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Vejo a palavra enquanto ela se nega a me ver. A mesma palavra que me desvela, me
esconde. Toda palavra é espelho onde o refletido me interroga.
(Bartolomeu Campos de Queirós)

Introdução
Ao longo do ano de 2012 e dando sequência em 2013, tive a oportunidade
de, como professora de núcleo comum, acompanhar o desenvolvimento da escrita
de crianças que estavam nos anos iniciais de alfabetização. Essa turma era
composta por 16 meninas e 9 meninos, portanto 25 crianças que tinham entre 7
e 9 anos. A formação da turma resultou de 16 crianças que faziam parte da turma
de 1º ano que alfabetizei, no ano de 2012, e por outras 9 crianças que vieram de
turmas do 1º ano do 2º turno ou de uma outra turma do 1º ano do 1º turno que
foi diluída. De um modo geral, a turma era muito alegre, participativa e envolvida
com as propostas. Em relação à alfabetização, a maior parte da turma iniciou o
ano apresentando os parâmetros mínimos para aprovação na escola: lê sozinho
(ou com alguma orientação e poucas restrições), atribuindo sentido a textos
verbais de maneira convencional; produz textos com escrita alfabética; produz
textos com coerência (pequeno texto de autoria ou reprodução).
As convicções que têm me constituído para a realização do meu trabalho
estão, resumidamente, apresentadas a seguir, paralelamente às vozes de alguns
autores: para mim, a escola é, como o poema da epígrafe expressa, um lugar
onde as pessoas vivenciam experiências juntas, interagem, constituem-se,
principalmente com os seus pares, e onde a linguagem flui naturalmente: “a
escola é o espaço privilegiado onde se constituem, ou não, no processo ensinoaprendizagem, as condições de construção de propostas de compreensão”
(ROCHA, 2008). Compreendo a linguagem como interação e que: “Falamos
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apenas através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos os nossos
enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de construção do
todo.” (BAKHTIN, 2003). “As formas da língua e as formas típicas dos
enunciados, isto é, os gêneros do discurso, chegam à nossa experiência e à nossa
consciência em conjunto e estreitamente vinculadas.” (BAKHTIN, 2003).
Dialogando com Leal (2007, p. 34), compreendo que “Texto é um conjunto de
relações significativas, produzidas por um sujeito marcado pela sua condição de
existência histórica e social, pela sua inserção em determinado mundo cultural e
simbólico”. Para o trabalho desde os anos iniciais, penso em “alfabetizar
letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da
leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se torne, ao mesmo tempo,
alfabetizado e letrado” (SOARES, 2001, p. 47), seja o caminho a ser seguido
e é um exercício que me empenho para realizar, ficando atenta às muitas
situações e discussões que constantemente surgem decorrentes das vivências
individuais ou do grupo, acerca do mundo e que são possibilidades valiosas para
produções de textos significativos individuais e/ou em grupos.
A seguir, relato as estratégias metodológicas que utilizo para desenvolver
o trabalho com textos. Inicialmente, analiso os gêneros textuais e os conteúdos
de todos os componentes curriculares que constam do plano do período e as
sugestões/recomendações de temas a serem trabalhados, combinados com a
coordenação. Em seguida, listo os eventos ou situações que estão ocorrendo ou
vão ocorrer na escola e/ou fora dela (festas, passeios, eventos, notícias etc.), que
não foram determinados com a coordenação, mas que podem despertar (ou já
estão despertando) interesse da turma, que é uma informação que considero
fundamental. Pesquiso textos (livros paradidáticos, notícias etc.) que podem ser
explorados juntamente com os conteúdos do período. Com essa visão macro,
vou pensando em possibilidades de produção de textos que contemplem as
demandas citadas, ajustando-as ao tempo que tenho efetivamente. O resultado
é uma rede de possibilidades de produções de textos. Considerando as demandas
diárias (temas ou projetos que estejamos trabalhando), escolho as propostas
mais adequadas ao momento e levo para o grupo ou acolho as demandas que
venham dele. O importante é que o grupo esteja interessado, motivado,
envolvido. Desse modo, o trabalho, geralmente, vai se desdobrando de forma
encadeada e com o grupo comprometido.
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Para direcionar a produção de texto, efetivamente, utilizo-me dos cinco
espaços discursivos organizados por Ludmila Thomé de Andrade (2012), a saber:
A voz do aluno acima de tudo é o primeiro espaço discursivo, no qual o sujeito
tem possibilidades de construir uma postura discursiva. Esse espaço acontece
desde o momento em que levo a proposta de produção para o grupo, pois, ao
explicar a finalidade da proposta, paralelamente, abro espaço para que os alunos
deem suas opiniões. Após a proposta de produção ser acolhida ou reelaborada
com a turma, caminho para uma análise metalinguística coletiva sobre a estrutura
do texto a ser produzido, ou seja, uma análise sobre diversos aspectos
(linguísticos, estilísticos, literários, gramaticais etc.) que chamem a atenção dos
alunos que leem o texto do colega. Às vezes, registro em um cartaz a
superestrutura do texto ou utilizo-me de folha individual que delineie o caminhar
por aquele gênero. Em seguida, se a proposta permitir, estimulo os alunos a
compartilharem suas ideias sobre o que escrever. Percebo que a maioria participa
e que, quem inicialmente ainda não tem muito organizado o que escrever ou não
quer dizer o que está pensando, aos poucos vai se revelando. Acho esse momento
fundamental, pois penso que ouvir o outro ajude a abrir caminhos para a
criatividade, refrescar a memória. Constato, com frequência, que esse pensar alto
não faz os colegas ouvintes serem meros reprodutores do que ouviram, pois os
textos apresentados são bem diferentes uns dos outros, com características
muitas vezes marcantes. Na sequência, os alunos começam a escrita
espontânea de seus textos individualmente ou em grupo (dependendo do que
foi combinado anteriormente com a turma). Nesse espaço, que marca o início do
processo da escrita, o escrevente constrói uma postura de escritor. A
negociação de sentidos é um espaço de dialogismo e trocas entre alunos e
entre

alunos

e

professores,

que

favorece

a

construção

de

categorias

metalinguísticas. A revisão e a reescrita de textos é um espaço decorrente
das ações realizadas no espaço anterior, que dá continuidade à construção da
postura de escritor já começada. Na minha prática pedagógica, os dois últimos
espaços

acontecerem

separadamente

e/ou

paralelamente,

a

saber:

frequentemente, quando um aluno termina de escrever seu texto, fica ansioso
para conversar comigo sobre sua produção. Então eu vou lendo junto com ele. O
que inicialmente tento é entender o que, de fato, o “escritor” queria dizer. Na
posição de professora/leitora-mediadora, quando identifico algo no texto que
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merece ser revisto e que avalio ser possível à criança realizar com os
conhecimentos linguísticos que demonstra ter, peço que ela releia o que escreveu.
A minha intenção é a de que ela perceba o que deve ser mudado, situação que
muitas vezes acontece, anunciado por aquele famoso “Ih!”, que se traduz por:
“Eu fiz isto? Mas eu sabia!”. Se a criança não percebe o que precisa ser mudado,
comento o que eu entendi sobre o que ela escreveu. Se mesmo assim ela não
consegue perceber o que precisa ser revisto em seu texto, eu aponto e observo
se ela compreendeu. Se a criança continua sem perceber, avalio se devo
continuar insistindo ou se ainda é prematura a mediação da questão em pauta.
Neste último caso, o melhor é partir para outras questões. São atores ativos desse
palco, também, as crianças que, aguardando a sua vez, acabam por acompanhar
e dar suas opiniões na conversa, pois conforme vão terminando os seus textos,
naturalmente algumas vão ficando em volta de mim e do colega que está tendo
o seu texto lido. É um momento demorado de análises metalinguísticas com um
caráter bem espontâneo e natural (epilinguísticas), mas eu e os próprios
escreventes percebemos muitas conquistas feitas por eles de forma rápida e de
diferentes ordens no campo linguístico, as quais se confirmam a cada produção
de texto. As negociações podem incidir sobre diferentes aspectos linguísticos, que
são demarcados pelo que cada sujeito provavelmente pode e está disposto a
alcançar naquele momento, considerando o que desenvolveu na escrita do seu
texto. A coerência do texto é um aspecto bastante relevante na conversa, mas
não só ela. Depois desse momento, a criança segue para a revisão individual e a
reescrita. Constantemente, a criança volta para conversarmos novamente e o
processo anterior se reinicia. Porém, há momentos em que é comum acontecerem
flashes de negociação de sentidos e de revisão e reescrita de textos,
paralelamente à escrita espontânea, ou seja, nem sempre esses espaços
ocorrem de forma sequencial e contínua. Durante a escrita espontânea, de vez
em quando, eu caminho pela sala para observar os trabalhos. Com frequência,
enquanto as crianças escrevem, expõem alto suas dúvidas (sobre ortografia,
pontuação etc.), geralmente se direcionando a mim, quando não estou perto
delas, mas naturalmente outros colegas tentam responder. Em outros momentos,
quando percebo alguma construção comum no grupo que mereça destaque
(ortográfica, pontuação, elementos de coesão etc.), abro um espaço para a
discussão coletiva. Finalmente, chegamos ao último espaço discursivo, que é a
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publicação/a circulação dos textos produzidos, investindo no suporte que,
desde o início, foi combinado ou por algum outro que a turma tenha decidido, por
algum motivo, mudar.
Produzindo textos em diferentes gêneros
Em 2013, as atividades de produção de texto desenvolvidas com a turma
ao longo do ano e que foram selecionadas para este trabalho foram: um bilhete;
um texto descrevendo um colega da turma; um texto em terceira pessoa, no qual
eles descrevem a si próprios e relatam um fato da vida deles; o resultado de uma
pesquisa sobre crianças de outros lugares; uma entrevista e um texto que ensina
a fazer um brinquedo. Essas produções serão detalhadas a seguir, obedecendo à
ordem em que foram acontecendo. Revelam também um diálogo próximo com o
autor que segue. Segundo Bourdieu, uma concepção ampliada de competência
linguística considera que:
O que constitui problema não é a possibilidade de produzir uma
infinidade de frases gramaticalmente coerentes, mas a
possibilidade de utilizar, de maneira coerente e adaptada, uma
infinidade de frases, em um número infinito de situações. (...) A
competência prática é adquirida em situação, na prática: o que se
adquire não pode ser separado do domínio prático da linguagem e
do domínio prático das situações, que permitem produzir o discurso
adequado, em uma determinada situação. A intenção expressiva,
a maneira de realizá-la e as condições de sua realização são
indissociáveis. (BOURDIEU, apud JOLIBERT, 1977, p.24).

Produzindo um bilhete
Tomando como orientação que “Os textos organizam-se sempre dentro de
certas restrições de natureza temática, composicional e estilística, que os
caracterizam como pertencentes a este ou aquele gênero. Desse modo, a noção
de gênero, constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de ensino.”
(PCN, p.23), em alguns momentos de 2012, líamos coletivamente bilhetes que a
escola enviava para os pais e conversávamos sobre aspectos funcionais e
estruturais referentes ao texto, a saber:
•

Para quem o bilhete foi escrito?

•

Quem está enviando o texto?
Revista Práticas de Linguagem, v. 5, n. 2 – 2015

118

•

Qual é o assunto?

•

Essas pessoas se conhecem bem ou não?

•

Como o bilhete foi construído?

As perguntas feitas provocavam o entendimento e a reflexão pelas crianças
da função deste gênero. Quando havia a necessidade de se escrever um bilhete
para os responsáveis, inicialmente conversávamos novamente sobre os aspectos
funcionais e estruturais referentes ao texto e, paralelamente, eu registrava no
quadro as ideias que surgiam e ia construindo o texto. Em seguida, cada um
copiava o bilhete em suas agendas.
No início de 2013, recebemos o livro didático de Língua Portuguesa (Projeto
Prosa – Editora Saraiva). As primeiras atividades que realizamos no livro
exploravam o gênero bilhete. Como a reunião de pais estava próxima, eu propus
que cada um produzisse um bilhete para ser afixado no mural para que os pais
recolhessem na primeira reunião com responsáveis. A turma aprovou a ideia.
Assim, iniciou-se o primeiro espaço discursivo da produção do bilhete: a voz do
aluno acima de tudo. Na sequência, fui conversando com a turma sobre os
elementos funcionais e estruturais do texto e registrando em um papel as ideias
(conclusões) que, coletivamente, iam sendo traçadas. Dessa forma, foi sendo
delineado um planejamento coletivo da atividade, que depois ficou afixado no
mural por algum tempo. Ao longo desse momento metalinguístico, eles
perceberam que o bilhete a ser produzido seria íntimo e poderia ter demonstração
de carinho, afeto, o que o fazia diferente dos que já tínhamos feito coletivamente
no ano anterior.
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Para Josette Jolibert (1994, p.42-43), “Determinar os parâmetros da
situação de produção é uma entrada na atividade indispensável antes que as
crianças se apossem do papel para começar a escrever. (...) Este é o primeiro
instrumento que se elabora em conjunto.”.
Em seguida, os alunos receberam uma folha com uma margem que sugeria
a escrita de bilhete ou carta. A turma estava bastante motivada para iniciar a
produção. Logo que iniciaram a escrita espontânea do texto, algumas crianças
sinalizaram ter dúvidas para escrever corretamente a palavra “mamãe”. Então
escrevi, juntamente com elas, no quadro, analisando cada sílaba. Chamei a
atenção para a nasalização que fazemos ao pronunciar a primeira sílaba, mas
que, na escrita, essa não é representada. A negociação de alguns sentidos, a
revisão e a reescrita do texto aconteceu em alguns momentos durante a produção
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para algumas crianças e, somente ao final, para outras. As mediações foram
basicamente em função de algumas dificuldades ortográficas, que era o que mais
suscitava dúvidas das crianças naquele momento. Às vezes, o colega que estava
perto acompanhava o diálogo e também dava contribuições.
Observei que eles fizeram os bilhetes de forma rápida, coerente e sem
muitas dúvidas quanto à estrutura e superestrutura do texto. Constatei que
quanto mais o falante domina um gênero mais condições ele tem para imprimir
sua individualidade na manifestação deste, pois mesmo dentro de uma proposta
única e tão orientada, o resultado das produções mostrou-se bem diversificado e
pertinente às variadas intenções dos alunos. O desenho, mesmo sem ter sido
combinado, fez parte de quase todos os textos por iniciativa própria dos alunos,
contribuindo com a mensagem de cada bilhete. Como afirma Gundlach (1982):
“Muitos pesquisadores observaram que, na escrita infantil, desenhar é como uma
parte da atividade de escrever.” (apud Kato, 2010, p.97). Alguns textos se
destacaram pela autenticidade e por diferentes propósitos enunciativos.
A seguir, apresento algumas produções classificadas de acordo com o
propósito enunciativo.
1) Nos bilhetes que seguem, as crianças foram mais românticas e deixaram suas
declarações de carinho para os pais. Algumas usaram a criatividade na disposição
dos elementos do texto, sem perder a coerência.

14/3/2013
Mamãe ou papai
Vocês são
os melhores
pais Do Mundo
Um Beijo Da
sua filha
A...
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14/3/2013
PAI E MAMÃE
EU AMO VOCÊS
DE CORAÇÃO
UM BEIJO E UM ABRAÇO
B...

14/3/2013
Mãe e pai.
Eu amo vocês,
Vocês são a melhor coisa
Que Deus podia
Me dar.
Beijos.
L...

14/3/2013
MAMÃE
VOCÊ É A
MELHOR MÃE
DO MUNDO
BEIJOS
I...
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14/3/2013
MAMÃE
TE AMO TANTO QUE NEM SEI
O
QUE DIZER.
BEIJOS
P...

2) O aluno, que produziu o texto a seguir, durante o desenvolvimento da aula,
estava muito inquieto. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele disse que
estava tentando colar a régua que havia quebrado. Expliquei a ele que não é
possível colar plástico duro com cola comum. Mesmo assim, ele continuou, durante
algum tempo, tentando colar a régua. Ao escrever o bilhete, ele foi bem autêntico,
visto que tratou em sua mensagem, de forma bem pertinente, do que estava o
incomodando durante a aula e, ainda, fez um apelo que demonstra o quanto ele
avalia como grave a situação. Chamou-me a atenção o fato de que ele foi o único
aluno que não se utilizou do desenho em seu texto. A ausência do desenho mostra
que ele quis exatamente o contrário das outras crianças: não acentuar ainda mais
a mensagem, pois se tratava de uma situação desagradável para ele. Essa situação
ilustra o que Leal nota:
Pensar o ensino de produção de texto requer pensar,
em primeiro lugar, que um texto produzido por um
aprendiz manifesta-se como o produto de um sujeito
que, a seu modo, através das diversas possibilidades
e formas de linguagem, busca estabelecer um
determinado tipo de relação com o seu interlocutor.
(LEAL, 2008, p.54)
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14/3/2013
MAMÃE E PAPAI
EU QUEBREI A MINHA
RÉGUA E TENTEI FAZER
UMA GAMBIARRA MAS
NÃO DEU MUITO
CERTO MAS POR
FAVOR NÃO BATA
EM MIM
CHAL
A...

3) Os alunos a seguir aproveitaram a oportunidade para fazer um apelo aos pais
e mostram que:
Para compreender um texto é necessário entender como se
realiza a discursividade que o constitui, isto é, reconhecer que
um texto é um conjunto de relações significativas, produzidas
por um sujeito marcado pela sua condição de existência
histórica e social, pela sua inserção em determinado mundo
cultural e simbólico. (Leal, 2008, p.56)

14/3/2013
MAMÃE
SERIA BOM QUE VOCÊ CONHECESSE MEUS AMIGOS MESMO ASSIM
VOCÊ É A MELHOR MÃE DO UNIVERSO
BEIJOS
A...
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14/3/2013
mamãe
minha amada, a
senhora pode tirar
um tempo para brincar
comigo?
beijos
L...

Depois que os bilhetes estavam prontos, chegamos ao momento da
A...
publicação. Os bilhetes foram afixados no mural. Por terem caráter particular,
coloquei-os por baixo da estrela que cada aluno havia enfeitado para compor o
mural “Constelação 207”. No dia da reunião com os responsáveis, ao final, cada
um procurou a estrela do seu filho e pegou o bilhete. Foi um momento bonito.
Pena que não registrei...
Produzindo um texto sobre o colega
Por que estávamos no início do ano de 2013, com muitos colegas novos no
grupo, avaliei como importante promover algumas situações em que eles
pudessem olhar um pouco mais atenta e positivamente para os colegas. Uma das
atividades realizadas foi a que descrevo a seguir:
* Li para a turma o livro Os Amigos de Marcelo (Ruth Rocha). Depois,
conversamos sobre o livro. Eles gostaram da história e perceberam que Marcelo
falava de como seus amigos eram, das características deles.
* Propus que cada um escrevesse um texto como os que Marcelo escreveu, sobre
um determinado colega da turma. Depois, quem quisesse, leria seu texto para a
turma. Nesse momento, a turma poderia verificar se o que foi escrito sobre o
colega estava de acordo com o que percebemos realmente. Por fim, juntaríamos
os textos formando um livro para ser lido pela turma. A turma demonstrou gostar
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da proposta, então partimos para o planejamento coletivo da atividade ressaltando
as características do texto.

Depois desse planejamento, coloquei o nome de cada criança no quadro.
Em seguida, para cada nome, fui perguntando quem queria escrever sobre aquele
colega. Quando havia mais de uma pessoa interessada em escrever sobre uma
determinada criança, a decisão era por par ou ímpar. Depois que todos os pares
foram organizados, as crianças iniciaram a escrita espontânea de seus textos. A
seguir, relato um momento que avalio como interessante, curioso, em que a
negociação de sentidos, a revisão e a reescrita de um texto aconteceram
paralelamente à produção espontânea.
As tentativas de L.
Inicialmente, L. produziu um texto que era uma carta para

M.,

diferentemente da proposta combinada.
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M ?!
M você é a melhor amiga
de todas, e mesmo você asveses
brigando com migo eu ainda
asim gosto de você.
Com amor L.
Te amo M.

Quando perguntei a ela se o que havia escrito era um texto para M. ou um
texto sobre M., ela disse que havia escrito um texto sobre M. para M. A resposta
estava coerente e o texto bem produzido, porém, como estava diferente da
proposta combinada, tive curiosidade para saber se ela conseguia perceber isso.
Então peguei o livro novamente e reli com ela uma parte, depois perguntei se os
textos do livro eram assim. Ela pensou um pouco e disse que não. Li com ela o
texto de uma colega da turma que já havia terminado. Ela disse: “Agora entendi.”
E demonstrou que queria refazer. Valorizei o interesse de L. por tentar adequar
seu texto à proposta. Rocha (2008, p.82) define o significado da revisão no
processo de apropriação de habilidades textuais como sendo “atividade que
permite ao autor ver o próprio texto de outro lugar, de outra perspectiva, colocarse no lugar do seu leitor e prever as melhores estratégias para a construção do
discurso escrito.”.
Então disponibilizei outra folha para ela, e o resultado foi o texto que segue.
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M?!
M você é muito legal e mesmo você
sendo um pouco violenta, eu ainda
gosto de você do jeito que você é. M
você é á melhor amiga do
mundo. Mesmo você sendo assim
eu ainda gosto muito de você.
Beijos. Com amor L.
Te amo M, e
Muito.

Quando L terminou, mostrei para ela o seu primeiro texto e ela percebeu
que as produções estavam praticamente iguais. Então ela disse: “Não estou
conseguindo escrever como o livro.” Propus a ela que escrevesse sobre M.
pensando que estava falando comigo. Então ela produziu o texto que segue.

M
A M é muito
agitada, e gosta de ver
televisão e gosta de carate,
e a comida preferida dela é,
batata amasada e a brincadeira
preferida dela, é Jogar bola,
a M é a melhor amiga.

Considero singular esse momento em que L, persistentemente tenta, até
conseguir, ajustar o que ela queria dizer ao gênero proposto para a produção.
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Segundo Authier-Revuz (apud PAULA, 2014), o conceito de “metaenunciação”
pode ser caracterizado como “uma negociação do sujeito em meio a toda
heterogeneidade constitutiva que caracteriza o discurso”. Nessa manifestação de
metaenunciação, L. produziu textos com características bem marcadas:

•

Nos dois primeiros textos, exagera no uso da pontuação e ressalta as
adversidades com a amiga, o que caracteriza a personalidade da autora,
muito vibrante e sincera. Ela escreveu o que realmente queria dizer para a
amiga, sendo talvez o motivo de os dois primeiros textos serem bem
parecidos na essência.

•

O último texto, que não era direcionado para a amiga, como os anteriores,
foi amenizado em suas observações em relação ao temperamento de M.
Ressaltou também preferências da amiga, que não se faziam necessárias
nos textos anteriores, pois a interlocutora direta era a própria amiga.
Raquel Fiad propõe que é possível atribuir autoria a textos escritos por

crianças, através das seguintes manifestações de metaenunciação1: quando o
sujeito marca diferentes propósitos enunciativos e quando marca sua inserção nos
gêneros do discurso que enuncia. Avalio que Lara mostrou claramente diferentes
propósitos enunciativos, bem como a escolha pertinente do gênero em cada forma
de enunciar, portanto concluo que é possível considerar Lara autora de seus
textos.
Caminhando nesse sentido, apresento cinco exemplos antes da negociação
de sentidos, para ressaltar que mesmo crianças que já caminham juntas há mais
de um ano, acompanhando as mesmas discussões sobre a língua, produzindo
textos a partir da mesma proposta, passando pelo mesmo planejamento coletivo,
conseguem produzir textos muito diferentes e com individualidades bem aparentes
e que os níveis de conhecimentos linguísticos bem diferenciados não as impedem
de produzir muito bem os seus textos.
O texto a seguir foi produzido por A., um aluno muito criativo e musical, que
adora apresentar-se para a turma cantando Rap. Frequentemente, ele demonstra,

1

A metaenunciação liga-se ao movimento metalinguístico de pensar sobre a língua e
propor reflexões sobre esta.
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em seus textos, certa vontade de inovar, diferenciar, o que interpreto como um
estilo pessoal. Neste texto, avalio que as incoerências apresentadas pela falta de
concordância foram intencionais, para dar ritmo, por isso não carecem de
negociação se sentido. Por isso, esse aspecto não foi alvo de mediação com
intenção de mudança.

M. O MANEIRO
NOS VER LEVEL UP,
NOS VER ACQ COMFUSOE AUQUADRADO, GOSTAMOS DE JOGA LEVEL
UP, O M. É UM AMIGO BEM IRADO, M. GOSTARIA DE SER UM
SUPER HEROI, E GOSTARIA DE SER O
CAPITÃO DO TIMI

O aluno Br se empenhou muito para produzir este texto.Br. Preferiu
conversar com o colega antes de fazer o seu texto. Isso mostra por que ele
comenta sobre o que o amigo faz em casa.
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B.
É legal gostade brincar de
Com o irmamão gostade
Ver televisane gosta de
Jogar é bonito e meitolega
E é meu melhor amigo

Br.

C., em sua produção, deixa transparecer a admiração que tem pela amiga.

A. B.

A. B.

A a. B. é muito legau é de vertida
E ten varias amigas a. e bonita e auta
ela gosta de rosa e goista de brincar
bastante e sidevertir é superlegal
C.
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I. e sua amiga inseparável.

O.
AOe
legal ela
era da minha
sala no ano pasado
sempre
fica no recreio
comigo ela mi ajuda
guando eu não cei
ascoisas a recortar.
I.

J. M. é uma criança de pouco falar, mas participa das atividades.
Geralmente é sucinto em seus textos.

P.
O P. é o meu melhor amigo eu co
nheço ele des do primeiro ano eu
gosto dele porque
ele é divertido e legal.

J.M.
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No dia seguinte, as crianças que quiseram, leram para a turma as suas
produções

(a

grande

maioria

se

apresentou).

Conforme

os

alunos

se

apresentavam, a turma se manifestava aprovando ou não a descrição feita pelo
colega sobre o outro. Ao final, algumas crianças quiseram presentear seus colegas
com os textos que escreveram, então mudamos o combinado do planejamento,
que era para montarmos um livro.
Tema criança: produzindo textos sobre os próprios alunos e produzindo
textos coletivamente sobre a turma
No primeiro semestre de 2013, CRIANÇA foi um tema combinado pelos
professores e coordenadores da série para trabalharmos diversos conteúdos do 2º
ano. Já havíamos feito algumas atividades que tinham esse foco.
A produção sobre os colegas, a partir da história Os Amigos do Marcelo,
foi uma delas. Na sequência, contei para eles o livro Papitoco, o qual retrata o
universo de um menino de cinco anos que procura um amigo só seu, particular,
até descobrir que, mais importante que isso, é fazer amigos valorizando as
diferenças. As crianças demonstraram ter gostado muito do livro, inclusive, na
reunião com os pais, isso foi relatado por alguns responsáveis.
Propus que escrevessem um texto sobre eles, mas em terceira pessoa,
seguindo a ideia do livro do Papitoco. Na primeira parte, eles escreveriam do que
a vida deles é feita e, na segunda parte, relatariam um fato ocorrido na vida deles.
Depois, cada um apresentaria para a turma a primeira parte do texto. A segunda
parte seria conhecida através de um livro que faríamos juntando todas as
produções.
Esse livro iria compor o acervo do Clube do Livro da turma - Gênios da
Leitura. Esse clube é um projeto que todas as turmas do CPII - CSCI desenvolvem
a cada ano. As professoras compram livros com as turmas, usando o dinheiro
arrecadado das famílias. Diversas atividades são desenvolvidas com a turma para
organizar o dia da inauguração: a escolha dos livros a serem comprados
consultando catálogos de editoras, passeio à livraria para comprar os livros,
escolha do nome do clube, organização das regras de funcionamento do clube,
preparação do convite, preparação de uma apresentação para a inauguração etc.
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A turma gostou da ideia de acrescentarmos ao clube um livro produzido por eles.
Então demos início às escritas espontâneas.
Sobre o espaço de negociação de sentidos, farei alguns comentários: esse
texto proposto era mais complexo e, portanto, o espaço de negociação de sentidos
necessitava de mais tempo, mais dedicação e disposição de todos, muitas idas e
vindas de cada um. O ponto que mais persegui, inicialmente, foi o sentido do texto,
pois, em geral, é o que necessita de mais investimento. A conversa sobre a
ortografia das palavras nem sempre foi feita em um único momento, pois é comum
a criança esquecer-se de rever tudo que foi conversado. Em algumas situações,
depois de alguns momentos de conversa, quando apenas algumas palavras ainda
precisavam ser revistas, fiz anotações a lápis para que a criança, em momento
oportuno, fizesse a revisão. A seguir, apresento alguns textos, nos quais a
negociação de sentido foi feita parcialmente.

(página seguinte)
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P, na floresta
No mundo existe um menino chamado P.
Ele tem 8 anos e a vida para ele é feita de computador
diversão, emplicar com seu primo sorvete, correr, dvds, teve, animas, vídeo game, colecionar figorinhas, dezenhar, batata frita, ju-jiquiso.
Um dia P. foi á floresta da Tijuca com seus primos, sua
mãe e seu pai. O primeiro lugar que P. foi é a Lagoa das Fadas.
Lá P. molhou os pés e depois P. andou
1500 metros e descansou no carro e depois
P. se perdeu com seu pai mas depois
P. foi para casa e pulou no sofá e FIM.
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M. L. e sua família
No mundo existe uma menina chamada M.L..
Ele tem 7 anos e a vida para ele é feita de alegrias, brincadeiras
estudos, computado, cantar, televizão, passeios,
bicicleta, pizza, biscoitos, comidas, aventuras,
amigas, rua.
Um dia M.L. saiu com sua família
para ir para o cinema ver enrolados. Ela saiu do
cinema e comeu sorvete com a sua família
e pidiu seu primo para ficar na casa da
dela. Depois o primo foi embora, e ela dormiu
na casa com a sua família.

Depois demos início às apresentações. Nesse momento, íamos conversando
sobre as semelhanças e as diferenças que descobríamos entre todos os alunos da
turma, pois é um conteúdo de Estudos Sociais a ser trabalhado. Foi um momento
bem divertido.
Nos dias que seguiram, continuei conversando sobre a escrita do texto com
os alunos, individualmente ou em grupo (para questões que se apresentavam a
muitas crianças).
Naquela semana, fomos ao horto do colégio para observarmos os vegetais,
que é um conteúdo de Ciências. Como foi uma atividade que a turma gostou muito,
na aula seguinte, propus que fizéssemos um texto coletivo seguindo o do Papitoco,
mas com as informações sobre as características da turma, na primeira parte do
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texto, e o relato da ida ao horto, na segunda parte. Esse texto também faria parte
do livro da turma. Para produzir esse texto, inicialmente relembramos as
apresentações dos colegas, quando descobrimos semelhanças e as diferenças
entre eles e apontamos características que podiam ser atribuídas à turma de uma
forma geral. Paralelamente eu ia registrando no quadro. Em seguida, conversamos
sobre o que vimos e aprendemos na ida ao horto, e eu continuei registrando e
chamando a atenção para a disposição das ideias, ortografia e pontuação etc.
Quando o texto ficou pronto, todos os alunos copiaram o texto no caderno, e um
aluno se prontificou a copiar o texto novamente, em outra folha, para compor o
livro.
A partir da ida ao horto, também confeccionamos um cartaz que retrata o
ambiente de floresta.

Texto coletivo, copiado do quadro pela aluna Le. Este texto também constou do livro da
turma.
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Como

conteúdo

de

Estudos

Sociais,

ainda

tínhamos

que

trabalhar

semelhanças e diferenças entre eles e crianças de outros lugares e de outras
épocas. Pensei que, depois de algumas atividades, pudéssemos produzir outro
texto coletivo que também tivesse a ver com o que estávamos fazendo para o livro
da turma. Conversei com a turma e eles concordaram.
Pesquisando crianças de outros lugares
Dando continuidade ao tema Criança, li para os alunos duas páginas do livro
Crianças como Você (Unicef). Esse livro retrata a vida de diferentes crianças do
mundo. Paralelamente à leitura, íamos apontando semelhanças e diferenças entre
eles e as crianças apresentadas, pois é um conteúdo da série. Depois, propus que
eles pesquisassem outras semelhanças e diferenças entre eles e outras crianças
que aparecem no livro. Para tanto, distribuí cópias do livro para duplas e uma folha
para orientar a pesquisa e para cada um anotar o que a dupla combinasse.
Enquanto eles faziam a pesquisa, eu ia circulando pela sala para ajudar quando
solicitavam ou quando eu avaliava que era necessário. Depois, cada dupla
apresentou para a turma a pesquisa feita. Paralelamente às apresentações, eu ia
mostrando a página do livro correspondente à pesquisa. Assim exploramos
bastante o livro e fomos descobrindo o que há de comum entre crianças de lugares
tão diferentes.
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Última versão do texto

NOME Houda El Agar
Marrocos
SEMELHANÇAS
Ela mora com a família que nem a gente.
A mãe dela também arruma o cabelo dela
igual a nossa mãe.

ONDE MORA
DIFERENÇAS
A mãe dela sai de casa com o pano no
rosto e a nossa mãe não. Ela estuda
árabe e a gente português. A religião dela
é islamismo. E ela ora na mesquita e a
gente na igreja.
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NOME Celina
SEMELHANÇAS
Brinca de boneca como a
gente.

ONDE MORA Pará
DIFERENÇAS
Ela tem 9 anos e mora no Pará,
seu pai é o chefe a da aldeia.
Caça jacarés para comer, toma
banho no rio.
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NOME Yannis
SEMELHANÇAS
Ele come churrasco. Ele joga futebol. Ele
brinca de esconde-esconde. Ele estuda
Matemática.

ONDE MORA Ilha grega
DIFERENÇAS
Ele mora numa casa de pedra.
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Continuando o tema criança...
Conversando com a turma sobre o que eles poderiam fazer para saber como
era a vida das crianças antigamente, surgiu do grupo a ideia de conversar com
alguém mais velho. Combinei com as crianças que esse seria o trabalho de casa
do dia seguinte. Para ajudá-las na entrevista, preparei um roteiro para elas. No
outro dia, na rodinha, cada criança foi apresentando a primeira parte de sua
entrevista. Nessa parte, cada uma dizia quem havia entrevistado, quantos anos a
pessoa tem e quais as semelhanças e diferenças entre ela e a pessoa entrevistada
quando era criança. Na conversa, fomos descobrindo informações recorrentes.
Depois, fizemos o mesmo para a segunda parte da entrevista, que era sobre as
brincadeiras de antigamente. Foi um momento muito rico, cheio de descobertas.
A turma se envolveu bastante. Depois combinamos que, ao longo do ano, eles
ensinariam para os colegas as brincadeiras que pesquisaram. Na sequência,
apresento alguns desses textos (página seguinte).
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“1- Bolinha de gude, Roda Roda, Futebol com Bola de meia.”
“2- Ele ia a pé para a escola, ele carregava água para beber, ele cortava lenha para o
fogão, ele tomava conta dos irmãos e irmãs menores. Ele varria o quintal, molhava o
jardim da sua mãe. Ele lavava a fralda da sua irmã.”
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“1- Brincar de Boneca, pula corda, esconde-esconde, pique-pega, amarelinha, Bicicleta.”)
“2- Bolinha de gude, não usava chinelo, andava de charete, plantava e colhia, morava no
sítio.”
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“3-Brincadeira de roda. As crianças faziam uma roda e cantavam musicas de ciranda.”

Revista Práticas de Linguagem, v. 5, n. 2 – 2015

145

“3- Mamãe na rua. Uma criança fica na rua, tentando pegar seus amigos que tem que
passar para a outra calçada sem ser pego tem que correr com uma perna só!”
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Por fim, fizemos um texto coletivo relacionando as descobertas sobre as
semelhanças e as diferenças entre os eles e crianças de outras épocas e de outros
lugares. Depois de pronto, cada um copiou o texto em seu caderno. A aluna O.
copiou o texto coletivo, novamente, em outra folha para que, finalmente, nós
pudéssemos montar o livro da turma. Segundo Geraldi (1995, p.136), ao produzir
um texto, é importante o locutor: “(a) ter o que dizer; (b) ter motivos para dizer
o que se tem a dizer; (c) ter um interlocutor; (d) constituir-se como locutor
enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz; e (e) escolher as estratégias
para realizar (a), (b), (c) e (d).”
Avalio que o envolvimento dos alunos nas pesquisas e nas entrevistas sob
a minha orientação foi muito importante para que eles tivessem condições de
contribuir com mais clareza sobre o assunto para a produção coletiva do texto que
segue.

Texto coletivo produzido pela turma com a minha mediação.

Revista Práticas de Linguagem, v. 5, n. 2 – 2015

147

Observações sobre nossas pesquisas do tema Criança.
Aprendemos que crianças de outras épocas e
de outros lugares têm semelhanças e diferenças entre
nós em relação às brincadeiras, comidas, modo de viver etc.
Crianças que vivem em lugares muito diferentes
fazem coisas muito diferentes.
Crianças de outras épocas brincavam muito
na rua e não tinham vídeo-game.
Não importa o lugar e a época, todas as crianças
gostam de brincar.

Depois que todas as folhas que iam constar do livro estavam prontas,
revisadas e reescritas, encaminhei-as para encadernação. A seguir, apresento
fotos do livro (capa e algumas páginas) que passou a fazer parte do clube Gênios
da Leitura.
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Continuando o tema criança... Produzindo as instruções de como se faz
um brinquedo.
Em agosto de 2013, a escola promoveu para todas as turmas um dia de
aula aberta com os responsáveis. Por estarmos envolvidos com o tema “Crianças
em diferentes lugares e épocas” e termos descoberto que em qualquer época
e em qualquer lugar criança gosta de brincar, em meados de junho, sugeri à turma
a confecção de brinquedos na aula aberta.
Os alunos gostaram da ideia e combinamos que eles deveriam trazer para
a sala sucatas que, em casa, jogariam fora, como por exemplo: rolinho de papel,
palitos de picolé, canudinhos, garrafas pet, tampinhas de garrafa, potes de iogurte,
etc.
No dia da aula, eu levei alguns brinquedos montados como sugestão, tais
como bilboquê de garrafa, telefone de pote de iogurte, fantoches de saquinhos de
papel, dama, porta lápis de rolinho de papel e palito, e expliquei como poderiam
ser feitos, mas esclareci que era apenas uma sugestão e que cada um poderia
escolher o que quisesse fazer e/ou criar outras, bem como ensinar para os amigos
o que soubesse fazer.
Em seguida, os pais e os alunos se envolveram na tarefa, colaborando uns
com os outros. Muitos brinquedos foram produzidos (fantoches, garrafão de água,
porta-lápis, bilboquê, etc). Muitas crianças produziram mais de um brinquedo. Ao
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final, pais comentavam que deveria ter mais dias assim na escola. A avaliação
sobre o momento foi muito positiva.
Na aula seguinte, conversamos sobre o que cada um fez e como fez.
Concluímos que primeiro devemos separar/planejar os materiais que vamos usar
e que esse tipo de procedimento se parece com o que fazemos quando vamos
preparar uma receita. As crianças perceberam, também, que os registros das
produções poderiam ajudá-las a relembrar como fazer cada brinquedo novamente,
quando quiserem. Então sugeri que eles escolhessem um brinquedo que tenham
feito para registrar como fizeram. Ao final, montaríamos outro livro com os textos
para que todos pudessem ter como consultar e aprender a fazer outros brinquedos.
A seguir, apresento uma foto da aula aberta, da capa do livro e dos textos
produzidos pelos alunos.

Aula aberta

A capa do livro
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Bilboquê

Telefone com fio

MATERIAIS:
Um gargalo;
duas tampas e
um barbante.

MATERIAIS:
2 potes de iogurte;
tesoura;
um barbante longo.

COMO FAZER:
Amarre o barbante no gargalo e faça um
nó. Coloque a tampa no gargalo. Fure a
outra tampa e faça um nó. E agora é só
brincar.

COMO FAZER:
Pegue a tesoura e fure os dois potes.
Pegue o barbante e bote as pontas nos
potes e dê um nó.
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Bebedouro

Porta lápis
MATERIAIS:
1 rolo de papel higiênico.
palitos de picolé
1 pedaço de papel grosso

MATERIAIS:
Uma garrafa peti;
Um gargalo;
Fita;
1 cola;
Uma tesoura.
COMO FAZER:
Corta a garrafa ao meio e bota para
baixo
Pegue o gargalo e bota dentro do buraco
com a cola. Pegue isopor e bota como
tampa.

COMO FAZER:
Cole os palitos no rolo e cole os palitos
também na base.
Depois de seco cole o rolo na base.
E enfeite como quiser.

Considerações finais
O envolvimento que a turma, de forma geral, apresentou em diferentes
momentos das atividades aliado aos resultados, a meu ver, satisfatórios das
produções de textos são os parâmetros que avalio como os mais importantes para
continuar direcionando a minha prática no sentido que definem as concepções que
apresentei. Porém, tenho clareza que tenho muito a aprender, a me constituir
profissionalmente trocando com meus pares e com o ensino mais acadêmico.
Atualmente, não estou participando do EPELLE, por indisponibilidade de horário,
porém tenho clareza de que estar no EPELLE foi muito importante para mim. Esse
espaço me conduziu a refletir sobre minha prática e, assim, perceber o que não
estava sendo visto, buscar respostas para as minhas dúvidas, ter mais consciência
de minhas escolhas (O que faço? Por que faço? Há outros caminhos?). Por todo o
exposto, ressalto e acolho a afirmação de Andrade (2012):
Hoje, o que consideramos que se possa propor para a alfabetização
no Brasil é um investimento maciço em atividades que ressaltem a
oralidade da criança que se mobiliza sobre a aprendizagem da língua
escrita, em paralelo a uma orientação por gêneros discursivos.
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