, em Ponta Grossa – PR. O
objetivo do trabalho foi levar o aluno à prática da produção textual,  tomando como ponto de
partida  os  gêneros  conto  e  sinopse  e  organizar  atividades  coletivas  de  análise  linguística,
contemplando as principais ocorrências de desvios da norma da língua escrita, capacitando os
alunos a escreverem, revisarem e reescreverem seus textos com autonomia e competência.
Para  isso,  desenvolvemos  uma Unidade Didática  com o  título  “O  Conto  e  a  Sinopse como
Instrumentos  para  o  Aperfeiçoamento  da  Escrita”,  na  qual  se propõe o  desenvolvimento  de
atividades de leitura e produção textual que proporcionem aos alunos um trabalho com gêneros
pertencentes ao seu contexto social, bem como a capacitação da revisão e reescrita autônoma
de  seus  textos.  Os  resultados  comprovam  a  importância  de  um  trabalho  direcionado  pelo
professor  para  releitura e  revisão das  próprias  produções,  com a  intenção de reescrevê-las
buscando um melhor aperfeiçoamento da escrita.
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Introdução

Voltar nossos olhares para os rumos da educação e procurar identificar os

entraves que se apresentam como principais responsáveis pela sua estagnação e

ineficiência é um trabalho demorado e mais complexo do que se imagina. Não se

podem apontar soluções viáveis e eficientes sem que se tenha realizado uma busca

profunda e sistemática para a identificação desses problemas. 

Durante  o  nosso trabalho de duas décadas com a Língua Portuguesa no

Ensino Fundamental, pudemos observar que há uma grande dificuldade do aluno

em  expressar  suas  ideias  com  clareza  em  um  texto  escrito,  a  qual  se  dá

principalmente  pela  falta  de  leitura  e  interpretação  e  pela  pouca  quantidade  de

atividades que promovam a produção textual. 

Diante  desse  quadro,  vimos  que  é  necessário  organizar  nossos  estudos

buscando um trabalho de forma mais sistemática e voltada para o ensino da escrita.
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Ele  deve  iniciar  já  no  6º  ano,  início  da  etapa  final  do  Ensino  Fundamental,  de

responsabilidade da Rede Estadual de Educação, para identificar as falhas contidas

no  processo  de  ensino  e  aprendizagem  da  escrita  e  desenvolver  estratégias  e

propostas de trabalho que visem à superação dessas dificuldades.  É necessário

capacitar  o  aluno  a  produzir  seus  textos,  revisá-los  e  reescrevê-los  de  forma

autônoma,  tornando-os  bons  textos.  Fazendo  isso,  é  possível  levar  o  aluno  a

internalizar que o ato de escrever é uma atividade simples e prazerosa, mas que

exige comprometimento. 

Por  essa  razão,  buscamos,  dentro  da  proposta  do  Programa  de

Desenvolvimento  da  Educação  –  PDE,  promovido  pelo  Governo  do  Estado  do

Paraná,  desenvolver  um  projeto  que  proporcionasse  atividades  de  leitura,

compreensão e discussão de contos e a produção escrita de contos e sinopses,

direcionando os alunos para a releitura de suas produções a fim de identificarem

possíveis ocorrências de desvios da norma e de problemas de estruturação em seus

textos, promovendo oportunidades para o exercício da produção textual autônoma e

com boa qualidade.

Partimos do princípio que a habilidade de escrever se adquire com a prática.

Não  é  um dom inato,  todos  podem adquiri-la,  desde  que  tenham condições  de

aprendizado apropriadas para tal tarefa. Essa autonomia que o aluno deve criar ao

produzir um texto precisa ser trabalhada de forma que ele reconheça a importância

da escrita e a necessidade de revisar e reescrever seus textos, sendo um sujeito

ativo nesse processo. Escrever bem é, acima de tudo, treino. Sendo assim, a grande

questão que norteia nossa pesquisa é como fazer com que os alunos reescrevam

seus textos, fazendo uma revisão autônoma e qual a importância do direcionamento

dessa reflexão através de um mediador ou de esquemas que orientem a reflexão

crítica do aluno durante o processo de ensino-aprendizagem. 

1 Fundamentação Teórica

Para  abordar  o  tema  do  desenvolvimento  da  escrita  na  escola,  deve-se

destacar  o  que dizem as Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCEs) de

Língua Portuguesa, 2008, “que todo texto é um elo na cadeia da interação social,

sempre  é  uma  resposta  ativa  a  outros  textos  e  pressupõe  outras  respostas”

(PARANÁ,  2008,  p.  47).  Ainda segundo as DCEs,  devemos priorizar  as  práticas



sociais no trabalho com a linguagem, pois

No processo  de ensino-aprendizagem é  importante  ter  claro  que quanto
maior  o  contato  com a  linguagem,  nas  diferentes  esferas  sociais,  mais
possibilidades se tem de entender o texto, seus sentidos, suas visões de
mundo. A ação pedagógica referente à linguagem, portanto, precisa pautar-
se na interlocução, em atividades planejadas que possibilitem ao aluno a
leitura  e  a  produção  oral  e  escrita,  bem  como  a  reflexão  e  o  uso  da
linguagem em diferentes  situações.  Desse  modo sugere-se  um trabalho
pedagógico que priorize as práticas sociais. (PARANÁ, 2008, p. 55).

Nessa  perspectiva,  dizer  que  os  problemas  da  escrita  se  restringem às

questões gramaticais é desprezar a real preparação que o aluno deve ter para poder

escrever  bem.  Oportunizar  práticas  pedagógicas  para  desenvolvimento  da

linguagem não  é  apenas  aplicar  exercícios  isolados  e  desconexos  da  realidade

social, mas propiciar ao aluno experiências de utilização da linguagem próximas a

situações reais.

Segundo Geraldi (1997), deve-se ter bem claro na hora de produzir um texto,

qual  a  razão de se escrever,  para quem se está  escrevendo e sobre  o que se

escreve.  Quando  isso  acontece,  o  texto  passa  a  ter  uma  função  social.  Ainda

segundo o autor, “na escola não se escrevem textos, produzem-se redações”, e é a

partir  daí  que deve começar um processo de reflexão da prática do professor  e

posicionamento da escola.

Sendo a escrita uma prática social, na escola ela deve ser tratada como uma

atividade processual de aquisição mediada pelo professor, que procura instigar o

aluno  a  escrever  para  poder  se  expressar  e  posicionar-se  de  maneira  crítica  e

reflexiva diante do mundo.

A leitura, então, é o primeiro passo para o texto. É necessário dar ao aluno o

que escrever. Quando não se tem conhecimento de vocabulário, das estruturas do

texto escrito e não se tem informações sobre o assunto a ser abordado, não se tem

condições de produzir  um bom texto.  Antunes (2003)  diz  que a leitura define-se

como  um  modelo  de  obtenção  de  novos  conhecimentos,  pois  ela  nos  permite

adquirir novas informações e ampliar o conhecimento existente, além de descobrir

as particularidades de cada gênero. 

Orlandi (1988) afirma que quando lemos estamos produzindo, reproduzindo

e transformando sentidos, além de participarmos do seu processo de produção, de

um determinado lugar e com uma direção histórica determinada, ou seja, o leitor

interage  com  o  que  lê,  produzindo  sentido  conforme  sua  própria  ideologia  e



conhecimentos prévios.

Também  de  acordo  com  Menegassi  (2010),  a  leitura  é  uma  contínua

construção  dos  sentidos,  devido  à  interação  texto-leitor,  limitado  apenas  pelo

conhecimento prévio que o texto requer e o conhecimento que o leitor possui. Sendo

assim,  o  processo  de  leitura  tem  um  papel  importante  no  aperfeiçoamento  da

bagagem  de  vida  histórico-sociocultural  do  leitor,  assim  como  essa  bagagem

influencia também o texto, pois seus sentidos não estão prontos, acabados.

Apesar  de  o  texto  ser  um elemento  muito  importante  para  o  ensino  de

Língua  Portuguesa,  somente  deixou-se  de  privilegiar  os  estudos  centrados  em

unidades menores como o fonema, a palavra e a frase, para concentrar os estudos

no texto e nas suas características a partir dos anos 60 (LIMA, 2007). Assim,

 
Com o  avanço  dos  estudos linguísticos  e  com a entrada  do  texto  e  do
discurso  também  como  objetos  de  estudo  da  Linguística,  os  gêneros
textuais passaram a fazer parte das reflexões de muitos estudiosos [...] Os
estudos do russo Mikhail Bakhtin se destacam nas questões relativas aos
gêneros do texto, em decorrência da sua preocupação com o discurso como
um todo e com as condições de produção e recepção da atividade verbal.
(LIMA, 2007, p. 18) 

Ainda segundo Bakhtin (2003), a linguagem se constitui como um diálogo,

estabelecendo vínculos com outros textos, retomando vozes já lidas/ouvidas e que

são reproduzidas em outros  discursos.  O enunciado,  para  o autor,  é  um ato de

comunicação  social,  portanto  a  unidade  real  do  discurso,  dentro  de  uma

interatividade entre os sujeitos desse ato de comunicação, já que o receptor não é

passivo, ou seja, ele se utilizará de seus conhecimentos para interpretar o discurso

do outro, podendo adotar uma atitude responsiva, ou seja, conforme Signor, 2009,

“pode  concordar  ou  não,  completar,  discutir,  ampliar,  direcionar,  enfim,  atuar  de

forma ativa no ato enunciativo”. 

Dessa forma, o enunciado é uma unidade discursiva social que interage com

o interlocutor, pois é produzido para alguém, com uma determinada intenção. Essa

intenção  determina  as  escolhas  linguísticas  que  dão  origem aos  gêneros.  Cada

situação social  e comunicativa dá origem a um gênero, com suas características

mais ou menos estáveis. Isso, para Bakhtin, 2003, (apud Signor, 2009) permite que

a cada nova esfera de atividade humana, surja um novo gênero textual adequado a

essa  nova  situação,  devido  às  finalidades  discursivas  específicas  que  são

necessárias.



Então, para classificação de um gênero discursivo, é importante considerar

alguns aspectos,  definidos por  Bakhtin  como conteúdo temático  (assunto),  plano

composicional (estrutura formal) e estilo (escolha do vocabulário, composição frasal

e gramatical, forma individual de escrever). Para Signor, 2009, Bakhtin considerava

esses aspectos totalmente relacionados entre si e se caracterizam em função das

especificidades  de  cada  esfera  de  comunicação,  principalmente  devido  à  sua

composição. 

Cada gênero possui seus elementos constitutivos que determinam a escolha

de certas estruturas basicamente fixas, sendo mais ou menos formais, objetivas ou

subjetivas  e,  apesar  do  estilo  estar  ligado  ao  gênero  produzido,  ainda  assim  é

possível haver traços de individualidade que caracterizam o autor, pois cada sujeito

possui  um estilo  próprio  de  escrever  que  o  define.  A escolha  das  palavras,  da

estrutura frasal, a maneira de apresentar um fato, tudo isso define o estilo, sem no

entanto modificar a estrutura formal exigida pelo gênero produzido. Quanto maior for

o domínio que temos de certos gêneros, maior facilidade teremos em produzi-lo de

forma usual e adequada.

Usar  a  diversidade  de  gêneros  textuais  presentes  no  nosso  cotidiano

melhora o aprendizado trazendo reflexos positivos tanto na leitura como na escrita,

promovendo facilidades discursivas e para a expressão social,  pois para Bakhtin,

2003 (apud Lima, 2007), o enunciado não acaba na compreensão do significado. O

outro é parte integrante do processo de constituição dos sentidos, uma vez que há a

interação entre os interlocutores através do texto. Desse modo, quanto mais o aluno

tiver  acesso  a  diferentes  gêneros  textuais  e  for  levado  a  refletir  sobre  suas

características, usos e meios em que circulam, mais facilmente ele pode assimilar as

escolhas linguísticas e estruturais que cada um pressupõe, adequando seu texto aos

seus objetivos comunicativos.

O papel da escola é fazer uso desses gêneros textuais como possibilidades

reais  de  comunicação  e  utilizá-los  no  seu  trabalho  com  o  aluno,  visando  o

aperfeiçoamento das práticas de comunicação de leitura e escrita do aluno. O sujeito

que tem algo a dizer, o faz em relação a outro com um determinado objetivo. Koch e

Elias (2011) afirmam que

Em razão do objetivo pretendido (para que escrever?), do interlocutor/leitor
(para quem escrever?), do quadro espaciotemporal (onde? quando?) e do
suporte de veiculação, o produtor elabora um projeto de dizer e desenvolve
esse  projeto,  recorrendo a estratégias  linguísticas,  textuais,  pragmáticas,



cognitivas, discursivas e interacionais, vendo e revendo, no próprio percurso
da atividade, a sua produção. (KOCH, ELIAS, 2011, p.36)

Com base nisso, entendemos que o aluno deve perceber que determinados

gêneros textuais permitem uma linguagem mais simples e despojada, com menos

grau  de  formalidades,  enquanto  outros  não  admitem  informalidades  e  que  isso

depende de quem são os interlocutores e qual a sua relação com eles, se é de mais

ou menos intimidade, qual o grau de conhecimento é compartilhado. 

As autoras ainda destacam que a maneira que dizemos ou queremos dizer

revela que a escrita é um processo que envolve a escolha de um gênero textual que

seja condizente com as práticas sociais, seleção, organização e revisão das ideias

que transmitimos. Essa ideia vem corroborar com as DCEs (2008), que afirmam que

o ato de escrever leva em conta a relação entre o uso e o aprendizado da língua,

entendendo-se o texto como um elo de interação social.

Se nós aprendemos a escrever, então não podemos aceitar a justificativa de

muitos alunos de que não escrevem porque não têm o dom. Aprender a escrever

como já citamos,  é um processo que demanda organização e encaminhamentos

teórico-metodológicos.  Pressupõe  leitura  e  reflexão,  pesquisa  e  organização.

Antunes  (2003)  afirma  que  o  processo  de  produção  textual  escrita  envolve  as

importantes etapas do planejamento,  da execução e da reescrita do texto. Entre

essas últimas há a etapa da revisão, que é onde o professor deve agir com mais

efetividade,  levando  as  considerações  acerca  do  texto  ao  aluno  para  que  ele

compreenda o que deve ser reformulado, se houver necessidade.

Com esse mesmo encaminhamento, as DCEs também orientam o trabalho

de ensino aprendizagem na produção do texto. “Na prática de planejar, escrever,

revisar e reescrever seus textos, o aluno perceberá que a reformulação da escrita

não é motivo para constrangimento” (DCEs, 2008, p. 70). Então, levar o aluno a

produzir um bom texto deve ser um trabalho planejado e por etapas, tendo como

ponto de partida o estudo prévio do gênero a ser trabalhado, trazendo informações

suficientes sobre o tema, com leituras prévias e discussões, para que o aluno tenha

o que escrever, para quem e por que escrever. 

Concluindo a produção inicial,  o aluno deve retomar o texto após revisão

feita por ele mesmo, ou mediada pelo professor ou por outros colegas, para executar

a  reescrita,  reavaliando  sua  própria  produção  e  refletindo  sobre  seus

posicionamentos, pois sua identidade histórico-social está sendo construída, já que



ele através do texto é um produtor de pensamento.

Segundo Gasparoto e Menegassi (2013), a revisão dá origem a uma nova

fase no processo de produção do texto, a reescrita. A partir da correção, se propõe a

reescrita do texto e tal trabalho deve ser realizado pelo aluno com a orientação do

professor.  O  texto  não  está  pronto  na  primeira  versão  da  produção,  não  é  um

produto acabado, mas sim o ponto de partida para a reescrita. 

Para isso o professor deve planejar seu trabalho e focar “em quais aspectos

pretende que os alunos se concentrem de cada vez, pois não é possível tratar de

todos ao mesmo tempo” (BRASIL, 1997, p. 81). Destacamos aqui que o trabalho do

professor deve ser cuidadoso para não criar situações embaraçosas e humilhantes

para o aluno, bem como estimulá-lo,  não só a revisar seus próprios textos, mas

também poder opinar com seriedade sobre o texto dos colegas em uma possível

troca de experiências e interação.

Serafini (2001), fala de maneira clara dos tipos de correção mais utilizados

pelos professores, sendo a indicativa, em que o professor indica as palavras ou

sentenças que precisam ser revistos pelo aluno, mas nem sempre este compreende

ou se dispõe a realizar as correções, e a resolutiva, em que o próprio professor

corrige as distorções e entrega o texto pronto para o aluno reescrever. É o modo

mais fácil, mas não é eficaz. 

A autora  aponta  então  outro  tipo,  que  seria  a  maneira  mais  eficiente,  a

classificatória, em que o professor cataloga as correções a serem feitas de forma

que o aluno entenda, uma vez que as interferências estejam de acordo com seu

nível  de  aprendizado,  e  orienta  para  a  reescrita.  Para  isso  é  necessário  que  a

correção  não  apresente  ambiguidades;  os  desvios  devem  ser  reagrupados  e

catalogados; deve-se estimular o aluno a rever o texto, entender o que se indicou

para a correção e por que deve ser corrigido e reescrevê-lo; a correção deve apontar

poucos erros e deve estar de acordo com a capacidade do aluno e seu nível de

aprendizado. Além disso, o professor deve estar disposto a aceitar o texto do aluno e

eleger prioridades de correção.

O processo de produzir  um texto  proporciona ao seu autor  um meio  de

comunicação e participação efetiva com a sociedade que o cerca. Por isso que o

aluno deve escrever bons textos. O papel da escola é possibilitar que seus alunos

participem de diferentes práticas sociais, que abordem e utilizem a leitura, a escrita e

a oralidade, com o intuito de inseri-los nas diversas esferas de interação.



2 Metodologia e procedimentos: a teoria na prática

O  Programa  de  Desenvolvimento  Educacional  (PDE)  possui  algumas

etapas, que nos possibilitam retomar nossas reflexões e estudos acerca de temas

pertinentes  ao  desenvolvimento  do  nosso  trabalho.  Durante  o  primeiro  ano

dedicamos 100% de nosso tempo para nos aprofundar no tema do trabalho que

pretendíamos  desenvolver.  Tivemos  aulas  ministradas  por  docentes  da  UEPG

(Universidade  Estadual  de  Ponta  Grossa),  Instituição  de  Ensino  Superior  (IES)

vinculada  ao  programa  para  nos  atender,  realizamos  várias  leituras,  cursos,

palestras e pesquisas. Produzimos um projeto no qual expomos nossa intenção de

pesquisa e em seguida produzimos o material didático que nos permitiria a aplicação

de nosso projeto. 

Como  material  didático  a  ser  utilizado  durante  a  aplicação  do  projeto,

desenvolvemos uma Unidade Didática, organizada em torno dos gêneros textuais

conto  e  sinopse,  intitulada  “O  Conto  e  a  Sinopse  como  Instrumentos  para

Aperfeiçoamento da Escrita”, na qual se propôs o desenvolvimento de atividades de

leitura  e  produção  textual  que  proporcionassem  aos  alunos  um  trabalho  com

gêneros pertencentes ao seu contexto social, bem como a capacitação da revisão e

reescrita autônoma de seus textos. 

Para a elaboração da Unidade Didática,  escolhemos os gêneros textuais

conto e sinopse, por serem textos curtos, de fácil leitura e compreensão. Os contos,

segundo Franco e Oliveira (2009) são narrativas que inicialmente eram transmitidos

oralmente e que contêm um único conflito, que se dá de forma concentrada e se

desenvolve  rapidamente.  Sua  leitura  é  rápida  e  a  concentração  do  leitor  fica

centrada  em  uma  única  trama  central,  evitando  dispersões,  sendo  assim  um

exercício de leitura atraente para o aluno. Já o gênero sinopse proporciona a ele

realizar uma produção concisa e objetiva, desenvolvendo estratégias que atraiam o

leitor para a leitura do conto. 

O projeto foi aplicado para duas turmas de 6º ano do Ensino Fundamental

do Colégio Estadual Maestro Bento Mossurunga situado na Rua Aldo Vergani, Vila

Oficinas em Ponta  Grossa –  PR,  com 32 horas/aula  em cada turma,  durante  o

segundo semestre de 2015,  devido ao atraso e às paralisações das aulas, pois o

cronograma fora inicialmente elaborado para ser aplicado no primeiro semestre. 

As estratégias de ação e intervenção objetivaram a realização de atividades



de leitura e produção de textos dos gêneros selecionados, bem como a revisão dos

textos e a reescrita, para que os alunos pudessem desenvolver autonomia para a

produção de bons textos, tornando-se hábeis na tarefa da escrita.

Utilizamos  a  metodologia  da  pesquisa-ação,  tendo  em  vista  seu  caráter

educacional, político e de ordem prática, visando modificar a realidade observada.

Antes  do  início  dos  trabalhos  na  escola,  a  equipe  pedagógica  e  a

comunidade escolar, através do Conselho Escolar, foram informados de todos os

passos que seriam tomados durante o desenvolvimento do projeto, bem como os

objetivos  que  buscamos  atingir  e  as  atividades  desenvolvidas.  Realizamos  uma

reunião com os pais, apresentando nosso trabalho e a importância do PDE para o

desenvolvimento da Educação no Paraná. 

Iniciamos os trabalhos com os alunos expondo nossos objetivos e as etapas

do nosso projeto, bem como o cronograma. Fizemos uma cópia gratuitamente para

cada  aluno  da  Unidade  Didática  e  encadernamos,  para  que  todos  pudessem

acompanhar os textos e realizar as atividades.

Iniciamos com um questionário sobre os hábitos de leitura dos alunos e uma

coleta inicial de textos com o objetivo de se estabelecer um diagnóstico prévio das

suas produções e o conhecimento que tinham dos gêneros a serem trabalhados:

conto e sinopse. Essa primeira produção se fez trazendo aos alunos uma sequência

de imagens, a partir das quais eles deveriam escrever um texto narrativo com o título

“No Silêncio da Noite”. 

Procuramos observar se eles possuíam domínio da escrita e da estrutura

narrativa,  utilizando parágrafos adequadamente,  acrescentando característica aos

personagens,  descrevendo  onde  e  quando  os  fatos  acontecem,  bem  como  se

registravam a presença de um narrador. Esses textos foram recolhidos e analisados,

mas somente foram devolvidos para a revisão após a realização de todo o trabalho,

no  final  do  projeto,  para  que,  após  o  desenvolvimento  de  todas  as  atividades

preparadas,  pudéssemos mensurar  o  crescimento  dos alunos  na capacidade  de

reescrita. 

Com  o  questionário,  pudemos  observar  que  poucos  alunos  leem  livros,

alguns gostam de ler gibis, e a maioria disse que lê o que há nos livros didáticos e

cadernos  na  escola.  Embora  quase  todos  dissessem  ter  o  hábito  de  escrever,

poucos releem o que escrevem. Quase metade dos alunos não conseguiu dizer o

nome de 1 livro que tenha lido e gostado. Com relação à produção do texto, por não



termos solicitado um número mínimo de linhas, a maior parte dos alunos escreveu

um  parágrafo  apenas,  praticamente  fazendo  uma  descrição  da  sequência  das

cenas, sem se preocupar em dar voz a um narrador, caracterizar o personagem,

descrever o tempo e espaço em que ocorre a história. 

Em seguida pudemos trabalhar alguns aspectos linguísticos que se fizeram

necessários e mais urgentes como concordância, acentuação, ortografia, partindo

das principais ocorrências registradas nessa primeira produção.

No  momento  seguinte,  trouxemos  o  conto  “Felicidade  Clandestina”,  da

Clarice Lispector, do qual fizemos duas leituras em voz alta, a primeira realizada

pela  professora  e  a  segunda,  alternando  os  alunos  para  que  houvesse  uma

participação ativa. Partimos para a análise do vocabulário e a compreensão do texto,

com atividades direcionadas para a sua interpretação. Apresentamos os elementos

do conto e buscamos identificar o narrador, personagens, tempo, espaço e enredo

da história trabalhada. Muitos alunos apresentaram muita dificuldade em responder

perguntas que exigissem um grau maior de compreensão, mesmo tendo ouvido o

texto mais de uma vez e tendo a oportunidade de relê-lo na sua própria apostila. 

Apresentamos então o gênero textual sinopse, suas características e uso no

cotidiano.  Realizamos  um  trabalho  com sinopses  de  filmes  em  capas  de  DVD,

sinopses de filme no caderno G, da Gazeta do Povo, sinopses de livros presentes

nas suas capas e sinopses de contos. Questionamos a facilidade que as sinopses

proporcionam, dando ao leitor/espectador uma breve noção da história, destacando

seus principais pontos e instigando a curiosidade para a leitura do livro ou a escolha

do  filme  a  se  assistir.  Quais  as  informações  que  aparecem  na  sinopse,  como

personagens,  o  tempo em que a história  se desenvolve,  o  local/cenário  para as

ações. Os trabalhos nessa etapa foram muito proveitosos, pois a sinopse fazia parte

do cotidiano dos alunos, sendo identificada inclusive em anúncios de filmes, novelas

e alguns programas de TV, com a intenção de atrair o telespectador.

A produção de uma sinopse de um filme que já fora assistido por eles para a

formulação de um “Caderno G” na sala foi bem assimilada pela maioria. Iniciaram a

primeira produção, a qual foi lida e revista pela professora, que devolveu com alguns

apontamentos para a revisão. Nessa etapa optamos por trabalhar com questões de

coerência, apontando possíveis correções para a clareza do texto e para as revisões

ortográficas.  Muitos textos foram corrigidos e após as orientações para a reescrita,

não retornaram, alguns alunos alegaram ter perdido as anotações, uma vez que o



texto preliminar fora realizado um uma folha para ser entregue. Alguns passaram o

texto a limpo, mas sem fazer as correções indicadas. 

Essa situação se repetiu em todas as produções solicitadas, exigindo mais

tempo do que o previsto inicialmente. Se um texto não conseguia ser concluído em

sala de aula, o aluno não o concluía em casa, sendo necessário destinar outra aula

para a finalização. No entanto, entre os alunos que levaram a atividade a sério, com

compromisso,  pudemos  constatar  que  foram  produções  interessantes,  que  os

fizeram buscar a lembrança de filmes que já haviam visto, o que trouxe segurança

na hora de escrever.

 Em seguida, solicitamos a criação de uma sinopse para o conto “Felicidade

Clandestina”,  com a intenção de distribuirmos cópias a alunos de outras turmas,

convidando-os a buscarem esse conto para a leitura. 

A primeira  versão  da  sinopse  trouxe  muita  insegurança  aos  alunos,  nos

chamando  constantemente  para  o  auxílio  individual.  Muitos  não  conseguiram

sintetizar as principais informações e o trabalho necessitou de mais tempo do que o

planejado.  Ao discutirmos essa etapa da implementação com os professores  do

GTR (Grupo de Trabalho em Rede, desenvolvido sob a tutoria da professora PDE,

com a finalidade de socializar o trabalho realizado), tivemos boas sugestões, entre

elas a criação dessa primeira sinopse de forma coletiva, no quadro com os alunos,

discutindo a seleção das informações relevantes e a escolha das estratégias de

escrita, cuidando para obter a participação de todos.

Após a produção das sinopses, fizemos a revisão, apontando pontos que

deveriam  ser  reescritos  de  forma  mais  clara,  pois  alguns  apresentavam

ambiguidades  e  falta  de  clareza,  devendo  ser  revistos  e  reescritos  para  serem

expostos aos alunos do colégio, como forma de incentivar a leitura do conto.

No capítulo 3, iniciamos com a leitura da sinopse do conto “A Caolha”, de

Júlia  Lopes  de  Almeida.  Nenhum  dos  alunos  conhecia  o  texto  e  exploramos

oralmente  as  diversas  possibilidades  para  a  história.  Em seguida  passamos um

vídeo em que a  atriz  Marília  Pêra  realiza  a  contação  dessa  história.  Os  alunos

assistiram ao vídeo duas vezes, sendo que na segunda vez eles acompanharam a

leitura do texto. Fizemos umas atividades de estudo do texto, para aprofundar a

compreensão e trabalhar o significado de algumas palavras. 

Observamos que a leitura pareceu mais difícil,  o vocabulário precisou ser

melhor  explorado,  inclusive  com  atividades  extras. Aproveitamos  o  conto  para



discutir os motivos que levaram Antonico a abandonar a escola de forma precoce,

realizando um debate sobre o quanto o bullying afeta as pessoas que são vítimas

dessa prática. Destacamos nesse capítulo o uso dos adjetivos e locuções adjetivas

dentro das narrações, descrevendo e caracterizando personagens, ambientes e até

situações,  tornando  os  textos  mais  ricos  em  detalhes,  proporcionando  ao  leitor

condições para ampliar sua imaginação.

Novamente ao final desse capítulo os alunos produziram uma sinopse do

conto, e fizemos a correção e reestruturação de algumas delas no quadro, de forma

conjunta, discutindo os pontos fortes e os pontos que precisavam ser reescritos,

cuidando para não identificar os autores das sinopses analisadas. Após, cada aluno

recebeu  sua  sinopse  com  alguns  apontamentos,  para  realizarem  a  revisão  e

reescrita  e  essa  nova  versão  foi  novamente  corrigida  pela  professora,  ainda

precisando fazer  algumas considerações e devolvendo o texto de alguns alunos

para mais uma reescrita.

O conto trabalhado no capítulo 4 foi “A Tecelã”, de Marina Colassanti. Após a

leitura individual do texto, o trabalho com vocabulário e atividades de compreensão,

apresentamos os momentos da narrativa e estudamos a presença do narrador em 1ª

e em 3ª pessoa e os efeitos na narrativa. A produção da sinopse foi feita em casa,

como tarefa e os textos foram trocados entre os alunos para que cada um fizesse a

análise do texto do colega, seguindo um pequeno roteiro que norteou a revisão. 

Os alunos foram instruídos a indicar as possíveis modificações aos colegas

dos  pontos  que  analisassem  necessários  e  darem  sugestões  de  reescritas  se

achassem conveniente. Eles apresentaram muita dificuldade em analisar o texto dos

colegas, não percebendo alguns erros ou incoerências nesses textos. A reescrita

ainda precisou ser feita com a interferência da professora e o tempo de realização

dessa tarefa extrapolou ao planejado.

O texto  selecionado  para  o  capítulo  5  foi  “O Homem Nu”,  de  Fernando

Sabino, mas fizemos uma contextualização antes de irmos para o texto, trabalhando

notícias atuais de pessoas que saíram às ruas nuas, buscando instigar a discussão

sobre essas situações e buscar conhecer os posicionamentos dos alunos sobre o

tema.  Foi  um  texto  de  fácil  compreensão  e  muito  comentado  pelos  alunos.

Precisamos de mais tempo para o trabalho e assimilação do conteúdo Discurso

Direto e Discurso Indireto, porém quase todos tinham o conhecimento do uso do

travessão,  dois  pontos  e  parágrafos,  o  que  facilitou  o  entendimento.  Demos



sequência à produção da sinopse e os alunos fizeram a análise do próprio texto a

partir de um roteiro sugerido, o que trouxe ao aluno uma oportunidade de rever o

que produziu sabendo o que analisar. Alguns não conseguiram fazer a análise por

conta própria,  tendo solicitado ajuda algumas vezes.  Porém a maioria conseguiu

melhorar o texto.

O Capítulo 6 consistia na produção de um conto, a partir de uma sinopse.

Criamos  essa sinopse para  esse  trabalho  e  o  texto  sugeria  mistério  e  aventura

vividos por um menino chamado Pedro. Essa última parte do trabalho proporcionou

a escrita de um texto maior, em que os alunos deveriam fazer uso de tudo o que

aprenderam. A produção do conto trouxe algumas histórias bem interessantes, com

necessidade de poucas interferências,  no  entanto,  não foi  maioria.  Ainda muitos

demonstraram grandes dificuldades em desenvolver e organizar seu pensamento.

Além do desinteresse por parte de alguns alunos, produzindo textos pequenos e

sem enredo.  O roteiro  para  a correção ajudou os  alunos comprometidos com a

atividade de escrita a concluir a revisão de forma satisfatória, entregando textos bem

interessantes. 

Após desenvolvermos todas as atividades de escrita,  revisão e reescrita,

devolvemos aos alunos o primeiro texto que eles produziram, a partir das imagens,

intitulado “No Silêncio da Noite” para que, de posse de um roteiro, eles fizessem a

revisão e reescrevessem o texto. Os alunos que se comprometeram com a atividade

apresentaram textos bem melhores dos da primeira versão.

As sinopses foram colocadas em murais nas salas e distribuídas na escola

para  as  outras  turmas.  Os  contos  produzidos  pelos  alunos  foram colocados  em

murais na sala e varais no corredor da escola, para socializar as produções.

3 Resultados Observados

Ao iniciarmos o trabalho com um questionário foi possível obter informações

sobre  o  conhecimento  prévio  que  os  alunos  possuíam.  Vale  ressaltar  que  nos

primeiros dias de aula para o 6º ano a escola realiza algumas atividades para poder

ter um diagnóstico real da situação de ensino aprendizagem em que os alunos se

encontram e para  que o trabalho dos professores,  equipe pedagógica  e  direção

sejam mais  eficientes.  Essas atividades são desenvolvidas pelas  professoras  da

sala de recurso, que têm especialização em psicopedagogia, e são aplicadas pelos



professores.  Nessa  primeira  atividade  já  foi  possível  observar  um  número

considerável de crianças com grandes dificuldades de aprendizagem, algumas não

conseguindo ler e interpretar pequenos textos ou expressar-se com clareza em um

texto escrito.

Foi observado que alguns possuíam necessidade de atendimento na sala de

recurso,  sendo  orientado  às  famílias  buscar  laudos  para  a  devida  inserção  dos

mesmos. Foram no total nas turmas trabalhadas, 9 alunos encaminhados com laudo

para a sala de recurso por apresentarem alguma dificuldade de aprendizado. Outros

19 alunos das duas turmas foram encaminhados para a sala de apoio, devido à

necessidade de recuperar conteúdos e competências que os alunos já deveriam ter

ao chegar no 6º ano. 

Vale ressaltar a grande contribuição das Salas de Apoio e de Recurso para o

bom  desenvolvimento  do  trabalho  pedagógico,  pois  podemos  observar  que  a

capacidade de leitura e escrita, em alguns casos, não haviam sido assimiladas pelos

alunos em seu percurso escolar, tornando dessa forma difícil o trabalho em sala de

aula.  Após  analisar  essa  situação,  é  possível  afirmar  que  o  projeto  poderia  ter

alcançado melhores resultados se tivesse sido aplicado aos alunos do 7º ano.

Em todos os  capítulos  dedicamos mais tempo do que o previsto  para o

trabalho com a leitura e compreensão dos contos trabalhados. Foi possível observar

que a grande maioria não possuía condições de leitura autônoma, que a atividade

de leitura precisou ser bem planejada. Foi necessário introduzir o tema, discutindo o

título, instigando a imaginação para que fizessem inferências e suposições a partir

dele, tendo o cuidado para que todos participassem e se envolvessem no processo

da leitura. Foi possível perceber que os alunos com maior dificuldade em leitura são

os  que  apresentaram maior  resistência  para  produzir  textos,  confirmando  o  que

Antunes, 2003, apresenta quando fala que a leitura proporciona maior capacidade

de escrita, traz ao aluno novos conhecimentos que serão usados no momento de

escrever. 

O conhecimento de mundo e informações prévias também ajudam o aluno a

compreender o que lê.  Quanto maior a capacidade de discussão e interação do

aluno, melhor a sua interpretação do texto. Orlandi, 1988, afirma que quando o aluno

lê, ele produz sentidos conforme o seu conhecimento prévio, conforme o que ele

conhece do mundo. Isso vai desde a correta interpretação de uma palavra, até a

compreensão  da  escolha  de  determinadas  estruturas  para  reforçar  ou  destacar



algum elemento  na leitura  que o  leve  a  interpretar  o  que o autor  está  dizendo.

Menegassi, 2010, também faz a mesma constatação sobre a leitura, afirmando que

a interação entre texto/leitor é limitado pelo conhecimento prévio que o leitor deve

ter.  Sendo  assim,  as  atividades  de  leitura  precisaram ser  mais  exploradas  para

capacitar os alunos a escreverem as sinopses com uma completa compreensão da

história, com a identificação de seus pontos altos e suspenses a serem explorados. 

A proposta enfrentou basicamente duas barreiras. Uma, como mencionado,

foi a grande quantidade de alunos com alguma dificuldade a ser superada e a outra

foi  a  resistência  de  alguns  em  concluir  as  atividades.  Houve  problemas  de

comportamento  e  casos  em  que  se  fez  necessário  solicitar  ajuda  da  equipe

pedagógica  para  orientação  de  alguns  alunos,  pois  os  mesmos  se  negaram  a

realizar as atividades.

Em  todas  as  atividades  procuramos  fazer  um  acompanhamento

individualizado,  orientando  para  a  revisão  e  a  reescrita  dos  textos.  Muitos

melhoraram  a  qualidade  de  suas  produções  e  ao  final  do  trabalho  já  estavam

realizando as revisões com mais segurança e confiança. Um grande aliado foi  o

roteiro utilizado para a revisão, tanto das suas produções como das produções dos

colegas. É necessário haver algo concreto, em que o aluno possa se basear para

realizar sua revisão e a tabela com os itens a serem verificados foi bem utilizada

pelos alunos que apresentaram mais autonomia. 

Ao  compreenderem a  estrutura  composicional  da  sinopse,  sua  produção

tornou-se uma atividade fácil. Após a leitura e compreensão do conto, a maior parte

dos  alunos  (e  aqui  eu  cito  aqueles  que  aceitaram a  proposta  e  se  engajaram,

mesmo os que no início do ano apresentaram dificuldades mas que as superaram

com  a  ajuda  da  sala  de  apoio)  realizava  a  produção  da  sinopse  com  melhor

facilidade. Como cita Lima (2007), usar os gêneros traz reflexos positivos para o

processo  de  aprendizagem,  tanto  da  leitura  quanto  da  escrita.  Geraldi  (1997),

também explica que, quando o aluno compreende por que, para quem e sobre o que

está  escrevendo,  há  uma  produção  mais  comprometida.  Koch  e  Elias  (2011),

também afirmam que o sujeito tem algo a dizer e o faz em relação a outro com um

determinado objetivo, sendo assim, mostrar aos alunos que suas sinopses seriam

lidas por outros alunos e que o objetivo era estimulá-los a conhecer os contos aos

quais se referiam trouxe motivação e confiança para os alunos na produção de seus

textos.



Com a devolução do primeiro texto produzido a partir das imagens dadas

(No Silêncio da Noite) para a revisão, depois de realizado todo o processo sugerido

no projeto de implementação, pudemos reconhecidamente observar o crescimento

na  qualidade  da  escrita.  Eles  fizeram  a  revisão,  muitos  ainda  precisaram  de

orientação,  mas  praticamente  todos  fizeram  a  reescrita  e  produziram  textos

melhores, mais ricos em detalhes e com uma estrutura mais próxima da proposta

feita, utilizando noções de narrador, descrevendo o personagem e o lugar em que a

ação acontecia, com melhoras na organização das ideias e na estrutura do conto,

com parágrafos e momentos da narrativa bem mais definidos, dando uma sequência

lógica  à  história.  Procuramos  nesse  momento  incentivar  a  reescrita  autônoma,

orientando apenas os que apresentavam mais dificuldades em rever o texto, tendo

deixado clara a ideia  de  Gasparoto  e Menegassi,  2013,  em que afirmam que a

revisão dá origem a uma nova fase do processo de produção, que é a reescrita.

Ficou claro para os alunos que reescrever o texto não é uma forma de punição e que

o texto pode ser melhorado. 

Acreditamos que a proposta de trabalho obteve resultados muito positivos,

deixando claro que, para se chegar à escrita de um bom texto, o professor precisa

planejar as etapas do seu trabalho, trazendo muitas leituras prévias, enriquecendo o

conhecimento do aluno para que ele possa saber o que escrever. Deixar claro qual é

a proposta, mostrar a estrutura do gênero selecionado para o trabalho, para que ele

compreenda o que vai  escrever,  com que finalidade e para quem. Não se pode

reduzir o trabalho com a escrita solicitando que o aluno faça um texto qualquer para

obtenção de nota. É necessário expandir essa proposta, cuidar para que o aluno se

sinta seguro escrevendo e que a atividade de revisão e reescrita sejam incorporados

como parte do processo de produção. 

Considerações Finais
 

A Unidade  Didática  formulada  proporcionou  um trabalho  direcionado  para

atividades de produção textual,  revisão e  reescrita,  sendo para  isso  utilizado os

gêneros  conto  e  sinopse,  trabalhando  seus  elementos,  composição  e  estrutura,

fazendo análises linguísticas e ortográficas necessárias para uma boa construção do

texto. Porém não pudemos deixar de lado a leitura e a compreensão dos textos

selecionados,  pois  é  só  através  da  leitura  que  o  aluno  adquire  confiança  para



escrever,  percebe os esquemas utilizados,  analisa o vocabulário  e  internaliza as

estruturas necessárias para se fazer uma boa produção escrita.

Foi  possível  observar  que  o  aluno  precisa  dominar  o  tema  para  que  o

processo de escrita se efetive. Se ele sabe o que vai escrever, conhece a estrutura

do gênero solicitado, tem a percepção do seu uso e circulação, ele realiza boas

produções. A instrumentalização para a escrita é um processo que deve ser bem

planejado. Não se deve solicitar produções aos alunos sobre temas que os deixem

inseguros, pois eles criarão resistências e se negarão a escrever. A leitura se faz

importantíssima, pois os alunos ampliam o vocabulário, adquirem argumentos para a

defesa de seus pontos de vista e encontram possibilidade de comparar seus textos

aos textos lidos, podendo adquirir segurança e confiança para escrever.

Procuramos valorizar o conhecimento inicial do aluno e ampliá-lo a fim de

torná-lo um bom escritor. A ênfase dada à necessidade e importância da revisão e à

prática da reescrita fez dessa etapa algo normal, deixando de se ver a revisão como

uma correção ou punição. O aluno compreendeu que revisar e reescrever o próprio

texto  deixa-o  melhor,  mais  adequado  e  que  essa  prática  é  necessária  para  se

alcançar os objetivos da escrita.

Também foi  possível  concluir  que a mediação e  orientação do professor

nesse  processo  se  faz  necessário  para  auxiliar  o  aluno  no  processo  de

aperfeiçoamento  da  escrita.  No  decorrer  do  processo  os  alunos  foram  se

apropriando  dos  esquemas  composicionais  dos  gêneros  estudados  e  os

comentários  e  as  tabelas  com  roteiros  orientadores  para  análise  dos  textos,

somados  ao  momento  apropriado  para  a  reescrita,  abriram  caminho  para  uma

reflexão sobre o próprio texto e para a aprendizagem de práticas de escrita.

Além disso, afastamos da prática da escrita a cultura de obtenção de notas.

Os alunos foram motivados a escrever para socializar suas produções com colegas

da  sala  e  de  outras  turmas,  tendo  por  objetivo  incentivá-los  a  lerem os  contos

selecionados e estudados no projeto, através da distribuição das sinopses na escola

e no mural. A avaliação foi feita observando a participação e o progresso na prática

de escrita.  Tendo um objetivo claro, observou-se que os alunos, na sua maioria,

apresentaram um comprometimento com a atividade da escrita. Poucos alunos não

apresentaram progresso, apenas aqueles que, por falta de interesse e resistência,

se negaram a realizar as tarefas, ou a fazê-las com zelo.



Referências
 

ANTUNES,  Irandé.  A aula  de  Português:  encontro  &  interação.  São  Paulo:
Parábola Editorial, 8ª ed., 2003.

BAKHTIN,  M.  Os Gêneros  do  Discurso.  In:  Estética  da  Criação  Verbal.  São
Paulo: Martins Fontes, 2003.

BRASIL,  Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa. Secretaria de
Educação Fundamental – Brasília, 1997. 

FRANCO, Jefferson L. e OLIVEIRA, Silvana.  Teoria Literária.  Ponta Grossa: Ed.
UEPG, 2009.

GASPAROTO,  D.;  MENEGASSI,  J.  R.  A mediação do professor  na revisão e
reescrita de textos de alunos do Ensino Médio. Revista Calidoscópio. Vol. 11, nº
1, p. 29-43, jan/abr 2013.

GERALDI, J. W.; CITELLI, B. (org.) Aprender e ensinar com textos de alunos. São
Paulo: Cortez, 1997. 

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e Escrever: Estratégias de Produção Textual. 2ª ed.
São Paulo: Contexto, 2011.

LIMA, A. M. J. de. Os Gêneros textuais e o ensino da produção de texto: análise
de propostas em livros didáticos de língua inglesa. Tese de Mestrado Acadêmico
em Linguística aplicada – Universidade do Ceará, Fortaleza, 2007, disponível em
www.uece.br/posla/dmdocuments/adrianamoraisjalesdelima.pdf,  acessado  em
10/06/2014. 

MENEGASSI, J. R. Avaliação de leitura: Construção e ordenação de perguntas.
ANAIS UEM – Universidade Estadual de Maringá, 2010.

ORLANDI,  E.  P.  O inteligível  e  o compreensível.  IN:  Zilberman e Silva  (orgs.)
Leitura-Perspectivas Interdisciplinares. SP: Ática, Série Fundamentos, 1988.

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação, Departamento da Educação Básica.
Diretrizes  Curriculares  de  Educação  Básica:  Língua  Portuguesa.  Curitiba:
Imprensa Oficial, 2008.

SERAFINI, M.T. Como escrever textos. 6. ed. São Paulo: Globo, 2001. 

SIGNOR, Rita.  Os gêneros do discurso. Resenha de BAKHTIN, M.  Os Gêneros
do Discurso. In: Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.
261-306.  Disponível  em  http://www.ufjf.br/revistagatilho/files/2009/12/RESENHA1.-
Os-generos-do-discurso.pdf, acessado em 10/12/2015.

http://www.ufjf.br/revistagatilho/files/2009/12/RESENHA1.-Os-generos-do-discurso.pdf
http://www.ufjf.br/revistagatilho/files/2009/12/RESENHA1.-Os-generos-do-discurso.pdf
http://www.uece.br/posla/dmdocuments/adrianamoraisjalesdelima.pdf

