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Iniciando a conversa

• “É consensual que cabe à escola ensinar a produção e o uso
dessa modalidade da língua. No entanto, ainda vemos nos
cursos de formação, inicial ou continuada, que a
aprendizagem da escrita segue preocupando os professores.
Mas, afinal, por que é tão difícil aprender a escrever?”

Cancionila Janzkovski

(BRASIL, 2015. Caderno 5, p.45)



Devolutiva

As quatro questões respondidas foram:

• 1. Quais são as principais queixas e dificuldades dos alunos
quando são propostas atividades de produção de textos?

• 2· Quais são as principais dificuldades que você, professor,
encontra no trabalho com produção de textos?

• 3. Como é realizado o planejamento das aulas de produção de
texto?

• 4. Como ocorre a correção/avaliação das produções de textos
de seus alunos?



1 - Dificuldades dos alunos

• Os alunos têm preguiça de escrever

• Tem dificuldade em compreender o que é um bom texto

• Perguntam sobre a quantidade de linhas

• Tem erros de sintaxe, estruturação, pontuação

• Tem dificuldade de desenvolver o assunto do texto

• Os alunos queixam-se não saber escrever

• Ele têm medo de errar

• Eles não gostam de ler, portanto não gostam de escrever

• Eles possuem vocabulário restrito

• Alunos dizem que não querem fazer, que é difícil

• Alunos produzem textos pouco significativos, apenas
reproduzindo modelos



2 - Dificuldades do Professor

• Correção 

• Revisão do texto

• Auxílio individual 

• Planejar a aula de modo a incentivar a produção de textos

• Priorizar o conteúdo e depois a ortografia

• Dificuldade de conseguir que os alunos escrevam de forma 
espontânea

• Conciliar a temática em estudo, os diferentes gêneros e as 
especificidades de cada um deles

• Tornar a produção de texto significativa para os alunos/ 
despertar o interesse, vontade e o gosto pela atividade



• Falta de estratégias para acompanhamento da produção

• Fazer com que o aluno enxergue a produção de texto
como algo corriqueiro do nosso dia a dia.

• A importância da escrita como instrumento de memória,
de informação e diversão



3 - Planejamento da produção

• Escolhe-se o gênero / É feito em função do gênero

• Seleção do tema 

• Motivação através de modelos de referência

• Priorizamos desenvolver com as crianças pelo menos 
uma produção de texto semanalmente



4 - Correção/Avaliação da produção

• Trabalham a produção de texto usando oralidade, produção
de frases, textos coletivos, Interpretação de imagens e
sequenciá-las para formar a história sendo o professor
escriba ou não.

• Os temas da produção são voltados para os temas dos
textos trabalhados.

• Coletiva – no quadro, com uma produção escolhida.

• Individual, aponta os erros ortográficos e faz apontamentos
sobre a coesão e coerência.

• Tabelas ou legendas para realizarem a correção dos textos



• “(...) na produção de textos (orais e escritos) estão
envolvidas operações cognitivas bastante complexas, e isso
responde, pelo menos em parte, à questão de por que
pode ser tão difícil escrever.”

(MEC, 2015. Caderno 5, p.50

Por que os alunos não escrevem ?



Por que os alunos não escrevem ?

Rocha (2008, p.73) pondera que, durante a produção
da primeira versão do texto, “o aprendiz tem sua atividade
reflexiva centrada em aspectos como: o que dizer, como
dizer, que palavras usar (...)”, e durante o processo de
revisão, “o aluno tem possibilidade de centrar esforços em
questões pertinentes ao plano textual discursivo, como
dizer mais, dizer de outro modo, analisar e/ou corrigir o
que foi dito”, incluindo aí questões relativas às normas
gramaticais e às convenções gráficas.

(MEC, 2015. Caderno 5, p.50 grifo nosso )

Produção de texto vista como processo 



Por que os alunos não escrevem?

“No PNAIC, temos insistido na ideia de que os
projetos didáticos, as sequências didáticas e as
sequências de atividades são estratégias importantes
para o ensino em especial porque ensejam
aprendizagens significativas, a partir do pressuposto
de que são pensados tendo em vista os interesses e
as necessidades das crianças.”

(MEC, 2015. Caderno 5, p.53)



Qual a relação entre a aquisição da leitura e a da 
escrita?

• Uma das dificuldades dos alunos, apontadas  nos trabalhos, 
foi: “Eles não gostam de ler, portanto não gostam de escrever.”

• Vídeo de Emília Ferreiro

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0YY7D5p97w4

Tempo: 8:27

As professoras apontam como prática de avanço, nas
respostas às questões da Síntese1 que a “Leitura Deleite” é
uma prática incorporada. Os professores fazem uso do que
Emília Ferreiro chama no vídeo de “bibliotecas de aula”. O
vídeo aborda a importância dessa prática. Além disso, a
estudiosa aponta a prática de leitura e escrita desde a
Educação Infantil.

https://www.youtube.com/watch?v=0YY7D5p97w4


Primeiro escrever correto, para depois escrever 
textos? 

• Vídeo 2 – Emília Ferreiro

Importância da criança escrever conforme suas ideias

• https://www.youtube.com/watch?v=V2myaSubdbo

Tempo:  4:50

A autora aponta a necessidade de práticas de escrita
desde sempre, fazendo analogia à nossas avaliações ( como
professores) quanto ao desenvolvimento dos desenhos e da
fala infantil.

https://www.youtube.com/watch?v=V2myaSubdbo


Como planejar boas produções de texto para 
motivar os alunos a escrever?

• Quando escrevemos ( na vida!):

“(...) construímos representações sobre as expectativas de
nossos interlocutores (leitores dos textos), adequando a
nossa escrita a tais expectativas, com vistas a obtermos os
efeitos pretendidos na interação. Em outras palavras, é
necessário aprender a elaborar representações sobre as
situações de escrita que auxiliem a elaborar boas
estratégias discursivas, considerando o contexto
comunicativo em que o texto se insere.”

(LEAL e BRANDÃO, 2007, p.46-47, grifo nosso)



Como propor boas produções de textos? 

a) planeje situações de escrita com finalidades claras e
diversificadas e com explicitação dos interlocutores do
texto;

b) realize atividades prévias à escrita do texto (discussões,
leituras, vídeos, explanação), garantindo conhecimentos
sobre o tema e sobre o gênero textual a ser utilizado;

É fundamental que o professor:

• Alguns princípios didáticos gerais para o ensino da produção 
textual.



c) crie situações de planejamento geral dos textos
(antecipadamente) e também de planejamento em
processo;

d) ajude a criança a realizar a releitura-revisão de seu texto
durante o processo e, também, na versão final do texto.

(MEC, 2015. Caderno 05, p.57)

É fundamental que o professor:

Como propor boas produções de textos? 





Planejar

Escrever

Revisar

Reescrever



Como corrigir os textos?

“ A perspectiva sociointeracionista se opõe à simples
correção pelo professor, elegendo a análise e o
tratamento dos problemas da escrita como
elementos centrais do processo de aprendizagem.”

(MEC, 2015. Caderno 5, p.50. Grifo nosso.)



Como corrigir textos?

“O texto produzido é lido criticamente e
reelaborado em atividade que envolve o autor, os
outros alunos e o professor ou a professora, sendo
que tais ações representam rica estratégia de
ensino”.

(MEC, 2015. Caderno 5, p.50)



Como corrigir textos? Por que os alunos não 
escrevem? 

• “Promover oralidade, leitura e escrita numa
perspectiva sociointeracionista, na qual a interação
aparece como centro de um processo de ensino do
texto considerado como discurso significativo,
resultado de determinadas condições de produção, de
determinada relação entre os interlocutores
(escritor/leitor) e formatado em um gênero textual,
parece ser um caminho indispensável e profícuo para a
prática pedagógica”

(BRASIL, 2015, CADERNO 05, p.57)



Análise Linguística:
discursividade, textualidade, normatividade

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Analisar a adequação de um texto (lido, escrito ou escutado) aos
interlocutores e à formalidade do contexto ao qual se destina. I/A A/C A/C

Conhecer e usar diferentes suportes textuais, tendo em vista suas
características: finalidades, esfera de circulação, tema, forma de
composição, estilo, etc.

I/A/C A/C C

Reconhecer gêneros textuais e seus contextos de produção. I/A/C I/A/C I/A/C

Conhecer e usar palavras ou expressões que estabelecem
a coesão como: progressão do tempo, marcação do espaço
e relações de causalidades.

I A A/C

Conhecer e usar palavras ou expressões que retomam coesivamente
o que já foi escrito (pronomes pessoais, sinônimos e equivalentes). I A A/C

Usar adequadamente a concordância e reconhecer violações
de concordância nominal e verbal. I A/C

Conhecer e fazer uso das grafias de palavras com correspondências
regulares diretas entre letras e fonemas (P, B, T, D, F, V). I/A A C

Conhecer e fazer uso das grafias de palavras com correspondências
regulares contextuais entre letras ou grupos de letras e seu valor
sonoro (C/QU; G/GU; R/RR; SA/SO/SU em início de palavra; JA/JO/
JU; Z inicial; O ou U/ E ou I em sílaba final; M e N nasalizando final
de sílaba; NH; Ã e ÃO em final de substantivos e adjetivos).

I A/C
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Análise Linguística:
discursividade, textualidade, normatividade

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Conhecer e fazer uso de palavras com correspondências
irregulares, mas de uso frequente. I A

Saber usar o dicionário, compreendendo sua função e organização. I A/C

Saber procurar no dicionário a grafia correta de palavras.
I A/C

Identificar e fazer uso de letra maiúscula e minúscula nos textos
produzidos, segundo as convenções. I A A/C

Pontuar o texto.
I A/C

Reconhecer diferentes variantes de registro de acordo com os
gêneros e situações de uso. I A C

Segmentar palavras em textos.
I A/C C

Continuando...
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