
Produção e revisão  de 
textos no processo inicial 

da escrita



Ditar um texto para o professor, para outra
criança ou para ser gravado em fita cassete é uma
forma de viabilizar a produção de textos antes de
as crianças saberem grafá-los. É em atividades
desse tipo que elas começam a participar de um
processo de produção de texto escrito,
construindo conhecimento sobre essa linguagem,
antes mesmo que saibam escrever
autonomamente.

Referencial Curricular Nacional para a  
Educação Infantil  1998. V 3 p.146

Discussões iniciais... 



O fato de ainda não saber grafar seus
textos convencionalmente não deve ser
confundido com a impossibilidade de
poder produzi-los oralmente, sendo este
registrados graficamente por um escriba
ou pela própria criança com base nos
conhecimentos de que ela dispõe no
momento.

Girão e Brandão, 2011, p. 120



Entretanto, ainda se faz presente
entre muitos educadores uma
concepção de que crianças que ainda
não conseguem escrever textos
convencionalmente, também são
incapazes de produzir textos.

Girão e Brandão, 2011, p. 119



Nas atividades de produção de textos as crianças aprendem a:

RCN p. 146

Referencial Curricular Nacional para a  Educação Infantil . V 3 p.146



Alguns exemplos 



Produção a partir do livro “Maria vai com as outras”(Sylvia Orthof) 



PRODUÇÃO 
DE TEXTOS 

individual

em duplas

coletiva

Como as crianças poderão escrever?



Individualmente

Através da produção de textos de próprio punho,
as crianças devem ser estimuladas a escrever da
forma como sabem, sozinhas ou em duplas,
expressando as suas hipóteses sobre a escrita.

Em duplas

(Girão; Lima ; Brandão, 2007 apud Girão e Brandão, 2011, p. 126)



Alguns apontamentos sobre as 
produções coletivas

A produção de texto coletivo é uma atividade em
que a interação é condição básica e acontece em
duas dimensões: a interação entre o grupo que está
produzindo o texto(alunos e professora) e a
interação que o grupo estabelece com o
destinatário do texto.

(Girão e Brandão, 2011, p. 127)



A produção coletiva pode constituir-se em
uma atividade interessante porque os alunos
são expostos a um modelo mais experiente
de produtor de texto (MELO e SILVA, 2006 apud GIRÃO

e BRANDÃO, 2011, p. 128)

O papel de escriba é desempenhado pelo professor, 
mas a tarefa de produzir o texto é de todos.

(Girão e Brandão, 2011, p. 129)



Produzir um texto
coletivo é uma atividade
altamente complexa e
mediar essa produção
não é realmente uma
tarefa fácil, pois requer
a coordenação de
diversas ações para
criar as condições
necessárias à
aprendizagem das
crianças durante a
construção do texto.

(Girão e Brandão, 2014, p. 150)



Nas escritas coletivas todos os processos da 
produção precisam ser contemplados 

Planejar

Escrever

Revisar

Reescrever



Categorias formuladas a partir da mediação das 
docentes:

1. Promove reflexão sobre a forma composicional do gênero 
textual

2. Menciona/discute sobre o destinatário
3. Menciona/discute a finalidade
4. Discute sobre a autoria
5. Estimula a geração de conteúdos para a escrita do texto
6. Discute sobre o conteúdo do texto
7. Estimula as crianças a participar do processo de 

textualização3
8. Retoma atividades anteriores
9. Estimula/propõe a revisão textual
10.(Re)lê o texto para as crianças
11. Propõe a avaliação do texto

(Girão e Brandão, 2014)



A revisão nas produções individuais 



Para tentar compreender melhor a 
questão da revisão, vamos analisar 2 
quadros de direitos de aprendizagem:

• Sistema de Escrita Alfabética

• Produção de textos 



Qual nível de escrita os alunos deveriam chegar ao 
final do 1º Ano?



Planejar

Escrever

Revisar

Reescrever



REVISÃO

Individual

Em duplas

Coletiva

O processo de revisão pode ser:



Não há por que esperar que os alunos possam grafar
seus textos para iniciarmos uma proposta de revisão
textual.

(Brandão, 2006, p.122)

Porém, isso não quer dizer que as respostas das 
crianças irão atender a todas às indagações do 
professor. 

Nessa fase, os alunos terão menos autonomia para 
levantar questões sobre o que foi escrito, apontar 
trechos confusos e/ ou propor melhores soluções de 
escrita. 



Diante de alunos que não lêem e nem grafam
convencionalmente, caberá ao professor
conduzir o trabalho de revisão de modo mais
diretivo, reconhecendo que as formas de
revisar o texto, o tempo dedicado à atividade e
o nível de reflexão atingido irão variar em
função das possibilidades do grupo de alunos
com o qual se trabalha. (Brandão, 2006, p.122)



[...] inicialmente, as crianças tendem a atentar
ao que é mais visível num texto. Dessa forma,
concentram-se em aspectos como a ortografia
de algumas palavras ou questões de traçado das
letras, concordância e terminação verbal...

(Brandão, 2006, p.122)



Desde a educação infantil, já é possível
começar expondo as crianças a situações
em que o professor realize revisões na
presença de seu grupo, ou mesmo com a
ajuda dele.

Agindo dessa forma, o professor estará,
contribuindo para a formação de uma
concepção de produção de texto como um
processo de idas e vindas para
reconstruir o que já foi e está sendo
escrito.

(Brandão, 2006, p.123)



Aluno pré-silábico até silábico 
Revisão Individual

É importante que a criança vivencie
situações de revisão em seu próprio
texto. Sendo, assim, o professor
poderá entregar-lhe o texto,
novamente e questionar se a criança
quer alterar ou rever alguma coisa.

O objetivo é que a criança 
comece a perceber que a 
escrita demanda revisão e 
reescrita.



No início da alfabetização é 
importante registrar da forma 
convencional o que a criança 
escreveu.



Aluno Silábico-alfabético – revisão individual

O professor poderá sugerir 
pequenas alterações que devem 
ser feitas no próprio texto.

•Revisão de 3 ou 4 palavras 
diferentes;

•Revisão de alguma palavra que 
se repete no texto e a criança 
grafou de diferentes formas;

•Revisão de uma frase.



Aluno alfabético – revisão individual

Se o processo de revisão foi 
trabalhado gradativamente, aos 
poucos o professor poderá 
selecionar mais de um  aspecto 
para que a criança possa revisar. 

*Repetição
*Pontuação
*Letra maiúscula 
*Ortografia



Aluno alfabético – revisão individual

Selecionar os aspectos 

*Repetição
*Pontuação
*Letra maiúscula 



Aluno Ortográfico - Correção por legenda



“... ora escolho um texto e escrevo no 
quadro e discutimos coletivamente, ora leio 
alguns e falamos a respeito do texto. Mas, 
na maioria das vezes, escrevo bilhetes no 
rodapé do texto com observações positivas e 
outras para que eles possam refletir sobre a 
sua produção.” 

Alguns apontamentos sobre a revisão coletiva

Relato da profª Seine Reinaux da Cunha e Silva,  1o ano 

(Brandão, 2006, p.126)



[...] cabe frisar a necessidade de se dedicar
um tempo especial para a escolha do texto a
ser revisado. Não vale, portanto, pinçar
qualquer texto aleatoriamente, sem refletir
antecipadamente sobre possíveis questões que
tal texto poderia suscitar na sala de aula.

É preciso que o professor selecione aquele que
apresente maior potencial de gerar as questões
que ele gostaria de discutir com seus alunos.
Assim, o texto a ser revisado não precisa ser,
necessariamente, aquele que apresenta mais
problemas ou o que traz problemas em menor
número.

(Brandão, 2006, p.127)



(ROCHA e COSTA VAL, 2003, p.60)

“Vale ressaltar que, para que os esforços dos
alunos produzam textos mais interativos, é
preciso que esses encontrem ressonância
nos esforços daqueles que ensinam,
através da elaboração de propostas
coerentes, que respeitem o conhecimento do
aprendiz”

Concluindo...



Referências



Referências

• BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília, 1998, V 03

• BRANDÃO, Fernanda  Michelle Pereira, 2007.  A revisão textual na sala de aula: 

reflexões e possibilidades de ensino. In Leal; Brandão; Produção de textos na 

escola: reflexões e práticas no Ensino Fundamental. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

• GIRÃO,Fernanda  Michelle Pereira ; BRANDÃO, Ana Carolina Perrusi. Ditando e 

escrevendo: a produção de textos na Educação Infantil. In Brandão, Ana 

Carolina Perrusi; Rosa, Ester Calland de Sousa (org). Belo Horizonte: Autêntica, 

2011.

• GIRÃO Fernanda  Michelle Pereira  ; BRANDÃO Ana Carolina Perrus, 2014.. A 

produção coletiva de textos na Educação Infantil: o trabalho de mediação 

docente. Belo Horizonte: Educação em revista. V.30. nº03.

• ROCHA, Gladys; COSTA VAL, Maria da Graça. (Orgs.) Reflexões sobre prática de 

produção de texto: o sujeito-autor. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.


