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PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO NA ESCOLA

Neste período do Programa, será implementada uma proposta de ação 

junto  aos  professores de Língua Portuguesa,  atuantes nas Séries  Finais  do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio do município de Ibaiti – PR.

 A proposta de trabalho encontra-se previamente delineada, conforme 

itens abaixo:

Temática: Leitura, produção de textos e  prática de análise lingüística por meio da 

reescrita dos textos dos alunos: propriedades da coesão e coerência textual.

Justificativa

Considerando  a  minha  experiência  como  professora  de  Língua 

Portuguesa das Séries Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio e integrante 

da  equipe  técnico-pedagógica,  coordenadora  de  Língua  Portuguesa,  do  Núcleo 

Regional de Educação de Ibaiti, como também as leituras realizadas no primeiro e 

segundo períodos do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), foi possível 

perceber que: 

• Elaborar textos não é um ato aleatório, mas uma situação interlocutiva em 

sala de aula, um trabalho de reflexão, quer seja individual e/ou coletivo;



• É por meio do movimento de leitura/escrita e releitura/reescrita que o aluno 

adquire condições de compreender os mecanismos efetivos da língua;

• O envolvimento do professor e do aluno com a escrita acontece em vários 

momentos, ou seja, no momento da motivação para a produção, no momento 

da reflexão sobre o tema, no momento da correção e análise da produção e 

no momento da reestruturação e da reescrita do texto;

Nesse sentido, é viável desenvolver, com o coletivo dos professores, 

um  trabalho  que  enfoque  de  forma  inovadora  as  práticas  de  leitura,  produção, 

correção e análise de textos, uma vez que é o trabalho com textos que mobiliza todo 

o fazer do professor e do aluno no cotidiano escolar. Para Sercundes (2004, p. 95), 

“o  próprio  texto  fornece  os  conteúdos  que  serão  estudados.  Cabe ao  professor, 

nesse caso, indicar os itens a serem trabalhados a fim de que os alunos assimilem 

novos  conceitos,  e  a  cada  reescrita  novos  tópicos  surgirão”.  A  atividade  de 

leitura/escrita/reescrita é o fator primordial para o aprimoramento do texto do aluno. 

Não há como melhorar a escrita por “decreto”, como também não é possível ensinar 

a  leitura  e  a  escrita  sem ler  e  escrever.  É  só  o  trabalho  comprometido  com a 

linguagem que terá condições de dar conta do ato de redigir. Isso é o que se espera 

com a implementação desta proposta.

• Objetivo Geral: Discutir as implicações de um trabalho dinâmico e dialógico 

para compreensão da questão da inovação no ensino de leitura, produção de 

textos e análise lingüística, com vistas à formação continuada de professores 

de Língua Portuguesa.

Objetivos Específicos

• Estabelecer um diagnóstico preciso da situação do trabalho com a linguagem 

e os textos nas escolas estaduais do município de Ibaiti;

• Compreender que o trabalho de leitura, produção e reescrita de textos é uma 

atividade  de  escolha  e  utilização  de  recursos  lingüísticos  que  permitam 

viabilizar a intenção comunicativa que se tem, em face de fatores textuais, da 

situação de produção e do contexto histórico;

• Fornecer  subsídios  para  auxiliar  os  professores  a  superar  os  problemas 

identificados nos textos dos alunos, especialmente aqueles que se referem às 



propriedades da coerência  e  coesão e por  meio  de que recursos elas  se 

manifestam;

• Conhecer o quê, na gramática, funciona como condição para a estruturação 

coesiva e coerente dos textos;

• Conhecer explicitamente os recursos que deixam um texto coeso, bem como 

as condições de sua coerência; 

• Discutir  os  aspectos  em  que  as  análises  da  Lingüística  sobre  coerência, 

coesão e texto, por meio reescrita das produções dos próprios alunos, podem 

auxiliar no trabalho do professor no ensino da língua materna.

Recursos

Físicos: bibliotecas, salas de reuniões, salas de aula, laboratórios de informática 

–  computadores  e  seus  acessórios,  entre  outros  ambientes  que  serão 

providenciados de acordo com o andamento do trabalho.

Humanos: corpos docentes e discentes das escolas que ofertam Series Finais 

do Ensino Fundamental e Ensino Médio, do município de Ibaiti - PR.

Materiais: textoteca,  vídeos,  Dvds,  Cds,  livros  que  abordam  o  tema  desta 

proposta,  aparelhos  de  multimídia,  entre  outros  materiais  que  serão 

providenciados de acordo com as exigências do trabalho.

Viabilidade de implementação

Essa Proposta de Intervenção é viável, pois será implementada com 

as contribuições dos professores de Língua Portuguesa, atuantes nas Séries Finais 

do Ensino Fundamental e Ensino Médio do município de Ibaiti. Como o eixo central 

da pesquisa é o trabalho com a leitura,  produção de textos e análise lingüística: 

propriedades da coesão e coerência textual, não foram delimitadas as séries em que 

os  professores  devem  atuar,  pois  os  textos  das  diferentes  etapas  da  educação 

escolar  permitem  uma  discussão  significativa  para  o  desenvolvimento  desse 

trabalho. O corpus de análise poderá ser elaborado por sujeitos aprendizes que se 



enquadram  formalmente  em  diferentes  séries,  visto  que  os  limites  do 

desenvolvimento  da  escrita  dos  alunos  não  correspondem  aos  limites  de  suas 

séries, as produções são muito heterogêneas. 

Os  participantes  da  proposta  serão  professores  voluntários, 

interessados em inovar sua prática em sala de aula. Para composição do grupo de 

trabalho, serão convidados todos os professores de Língua Portuguesa, atuantes 

nas Séries Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio do Município de Ibaiti – 

PR. O convite será realizado por meio de conversa individual, nas horas-atividades 

dos professores.

Para  o desenvolvimento  do  trabalho,  haverá  continuamente  a  interlocução 

com os participantes. Essa interlocução se dará de dois modos:  em presença, ou 

seja, individualmente ou em pequenos grupos, para discussão das idéias defendidas 

pelos  autores  que  tratam  da  Leitura,  produção  de  textos  e  prática  de  análise 

lingüística  por  meio  da  reescrita  dos  textos  dos  alunos,  em  especial,  das 

propriedades  da  coesão  e  coerência  textual  e  para  os  encaminhamentos 

metodológicos que nortearão a proposta;  e  à distância,  ou seja,  o  trabalho dos 

professores  com os  seus  alunos  em sala  de  aula,  com atividades  referentes  à 

prática da leitura, da escrita e da análise lingüística, visando à reestruturação e à 

reescrita do texto pelo aluno. 

Essa proposta fundamenta-se na concepção dialógica da linguagem 

e na  concepção  de  escrita  como trabalho  em que  a  produção  textual  surge  do 

processo continuo de ensino/aprendizagem.  Nessa perspectiva,  a  didatização do 

objeto de estudo, sob orientação do professor PDE, se dará a partir dos seguintes 

passos:

• Atividade prévia – leitura, análise de textos, de filmes, conversa em sala de 

aula,  debates,  entre  outras  atividades  reconhecidas  e  trabalhadas  pelo 

professor para dar suporte à prática de produção textual do aluno;

• Sensibilização sobre o ato de redigir;

• Atividades de produção de textos pelos alunos;

• Análise, correção e intervenções do professor;

•  Reestruturação e reescrita do texto pelo aluno;

•  Trabalho  do  professor  em  sala  de  aula  para  esclarecer  as  dificuldades 

apresentadas;

• A análise lingüística com base na produção textual do aluno;



• Circulação, no ambiente escolar e/ou na comunidade, do texto reescrito pelo 

aluno. 

               Ao se optar pelo trabalho com a leitura e produção e reescrita do 

texto, a atividade de correção assume importância fundamental. Ao invés de uma 

correção restrita  à  identificação de erros pontuais,  o  professor  que corrige  pode 

assumir o papel de leitor atento do texto do seu aluno, interessado em compreender 

o  que  o  autor  tem  a  dizer,  e  ajudá-lo  a  melhorar,  ou  seja,  encontrar  recursos 

lingüístico-discursivos  necessários  para  cada  caso  específico.  O  procedimento 

importante é o de apontar e classificar os problemas, de modo a orientar o aluno na 

busca de soluções para a refacção de seu texto, com vistas ao aprimoramento dos 

recursos apropriados, em função dos efeitos de sentido que ele deseja produzir. É 

importante lembrar que o aluno, ao melhorar seu desempenho lingüístico, passa a 

gostar de ser lido. O professor precisa estar atento a isso, é impossível melhorar a 

prática  sem  conhecimento  teórico.  Para  trabalhar  conceitos  desenvolvidos  pela 

Lingüística Textual, é necessário que o professor domine os mecanismos para poder 

visualizá-los  nos  textos  dos  alunos  e,  assim,  os  ajude  a  refletir  sobre  o  tema, 

construindo textos coesos e coerentes em relação à situação dada.

Para o trabalho de reestruturação do texto,  quando os problemas 

forem relacionados à coerência textual  global:  a organização do texto,  a relação 

entre as partes, a construção do fio temático, o grau de completude, o professor 

pode apontar oralmente, ou através da escrita de bilhetes indicativos para o aluno, 

cujo objetivo é o de orientá-lo na primeira refacção. Quando os problemas referirem 

aos  aspectos  relativos  à  morfossintaxe,  às  marcas  dialetais,  à  coesão,  uso  das 

convenções gráficas:  a ortografia,  a  pontuação,  a paragrafação,  a  disposição do 

texto na página,  enfim,  aos aspectos  formais  da  língua,  os professores  poderão 

apontá-los, no texto do aluno, por meio de sinais indicativos, previamente acordados 

em sala de aula. Nas duas situações, o objetivo continua sendo o de orientar o aluno 

para reescrever seu texto. É bom ressaltar que antes de qualquer intervenção, o 

professor precisa fazer uma leitura global do texto do aluno. 

Após leitura e análise do texto do aluno, o professor terá elementos 

para  identificar  os  problemas  remanescentes  e  que  precisam  ser  abordados  de 

forma mais sistemática, inclusive as questões gramaticais que devem ser estudadas 

em sala de aula. Os problemas identificados ao longo do processo de reescrita do 

texto  do  aluno  vão  orientar  o  professor  na  elaboração  de  um  diagnóstico  mais 

confiável do que aquele que aluno já sabe e do que ainda precisa aprender. Esse 



diagnóstico  se  configura  como uma avaliação  não  só  da  escrita  do  aluno,  mas 

também  das  estratégias  e  conteúdos  de  ensino.  Isso  tudo  pressupõe  aulas  de 

gramática  cujo  objetivo  seja  trabalhar  com  o  aluno/escritor  o  uso  de  recursos 

coesivos, por exemplo. A forma como é feita a correção do texto do aluno é muito 

significativa, pois é ela que vai poder ou não propiciar o êxito do trabalho em sala de 

aula.  Se  essa  correção  for  bem  direcionada,  as  intervenções  realizadas  pelo 

professor podem levar o aluno a refletir sobre os significados do texto que produziu, 

não perdendo de vista, porém, o processo interativo através do qual o texto ganha 

sentido.  Além  disso,  as  intervenções  do  professor  funcionam  como  elementos 

motivadores para o aluno, pois têm um caráter pessoal, na medida em que dirigem a 

atenção àquele aluno ou àquela produção textual. 

O diálogo sobre o conteúdo do texto do aluno é fundamental para 

levá-lo  a  tornar  seu texto coerente  na situação comunicativa  concreta  a qual  se 

destina. O texto do aluno, desde que não se resuma a uma página para se atribuir 

notas e/ou conceitos, permite esse movimento em busca da aprendizagem, tanto em 

relação  a  um  possível  replanejamento  dos  conteúdos  gramaticais,  visando  às 

necessidades  dos  aprendizes  quanto  aos  processos  de  reelaboração  que 

demandam raciocínio e reflexão, tornando-os sujeitos sociais da escrita. 

A implementação desta proposta se dará na perspectiva apontada 

acima, embora esteja sujeita a alterações de acordo com as orientações, leituras, 

necessidades  e  contribuições  dos  professores  e  alunos  participantes  do  estudo. 

Igualmente, o desenvolvimento do trabalho será continuamente avaliado por todos 

os participantes e os resultados serão sistematizados e apresentados por meio de 

relatórios.
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