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RESUMO

A presente dissertação teve como objeto de pesquisa a prática de produção de texto
na alfabetização, bem como a análise das mediações didáticas desenvolvidas pela
professora durante esse processo. As questões que nortearam a investigação foram:
como se constituiu o processo de produção de texto numa prática alfabetizadora?
Qual a metodologia adotada pela professora? Quais as estratégias utilizadas na
prática de produção de texto? Como essas atividades foram encaminhadas? Essa
pesquisa ocorreu em uma turma de Primeiro Ano do Ensino Fundamental e se
caracterizou, metodologicamente, como uma pesquisa qualitativa, de caráter
etnográfico. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a observação e
anotações no caderno de campo, filmagens das aulas e entrevista com a professora.
Nessa perspectiva, acreditamos que essa investigação contribuirá no sentido de
compreender o processo de produção de texto, numa turma de alfabetização inicial,
e tecer contribuições que colaborem para um novo olhar para a prática de produção
de texto no Ensino Fundamental.

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização; Ensino Fundamental de 9 Anos; Etnografia;
Produção de Texto; Sala de Aula

ABSTRACT

The focus of this research is on how process writing is used to teach reading and
writing as well as to analyse the steps the teacher took to put it into practise. Concept
questions were used throughout the research to help us analyse situations and come
to conclusions. They are as follow: How is process writing used to teach read and
write? Which methodologies and approaches did the teacher use? Which teaching
strategies did the teacher use to teach her students how to write texts? How was the
teacher’s feedback? This research took place in a primary school with first year
students who were learning to read and write. Although it has some ethnographic
elements in it, it is still a qualitative research method of inquiry. The research
approach adopted in this dissertation includes systematic lesson observation scheme
and note-taking, lessons were also recorded on video and interviews were carried
out with the teacher. Such a study is important in order to help us understand better
how process writing activities are carried out with young learners and hopefully make
useful contributions within the area of reading and writing as a whole.

KEYWORDS: Reading and writing process; text writing process; primary school;
classroom; Ethnography
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INTRODUÇÃO

A pesquisa “Produção de texto na alfabetização: análise de uma prática do
Primeiro Ano do Ensino Fundamental” nasceu como consequência da minha
trajetória pessoal e acadêmica.
Meu envolvimento com a Educação se inicia na oitava série, ao fazer a opção
de me matricular no Magistério1. Iniciei o curso em 1992 e, que eu me recorde, na
disciplina de Língua Portuguesa, longe de ensinar métodos de alfabetização, era
permeada por teorias de alfabetização como a psicogênese da Língua escrita,
desenvolvida por Ferreiro e Teberosky. Minha professora de Metodologia de Língua
Portuguesa desenvolvia, na turma, conteúdos voltados para a produção de texto,
ainda que incipientes na época. Nos meus estágios não tive uma boa impressão da
sala de aula, me senti despreparada, fiquei desestimulada na carreira docente e, ao
final do curso em 1995, levando em conta as minhas desilusões, optei por tentar o
vestibular na Engenharia Mecânica da Universidade Federal de São João del-Rei
(UFSJ). Nesse curso permaneci durante 3 anos, não dando continuidade.
Retomei o contato com a Educação, no ano de 2003, quando tive
oportunidade de iniciar a minha primeira experiência na sala de aula, em uma escola
particular, onde permaneci por 2 anos e em uma creche-escola municipal por mais
dois anos, ambas na Educação Infantil. Minha experiência como professora foi
marcante na escolha do tema da pesquisa do mestrado, pois, já na minha prática,
me interessava pela produção de texto. Desenvolvia com meus alunos diversos
projetos, nos quais havia atividades de produção de texto e leitura, ainda que não
dominassem o sistema de escrita. Essas produções eram feitas de forma coletiva, e
eu tinha a função de escriba da turma.
Participei de vários cursos oferecidos pela Rede Municipal de São João delRei e pela Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) que tratavam de temas
tais como letramento, produção de texto, ludicidade e outros.

1

Esse curso correspondia ao Ensino Médio, porém profissionalizante, formava o professor para
lecionar de 1ª a 4ª série do 1º grau de acordo com a Lei Federal nº 5692 de 11 de agosto de 1971,
Lei Federal nº 7044 de 18 de outubro de 1982, Constituição Federal de 1988 e Parecer CEE nº 516MG 10 de agosto de 1992. O curso também eranomeado de Curso Normal.
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Foi a partir da minha prática de sala de aula que nasceu o desejo de fazer um
curso superior na Educação e optei pelo curso de Pedagogia da Universidade
Federal de São João del-Rei (UFSJ). Em 2006, ao ingressar nesse curso já no
primeiro ano da graduação, despertou-me o interesse em participar de uma Iniciação
Científica, mas ainda não havia uma área de pesquisa definida. No segundo ano do
curso, tive duas disciplinas de alfabetização e letramento, ministradas pela
professora Dra. Maria do Socorro Alencar Nunes de Macedo, e, dessa forma, iniciouse o meu contato com referenciais teórico-metodológicos voltados para essa área.
Em 2008, já não lecionando, surgiu-me a oportunidade de participar como
bolsista de uma pesquisa de Iniciação Científica, financiada pela Fapemig na área
da alfabetização e letramento em 2008/2009, na Universidade Federal de São João
del-Rei (UFSJ). A pesquisa foi realizada no contexto do “Programa de formação
continuada de professores da Região das Vertentes: Refletindo sobre o uso dos
diferentes gêneros textuais na construção de práticas escolares de letramento” e
orientada pela professora Dra. Maria do Socorro Alencar Nunes de Macedo.
As seguintes questões foram analisadas no desenvolvimento desta pesquisa:
como os alunos têm se apropriado da escrita nas escolas municipais da Região das
vertentes? Quais as etapas que caracterizam o processo de alfabetização e quais os
níveis mais comuns encontrados no Primeiro Ano do Ensino Fundamental? Qual o
índice de crianças que não se apropriaram da natureza alfabética da escrita? Qual a
imagem que o aluno produz do interlocutor de seu texto? Que marcas dialógicas seu
texto revela sobre as estratégias para atingir seu objetivo com a produção escrita?
Ele tem clareza de para que, para quem está escrevendo e em qual situação?
Foram analisados dados de uma escola da cidade de Bonsucesso, uma de
Madre de Deus, uma de Itutinga, uma de Dores de Campos, uma de Resende Costa
e quatro escolas de São João del Rei (Escola Municipal Maria Teresa, Escola
Estadual Dr. Garcia de Lima, Escola Municipal Escola de Emboabas e Escola
Estadual Tomé Portes). Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário aos
professores alfabetizadores participantes do (PROEXT)2, com o objetivo de
descrever-lhes o perfil, que foi analisado em relatório por Lucena e Macedo (2008).

2

Programa de Formação Continuada de Professores do Campo das Vertentes desenvolvido na
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) desde 2005.
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Os dados relativos à produção escrita dos alunos foram coletados através de
duas atividades: um ditado e uma produção de texto, aplicadas a todos os alunos
que ingressaram no Primeiro Ano do Ensino Fundamental de escolas do Campo das
Vertentes, no ano de 2007 e 2008 e a todos que estavam no terceiro ano deste nível
de ensino. A partir da pesquisa constatou-se que a maioria das crianças produziu
escritas alfabéticas já no Primeiro Ano do Ensino Fundamental. Esse tipo de escrita
é esperado ao final do ciclo de alfabetização, ou seja, no terceiro ano de
escolarização.
Na produção de texto, os alunos demonstraram ter compreensão da atividade
proposta, apresentaram textos bastante legíveis e também conhecimento e domínio
do gênero textual usado na pesquisa: a carta. Apresentaram-se como autores do
próprio texto, já que, na produção, utilizaram o pronome na primeira pessoa, sabiam
o que, para que e para quem estavam escrevendo, pois escreveram para outros
interlocutores. Utilizaram regras ortográficas, ainda que não dominassem essas
regras, evidenciando contato com outros textos.
Ao analisar os dados da pesquisa, tive um interesse maior nas produções de
texto dos alunos e, durante esse processo, me interessei por conhecer a prática de
produção de texto no contexto de uma sala de aula, pois estava analisando somente
dados vindos das escolas e não uma coleta feita por mim mesma no campo.
Terminamos a pesquisa no fim do segundo semestre de 2009 e, a partir desse
período, comecei a me preparar para o processo seletivo do Mestrado em Educação
na UFSJ e empenhei-me na construção do meu pré-projeto de pesquisa. Quando
iniciei a construção do mesmo, já tinha definido que a pesquisa seria feita numa das
escolas de São João del-Rei pesquisadas anteriormente, levando em consideração
os dados da produção de texto analisados na pesquisa da Iniciação Científica.
A partir de inúmeras leituras feitas durante a Iniciação Científica, pude
constatar a escassez de pesquisas referentes à produção de texto, principalmente
nas séries iniciais do Ensino Fundamental. De acordo com as pesquisas de Geraldi
(1997, 2006), Macedo (2005), Leal (2005), Glayds Rocha (2005) e outros que
abordam a temática da produção de texto, proliferam as dificuldades enfrentadas
pelos professores alfabetizadores em relação a essa prática em sala de aula,
principalmente com a ampliação do Ensino Fundamental de 9 anos que trouxe
muitos desafios para os profissionais da educação no que se refere à alfabetização
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e ao letramento, uma vez que essas crianças são inseridas no processo sistemático
de alfabetização ainda com 6 anos. Nesse sentido, os professores precisam de um
suporte teórico-metodológico para lidar com esses desafios.
Levando em consideração que a pesquisa investiga a prática de produção de
texto no Primeiro Ano do Ensino Fundamental que corresponde aos alunos de 6
anos, apropriei-me dos documentos oficiais que se referem à ampliação do ensino
de nove anos com o objetivo de saber o que os mesmos trazem a respeito da
produção de texto.

A ampliação do ensino de nove anos: o que dizem os documentos oficiais em
relação à produção de texto?

A ampliação do ensino de nove anos teve sua fundamentação legal a partir da
Lei 11.224/2006 que alterou a LDB e ampliou o Ensino Fundamental para nove anos
de duração. Essa lei teve como objetivo a inclusão de crianças de 6 anos no
Sistema Educacional Brasileiro, baseando-se em algumas avaliações tais como o
SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), a qual indica que crianças que
entram na escola, antes de completarem sete anos, apresentam bom desempenho
em comparação àquelas que iniciam aos sete. Foram consultados alguns dos
documentos3 que tratam da Ampliação do Ensino de Nove Anos, especificamente os
que abordam o desenvolvimento da leitura e da escrita, com o objetivo de conhecer
o que dizem esses documentos a respeito da produção de texto no Primeiro Ano do
Ensino Fundamental.
Porém, esperávamos encontrar orientações mais aprofundadas sobre a
produção de texto para o trabalho em sala de aula. Dentre eles, somente o
documento “A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o Ensino Fundamental de
Nove Anos” traz orientações para o trabalho com a Linguagem Escrita em turmas de
seis anos de idade. Nesse documento, são abordadas temáticas voltadas para a
alfabetização e letramento. Levando-se em consideração que esse documento
3

Desenvolvidos pelo Ministério da Educação (MEC) e Secretaria de Educação Básica (SEB). A
publicação analisada foi “A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o Ensino Fundamental de Nove
Anos”. Esta destina-se às turmas de crianças de seis, sete e oito anos (ciclo da infância) e pretende
subsidiar o trabalho docente no que se refere ao desenvolvimento de habilidades e capacidades
relacionadas à leitura e à escrita de vários temas voltados para a infância, especificamente a
alfabetização e o letramento.
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servirá de suporte ao professor durante a sua prática de sala de aula, em apenas
dois tópicos são apresentadas as questões que envolvem o trabalho com a
produção de texto.
A partir das reflexões aqui apresentadas a respeito da produção de texto no
Primeiro Ano do Ensino Fundamental é que foi possível problematizar algumas
questões em relação à prática investigada e apresentada nessa pesquisa. Como se
constitui o processo de produção de texto numa prática alfabetizadora? Qual a
metodologia adotada pela professora? Quais as estratégias utilizadas na prática de
produção de texto? Como essas atividades são encaminhadas?
Com o intuito de investigar o que tem sido pesquisado na área da Educação,
especificamente temas que abordam a prática de produção de texto na sala de aula,
no decorrer da pesquisa optei por fazer um levantamento de trabalhos acadêmicos
nos últimos dez anos, através do Scielo online, no site GT10 de Alfabetização,
leitura e escrita da ANPED e no Banco de Teses da Capes.
Os trabalhos encontrados serão apresentados abaixo através de tabelas que
foram subdivididas da seguinte forma: autor da pesquisa, o título, o foco investigado,
a faixa etária pesquisada e o ano de ocorrência da investigação. Na primeira tabela,
faço o levantamento de artigos do Scielo, na segunda, o levantamento de trabalhos
na ANPED (2000-2010), na terceira, o levantamento de teses e dissertações no
Banco de Teses da Capes (2001-2009) para o qual utilizei os seguintes
compiladores: produção de texto na escola, produção de textona alfabetização,
produção de texto no Ensino Fundamental, produção de texto com crianças de seis
anos.
Foi encontrado o total de 38 pesquisas na forma de artigos, teses e
dissertações, as quais foram organizadas em uma tabela que consta nos anexos.
Apenas uma única pesquisa foi encontrada no Scielo online, 9 pesquisas nos
trabalhos da ANPED e 28 pesquisas no Banco de teses da Capes.
No Brasil, nos últimos dez anos, grande parte de produções de cunho teóricometodológico fizeram desabrochar a necessidade de que a escola tomasse como
objeto de ensino de Língua Portuguesa o gênero textual, em seus contextos de
produção, de recepção e de circulação. Do ponto de vista pedagógico, a orientação
recai sobre ensinar a ler e a escrever, tendo como ponto de partida o gênero textual,
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em todos os aspectos de sua constitutividade. Tendo em vista que o gênero textual
é parte integrante do nosso dia a dia, acreditamos que ele sempre existiu no
ambiente escolar, porém, hoje, tem se declarado mais a apropriação do mesmo
pelos professores na prática pedagógica.
Historicamente, reconhecemos que a teoria nem sempre caminha junto da
prática e que o modo como os professores recebem e concebem essas orientações
geram incorporações e práticas diferentes e, em algumas situações, com grandes
equívocos. Certas pesquisas e estudos apontam algumas dessas discussões,
tomando como foco a formação e prática docente, como acontece na pesquisa de
Tinôcco (2006), “Trabalho com a linguagem na quarta série do Ensino Fundamental:
desafios e perspectivas da prática pedagógica” e

produções que abordam os

métodos de alfabetização como em Prado (2006), na pesquisa “Produção textual
escrita de alunos de 1ª Série do Ensino Fundamental: sob a influência dos métodos
de alfabetização pesquisa”.
Diferentemente do que se podia esperar, pesquisas que se voltem para os
aspectos que elucidem e analisem o objeto de ensino e o ensino desse objeto,
frente à emergência posta pelas orientações teóricas, o que se percebe são ainda
poucas produções nesse sentido, principalmente no que se refere ao Ensino
Fundamental, especificamente no primeiro ano desse ciclo, que se destina às
crianças de 6 anos, pois a implantação do Ensino Fundamental de nove anos é algo
recente que ainda é rodeada de conflitos no trabalho com a língua Portuguesa no
tocante à produção de texto. Dessa forma, atentamos à escassez de investigações
no Primeiro Ano do Ensino Fundamental, que é parte do objeto da pesquisa
“Produção de texto na alfabetização: análise de uma prática do Primeiro Ano do
Ensino Fundamental” aqui desenvolvida.
Merecem destaque, no recorte de pesquisas desses anos, cinco trabalhos
que tomam o gênero ou a tipologia para análise. Servem como exemplo as
pesquisas de Ficher (2001) no trabalho “Um processo de produção de sentidos: o
texto dissertativo em uma 4ª série do Ensino Fundamental”, Souza (2001) em “As
proezas das crianças: das mal traçadas linhas ao texto de opinião”, Gomes (2001)
na pesquisa intitulada “A emergência do gênero carta”, Corrêa (2004) "O texto
argumentativo por crianças da 4ª série do Ensino Fundamental" e Grossi (2008) “A
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mediação alfabetizadora na produção de leitura e de escrita de gêneros e suportes
textuais: o desafio de alfabetizar na perspectiva do letramento”.
Na esteira das discussões sustentadas pelas teorias do discurso e que não se
afastam das discussões sobre o gênero, pelo contrário, analisar a linguagem em
movimento é tomar o discurso e seus efeitos de sentido, nesse caso, materializados
pelos gêneros. Foi possível destacar três pesquisas no universo recortado: Um
estudo apresentado por Parenai (2003), na pesquisa intitulada “Um estudo sobre o
silêncio nas atividades textuais em sala de aula: um olhar sobre o aluno”, no que se
refere à análise enunciativa proposta por Silva (2002), em “Produção de textos
escritos na escola: uma análise enunciativa e sócio-histórica”, e a pesquisa de
Varejão (2009) “o jogo da enunciação em sala de aula e a formação de sujeitos
leitores e produtores de textos”. No entanto, é ainda a questão da apropriação do
sistema da língua que se desenha como maior direção nesse recorte investigado.
São pesquisas que, tomando as produções de textos de alunos, se voltam para o
aspecto linguístico e, em geral, anunciam o processo de apropriação ou de
aquisição, mas assumem, em grande parte, uma concepção de “dificuldades”.
No rol dessas discussões, encontram-se também pesquisas voltadas para a
reescrita de textos, as quais podemos destacar Rocha (2002), na pesquisa intitulada
“A criança no processo da reescrita: um estudo de caso sobre o príncipe Rá e suas
versões”, Grande (2007), em “Processos de revisão e reescritura em textos
narrativos de alunos de quinta série do Ensino Fundamental”, e Borges (2007), na
pesquisa “A criança e suas reescritas escolares: As estruturas com determinantes”.
A pesquisa aqui apresentada, diferentemente do breve estado de arte
discutido, pretende investigar as práticas de ensino de gêneros textuais na
alfabetização, analisar as mediações didáticas desenvolvidas pela professora e tecer
contribuições para a prática de produção de texto no Ensino Fundamental. Nessa
perspectiva, acreditamos que tal investigação poderá contribuir no sentido de
compreender a prática de produção de texto no Primeiro Ano do Ensino
Fundamental.
A pesquisa foi embasada a partir dos referenciais teóricos que abordam as
temáticas: alfabetização, letramento, produção de texto em contexto escolar e
gêneros textuais. Com destaque para os seguintes autores: Geraldi (1997, 2006),
Leal (2005), Macedo (2001, 2005), Marcuschi (2004), Street (1984), Soares (1998).

22

Tais referenciais serão apresentados no capítulo teórico-metodológico e no decorrer
do texto, na medida em que for apresentada a análise dos dados da pesquisa.
Apresentamos, a seguir, a estrutura da dissertação, que se divide em quatro
momentos, os capítulos 1, 2 e 3 e considerações finais.
No capítulo “ALFABETIZAÇÃO/ LETRAMENTO E GÊNEROS TEXTUAIS:
ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS”, apresentamos discussões teóricas
sobre a prática de produção de texto e os conceitos de alfabetização, letramento e
gênero textual, bem como a contextualização da escola, da sala de aula, o perfil da
turma e da professora e também a metodologia utilizada ao longo da investigação
para a coleta dos dados.
No

capítulo

seguinte,

intitulado

“A

PRÁTICA

PEDAGÓGICA

DA

PROFESSORA: INDICAÇÕES GERAIS”, destacamos a prática da professora, bem
como o mapeamento das atividades de leitura e escrita desenvolvidas na sala de
aula.
Posteriormente, no capítulo “A PRÁTICA DE PRODUÇÃO DE TEXTO:
MARCAS DE UMA PRODUÇÃO DISCURSIVA”, explicitamos as análises das
sequências discursivas extraídas da filmagem das aulas de produção de texto.
Em “ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRÁTICA DE RODUÇÃO DE
TEXTO

NO

PRIMEIRO

ANO

DO

ENSINO

FUNDAMENTAL”,

apontamos

considerações acerca da prática de produção de texto na turma de Primeiro Ano do
Ensino Fundamental
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CAPÍTULO I
ALFABETIZAÇÃO/ LETRAMENTO E GÊNEROS TEXTUAIS:
ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Neste capítulo, nos dedicamos a explanar os principais referenciais teóricos
que sustentam a presente pesquisa. Para tanto, o conceito de alfabetização e
letramento, bem como o conceito de gêneros textuais serão abordados. E também o
contexto da escola e da sala de aula, o perfil da turma e da professora e a
metodologia utilizada na investigação.

1.1. Contextualizando os termos Alfabetização/ Letramento e
Produção de texto

Concordamos com Ferreiro (1993), quando afirma existir “um processo de
aquisição da linguagem escrita que precede e excede os limites escolares” (p. 44) e
que “estamos tão acostumados a considerar a aprendizagem da leitura e da escrita
como um processo de aprendizagem escolar que se torna difícil reconhecermos que
o desenvolvimento da escrita começa muito antes da escolarização” (p. 64). As
crianças, mesmo sem serem alfabetizadas, visualizam, a todo o momento, a escrita
e identificam os diversos materiais impressos, assim sua função de leitor não se
reduz ao conhecimento de letras.
Soares (2001) define alfabetização como uma tecnologia adquirida através da
inserção no mundo da escrita, a saber:

um conjunto de técnicas, procedimentos, habilidades-necessárias
para a prática da leitura e escrita: as habilidades de codificação de
fonemas em grafemas e decodificação de grafemas em fonemas, isto
é, o domínio do sistema de escrita (alfabético, ortográfico)” [...] Em
síntese: alfabetização é o processo pelo qual se adquire o domínio
de um código e das habilidades de utilizá-lo para ler e para escrever,
ou seja, o domínio da tecnologia -do conjunto de técnicas - para
exercer a arte e ciência da escrita (p. 91).
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Essa autora afirma que tal conceito tem sentido muito claro, ao contrário do
letramento, que, segundo ela,

ocorre “por meio do desenvolvimento de

competências (habilidades, conhecimentos, atitudes) de uso efetivo dessa
tecnologia em práticas sociais que envolvem a língua escrita” (p. 90).

De acordo

com a estudiosa, ambos os conceitos têm sido foco de interpretações equivocadas,
ou fazendo-se necessário diferenciá-los e ao mesmo tempo torná-los próximos, uma
vez que são conceitos complementares. Enfim, para a autora, alfabetização e
letramento são “processos distintos, de natureza essencialmente diferente;
entretanto, são interdependentes e mesmo indissociáveis” (p. 92).
Mortatti (2008) afirma que
enquanto habilidades e conhecimentos individuais, a leitura e a
escrita precisam ser ensinadas e aprendidas, e a escola continua
sendo uma das agências privilegiadas- mas não a única- para o
processo de aquisição da “tecnologia” da leitura e da escrita e para a
promoção do letramento (MORTATTI, 2008, p. 108).

Já para Silva (2008), além de promover o “acesso à leitura e escrita”, a escola
deve promover a formação de leitores e produtores de texto, ou seja, alfabetizar na
perspectiva do letramento. Para que essa promoção ocorra, não basta ter uma
alfabetização centrada em atividades de codificação e decodificação, é necessário
que ela esteja articulada às variadas práticas de letramento. Tal ideia é ampliada por
Soares (2008), quando conceitua letramento como “habilidades de interpretar e
produzir diferentes tipos e gêneros de texto” (p.92).
O conceito de letramento com o qual trabalhamos é baseado nas proposições
de Brian Street (1984; 2003) que concebe letramento como uma prática socialmente
situada e se insere em uma concepção de língua como discurso e interação entre
sujeitos concretos localizados socialmente. As práticas de uso da escrita na escola
podem ser analisadas a partir do modelo de letramento autônomo proposto pelo
pesquisador, que trata a escrita como responsável pelo desenvolvimento, o
progresso e a mobilidade social. O modelo autônomo é considerado por muitos
autores parcial e equivocado, pois seria basicamente aprender a escrita sem saber
usá-la na sociedade. Em oposição, o mesmo autor aponta o modelo ideológico que
leva em conta a pluraridade e a diferença, afirmando que as práticas de letramento
são sociais e culturalmente determinadas. Em vez de conceber um grande divisor

25

entre grupos orais e letrados, ele pressupõe a existência de grandes áreas de
interface entre práticas orais e práticas letradas. Segundo Street (2003), as práticas
escolares de leitura e escrita são construídas nas interações discursivas em sala de
aula, ou seja, são um tipo de prática social denominada letramento escolar.
Os sujeitos que vivem em uma sociedade letrada estão em constante
interação com o mundo da escrita, em diferentes contextos, nos quais esta assume
diferentes funções. Sendo a escola produtora de um dos tipos de letramento que
encontramos na sociedade, o letramento escolar torna-se função primordial da
mesma: alfabetizar e letrar simultaneamente, conforme defendem Soares (1998,
2001), Macedo (2001) e Albuquerque (2004). Nesse sentido, a aprendizagem da
leitura e da escrita ultrapassa aquilo que chamamos de codificação e decodificação
do sistema de escrita.
A presente pesquisa “Produção de texto na alfabetização: análise de uma
prática do Primeiro Ano do Ensino Fundamental” também busca abordar os eventos
de letramento que segundo Heath (1992) apud Kleiman (1995) se refere a

situações em que a escrita constitui parte essencial para fazer
sentido da situação, tanto em relação à interação entre os
participantes como em relação aos processos e estratégias
interpretativas (p.40).

Segundo Mortatti (2008), “essa interação pode ocorrer oralmente, com a mediação
da leitura ou da escrita, estando os interlocutores face a face, ou à distância, com a
mediação de um texto escrito” (p. 105).
Leal (2005) afirma que “o que se ensina na escola desde as primeiras
aprendizagens, longe de se constituir um espaço dialógico para a produção de
sentidos, transforma um texto escrito em um objeto fechado em si mesmo (p.54)”.
Por outro lado, o aluno, ao produzir um texto, “escreve para ser lido e
compreendido”, e aguarda uma resposta do seu interlocutor, nesse caso o professor.
Esse espaço dialógico se justifica quando “o locutor termina seu enunciado para
passar a palavra ao outro ou para dar lugar à compreensão responsiva ativa do
outro” (Bakhtin, 1997, p. 294).

26

Ao romper com a atitude responsiva ativa do outro, defendida por Bakhtin
(1997), em lugar de uma resposta, o professor arquiva as produções ou
simplesmente dá um visto ou uma nota. Nas escolas, “o aluno não escreve para ser
lido, mas para ser corrigido (Leal, 2005, p.55)”. Isso quer dizer que o aluno, além de
não esperar resposta ao texto produzido, sabe que está sendo avaliado.
Essa ideia é também defendida por Geraldi (2006, p. 65) o qual ressalta que
“a produção de texto na escola foge totalmente ao sentido de uso da língua, os
alunos escrevem para o professor (único leitor)” e nesse sentido o aluno se sente
desestimulado a escrever, pois, além do seu texto não ser lido por outros
interlocutores, vai ser avaliado e corrigido. E, em relação às condições de produção
de texto escolar, são negadas à língua a “sua funcionalidade, a subjetividade de
seus locutores e interlocutores e o seu papel mediador da relação homem-mundo”
(BRITO, 1991 apud GERALDI, 2006, p. 128).
Ao contrário das reflexões apresentadas acima por Leal (2005) e Geraldi
(2006) em relação à não existência de interlocutores nas produções de texto que se
mostram uma constante na maioria das práticas de sala de aula, o que pude
constatar na prática da professora Patrícia é que as produções de texto realizadas
pelos alunos eram lidas por outros interlocutores, além da professora. Na aula do dia
14.05.2010, foi realizada uma produção coletiva de um gênero textual “bilhete” em
sala convidando aos pais dos alunos para uma reunião.
Nesse dia, ela iniciou o trabalho com o gênero textual bilhete. Primeiramente,
solicitou aos alunos a construção coletiva do bilhete, alertando-os que este seria
enviado aos pais com o objetivo de convidá-los para a uma reunião. Posteriormente,
a essa introdução, a professora instigou o conhecimento prévio dos alunos e fez
perguntas sobre o que é, para que serve, como é construído e quais as
características de um bilhete. À medida que a professora percebia que os alunos
haviam entendido o gênero textual, iniciou então a construção do bilhete. Os alunos
deram sugestões, de acordo com as “provocações” da professora e, dessa forma,
ela registrava, no quadro, as ideias dos alunos a partir de um consenso entre eles.
Logo após, cada aluno registrava em uma folha. O objetivo da professora, nessa
aula, era mediar a aprendizagem dos alunos acerca da construção do gênero textual
bilhete e não apenas avaliar os alunos como os exemplos apresentados por Leal
(2005) e Geraldi (2006).
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Outro exemplo pode ser percebido na aula do dia 27.05.2010. Os alunos
fizeram uma produção, em grupo, do gênero textual “anúncio” nas diversas
modalidades como troca-se, doa-se, vende-se, aluga-se. Depois de produzidos os
anúncios, os grupos compartilharam com a turma e a professora, através da leitura
dos mesmos. Nesse caso, os interlocutores foram os alunos e a professora.
Em outra aula do dia 28.05.10, a professora escreveu um dos anúncios no
quadro e fez a correção coletiva das produções com a ajuda dos alunos. Esses
anúncios foram compartilhados com a turma através da leitura oral. A correção
dessa atividade visava aferir a aprendizagem dos alunos em relação ao gênero
textual anúncio, ou seja, a discussão das suas características, o seu uso no
cotidiano e a ortografia, além de outros aspectos.
Os estudos de Leal (2005) em relação à prática de produção de texto na sala
de aula apontam que um texto produzido por um aprendiz demonstra o produto de
um sujeito que, da sua maneira, busca estabelecer um tipo de relação com seu
interlocutor. São sujeitos que interagem verbalmente e, dessa forma, produzem
discursos em uma determinada situação comunicativa dentro de um contexto sóciohistórico, a escola. Dessa forma, afirma 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 (p. 56).

Assim sendo, torna-se imprescindível que o professor (interlocutor) visualize
os textos produzidos pelo aluno “como instâncias discursivas individualizadas,
atravessadas por um conjunto de fatores ou de determinantes” (Leal, op. cit., p. 56).
Quando as marcas desses determinantes são identificadas no texto, torna se
possível a atitude responsiva ativa. Leal aponta, ainda, esses determinantes como:

conhecimentos prévios sobre um assunto, objetivos, propostas, jogos
de imagens, visão de mundo, conhecimentos lingüísticos, os quais
não se manifestam de modo idêntico e ao mesmo tempo nos
aprendizes e produtores de texto (op. Cit., p. 65).
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Esse é um grande desafio na identificação dessas marcas, pois requer do professor
uma sensibilidade em lidar com as especificidades dos dizeres de cada aluno,
manifestadas na suas produções.
Macedo (2005), na sua pesquisa intitulada “Interações nas práticas de
letramento: o uso do livro didático e da metodologia de projetos”, investiga a prática
de duas professoras do Ensino Fundamental, que lecionam em turmas de faixa
etária entre 8 e 9 anos, de escolas municipais da região de Belo Horizonte. Nesse
trabalho, Macedo analisa as interações discursivas presentes nas práticas de
letramento existentes nas salas de aula, focalizando a prática de produção de textos
e seus determinantes, afirmando que, ao produzir um texto, o sujeito, de forma
significativa, deixa transparecer sua visão de mundo, apontando, assim, a
importância de esse aprendiz produzir textos para outros interlocutores e ter clareza
do que, para que, para quem e em que situação está escrevendo no processo de
produção de texto.
Leal (op. cit.) enfatiza que o aprendiz aprende a escrever mantendo contato
com “atos da escrita”, e para que essa ação seja colocada em prática torna-se
necessário o encontro com interlocutores. Nessa mesma direção, Geraldi afirma
que:

é próprio da linguagem seu caráter interlocutivo. A língua é o meio
privilegiado de interação entre os homens. Em todas as
circunstâncias em que se fale ou se escreve há um interlocutor. O
monólogo não é mais do que uma situação comunicativa em que o
locutor elege a si mesmo interlocutor. O interlocutor pode ser real ou
imaginário, individual ou coletivo (2007, p. 118).

Como afirma Bakhtin (op. cit.), o enunciado é constituído da “relação imediata
da realidade com o locutor vivo” e para compreender a língua o enunciado requer
uma “responsividade e por conseguinte um juízo de valor” ( p. 352).
O trabalho com a produção de textos não é algo que se reduz apenas às
séries iniciais, é um processo que se estende ao longo da escolarização, porém é de
grande importância que esse trabalho seja “provocado, sustentado e desenvolvido
ao longo das experiências escolares” (Leal, op.cit., p. 66).
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Morais e Albuquerque (2004) afirmam que “a escola precisa assegurar a
todos os alunos, diariamente, a vivência de práticas reais de leitura e produção de
textos diversificados” (p. 69) e não apenas ensinar a codificar e decodificar textos,
ou seja, a escrever e ler no sentido restrito. Dessa forma, é imprescindível que:

(...) sejam oferecidas condições para que as crianças entrem em
contato com uma ampla diversidade de textos, em diferentes
contextos de interação, para que possam ampliar capacidades
comunicativas e assim, utilizar a língua, buscando os efeitos de
sentido pretendidos (LEAL e MORAIS, 2006, p. 7).

Geraldi (1977) considera que a produção de texto “é o ponto de partida (e de
chegada) de todo processo ensino/aprendizagem da língua" (p.135) e aponta
condições para que se concretize essa produção. É necessário que o autor tenha o
que dizer e uma razão para dizer, tenha um interlocutor para dizer o que precisa
dizer e o locutor se constitua como tal enquanto sujeito que diz o que diz para quem
diz e escolha estratégias para a realização das condições apontadas acima.

1.2. Gêneros Textuais

Ao longo da investigação, pude observar, na prática da professora Patrícia, o
desenvolvimento de um trabalho sistemático em torno dos gêneros textuais, tanto no
que se refere à leitura quanto à produção dos mesmos. Nesse sentido, fez-se
necessário inserir na pesquisa o conceito de gênero textual, tendo como principal
referencial teórico Marcuschi (2002) o qual traz um breve apanhado histórico do
surgimento dos gêneros textuais, que pode ser dividido em fases.
A primeira fase se refere aos povos nos quais predominava a cultura oral em
que o desenvolvimento de gêneros era restrito. A segunda fase ocorreu com a
inserção da escrita alfabética (séc. VII A. C.). Houve uma expansão dos gêneros.
No que se refere à terceira fase, a partir do sec. XV, “os gêneros expandemse com o florescimento da cultura impressa para, na fase intermediária de
industrialização, iniciada no século XVIII, dar início a uma grande ampliação” (2002,
p. 19).
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Na fase atual, pode-se afirmar que, no mundo moderno em que estamos
inseridos e no qual a cultura eletrônica é muito ampla, torna-se inevitável o
crescimento desordenado de novos gêneros, formas diferenciadas de comunicação
oral e escrita. Nesse sentido, pode-se definir, de acordo com Marcuschi (2002), o
gênero textual como “textos materializados que encontramos em nossa vida diária e
que apresentam características sócio-comunicativas definidas por conteúdos,
propriedades funcionais, estilo e composição característica” (p. 22-3). O autor
ressalta ainda que:
os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente
vinculados à vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, os
gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades
comunicativas do dia-a-dia”. São entidades sócio-discursivas e
formas de ação social incontornáveis em qualquer situação
comunicativa. No entanto, mesmo apresentando alto poder preditivo
e interpretativo das ações humanas em qualquer contexto discursivo,
os gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação
criativa. Caracterizam-se como eventos textuais altamente
maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a
necessidades e atividades sócio-culturais, bem como a relação com
inovações tecnológicas (op.cit., p.19).

De acordo com o pesquisador, pode-se afirmar que o surgimento acelerado
de novas tecnologias tem sido responsável pelo aparecimento de inúmeros gêneros
juntamente com “a intensidade dos usos dessas tecnologias e suas interferências
nas atividades comunicativas diárias” (op.cit., p. 20).
Marcuschi nos alerta para a questão de que “os gêneros não são inovações
absolutas” e aponta para a “transmutação dos gêneros e na assimilação de um
gênero por outro gerando novos” (1997, p. 20). Enfim, um gênero dá lugar a outro,
de acordo com a necessidade do contexto comunicativo e especificidades de cada
um. Por exemplo, um e-mail e uma carta, uma conversação face a face e um
telefonema. “A linguagem dos novos gêneros torna-se cada vez mais plástica,
assemelhando-se a uma coreografia” (op. cit., p. 21).
Marcuschi (2002) observa também uma visão de língua como uma “atividade
social, histórica e cognitiva. Privilegia a natureza funcional e interativa e não o
aspecto formal e estrutural” (p. 22). Afirmando que “quando dominamos um gênero
textual, não dominamos uma forma lingüística e sim uma forma de realizar objetivos
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específicos em situações sociais particulares” (2008, p. 154). Nesse sentido,
também podemos explicitar que “a apropriação dos gêneros é um mecanismo
fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas
humanas” (BRONCHART, 1999, p.103 apud MARCUSCHI, 2008, p. 154).
Para Marchuschi, torna-se necessário distinguir os conceitos de “tipo textual”
de “gênero textual”, levando-se em consideração que tais definições são
constantemente equivocadas. O autor parte do pressuposto de que:
é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero,
assim como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por
algum texto. Isso porque toda manifestação verbal se dá sempre por
meio de textos realizados em algum gênero. Em outros termos,
partimos da idéia de que a comunicação verbal só é possível por
algum gênero textual (2008, p. 22).

Segundo o autor, o tipo textual pode ser definido como:
uma espécie de construção teórica {em geral uma seqüência
subjacente aos textos} definida pela natureza lingüística de sua
composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações
lógicas, estilo} O tipo caracteriza-se muito mais como seqüências
lingüísticas (seqüência retóricas) do que como textos materializados;
a rigor, são modos textuais. Em geral, os tipos textuais abrangem
cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como narração,
argumentação, exposição, descrição, injunção (2008, p. 154-55).

Por outro lado, Marcuschi (2008) conceitua os Gêneros Textuais e os definem
como:
textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam os
padrões
sociocomunicativos
característicos
definidos
por
composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos
concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais,
institucionais e técnicas (p. 155).

Sendo apenas seis os tipos textuais, eles se tornam limitados nas situações
comunicativas; em contrapartida, os gêneros textuais se estendem, constituindo
listagens abertas. Ainda de acordo com Marcuschi (2008), alguns gêneros podem
ser apontados:
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como o telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal,
romance, bilhete, reportagem, aula expositiva, reunião de
condomínio, notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de
remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, instruções de
uso, inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada,
conversação espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-papo no
computador, aulas virtuais e assim por diante. Como tal, os gêneros
são formas textuais escritas ou orais bastante estáveis, históricas e
socialmente situadas (p. 155).

Ainda em relação aos gêneros textuais, cabe lembrar que, além dos gêneros
escritos, temos os gêneros orais, como é apontado por Evangelista et. al.
Há gêneros orais de diferentes graus de formalidade, que requerem
diferentes graus de elaboração da linguagem: o bate papo na ora do
recreio, o diálogo médico-paciente durante uma consulta médica, o
sermão na igreja, a palestra diante de uma platéia desconhecida, o
depoimento de uma testemunha diante da autoridade policial ou
judicial (2009, p. 155-6).

Marcuschi chama a atenção para a importância do suporte de gênero textual.
Pois “ele é imprescindível para que o gênero circule na sociedade e deve ter alguma
influência na natureza do gênero suportado. Mas isso não significa que o suporte
determine o gênero e sim que o gênero exige um suporte especial” (2008, p. 174). O
autor define suporte de um gênero como:
um lócus físico ou virtual com formato específico que serve de base
ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto. Pode-se
dizer que suporte de um gênero é uma superfície física em formato
específico que suporta, fixa e mostra um texto (2008, p.174).
.

Dentre os suportes, podem ser apresentados o livro, o livro didático, o jornal,
a revista, a revista científica, o rádio, a televisão, o telefone, quadro de avisos, folder,
outdoor, embalagens, paradas de ônibus, roupas, o corpo humano, paredes, muros,
fachadas, internet, programa de email, correios e outros. Nesse sentido, concluímos
que o suporte é o meio de divulgação do gênero textual, pois permite que esses
gêneros circulem por diversas instâncias da sociedade.
No próximo tópico, abordaremos, de forma detalhada, o processo de
pesquisa, destacando os contextos e as ferramentas de coleta de dados.
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1.3. Aspectos metodológicos

A proposta de investigação da prática de produção de texto em uma turma de
alfabetização, a partir do contexto de uma escola pública municipal, da cidade São
João del-Rei, tomou como critério metodológico a pesquisa de caráter qualitativo de
cunho etnográfico. De acordo com André (1995):
a etnografia é um esquema de pesquisa desenvolvido pelos
antropólogos para estudar a cultura e a sociedade.
Etimologicamente, etnografia significa descrição cultural. Para os
antropólogos, o termo tem dois sentidos: (1) um conjunto de técnicas
que eles usam para coletar dados sobre valores, os hábitos, as
crenças, as práticas e os comportamentos de um grupo social; e (2)
um relato escrito resultante do emprego dessas técnicas (p.27).

Complementando o conceito de etnografia apontado por André, Green (2005)
enfatiza que:

a etnografia é um processo dinâmico, que envolve uma abordagem
interativa-responsiva de pesquisa, uma disposição reflexiva e um
processo analítico recursivo. Nesse processo, questões são
propostas, redefinidas e revisadas e decisões sobre a entrada em
novos espaços e acesso a determinados, assim como coletas de
dados e análises, são feitas à medida que novas questões e temas
emergem in situ e demandam atenção (p. 48).

Conforme ressalta Green, “uma das tarefas importantes da etnografia é,
portanto, tornar explícito aquilo que é implícito ou tácito” (op. cit., p. 61).
André (op. cit.) aponta ainda que:

se o foco dos etnógrafos é a descrição da cultura (práticas, hábitos,
crenças, valores, linguagens, significados) de um grupo social, a
preocupação central dos estudiosos da educação é com o processo
educativo. Existe, pois uma diferença de enfoque nessas duas áreas
[...] O que se tem feito é uma adaptação da etnografia à educação
[...] fazemos estudos etnográficos e não etnografia em no seu sentido
restrito (p. 28).
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Podemos destacar algumas características típicas de uma pesquisa
etnográfica nessa investigação como o fato de ter sido uma pesquisa de campo, o
que oportuniza ao pesquisador uma aproximação com “pessoas, situações, locais,
eventos, mantendo com eles um contato direto e prolongado” (op. cit., p. 29) e sem a
pretensão de modificar o ambiente, nesse caso, o contexto de sala de aula. Apesar
da intenção do pesquisador de não intervir no ambiente e muito menos nas ações
dos sujeitos do grupo, o discurso da professora abaixo evidencia que a pesquisa não
é neutra, há influência do pesquisador no campo.
Foi uma das épocas que eu mais aprendi apesar de você falar que
não podia falar muito, de intervir na minha prática, porque você tava
ali afinal de contas analisando vendo como era a minha prática.
Como é que é a construção do conhecimento, né, da leitura e da
escrita. Mas mesmo assim, nossa, eu aprendi muito. [...] Então eu
aprendi muito, eu tive que criar né, eu já faço mesmo essas coisas,
todas eu faço. (entrevista feita com a professora Patrícia no dia
28.01.2012)

Como a professora relata, ela já trabalhava com a produção de texto, o que
pude confirmar no caderno de produções dos alunos, antes mesmo de iniciar a
pesquisa. Estive presente na sala de aula, convivendo por sete meses com a
professora, com os alunos e, de certa forma, com funcionários, supervisora, diretora
e outros, na escola. Com o passar do tempo já me sentia pertencente àquele grupo.

A investigação de sala de aula ocorre sempre num contexto
permeado por uma multiplicidade de sentidos que, por sua vez
multiplicidade de sentidos que, por sua vez, fazem parte de um
universo cultural que deve ser estudado pelo pesquisador.
(DELAMONT E HAMILTON ano apud ANDRÉ, 1995, p.37)

A princípio, definimos como técnicas de coleta de dados a observação da
prática da professora, em sala de aula, gravações em vídeos das respectivas
práticas e análise das produções de textos produzidas pelos alunos. Com o passar
do tempo, percebemos que isso ficaria muito extenso para um curto período em
nível de Mestrado. Assim, as análises de produções discentes ficarão para uma
próxima investigação. Nessa perspectiva, Green (op. cit.) aponta que:
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o trabalho etnográfico envolve uma abordagem de pesquisa que não
pode ser completamente planejada a priori, mas que constitui a base
para a configuração (design) da pesquisa que se delineia a partir de
decisões tomadas nos diferentes tempos e eventos (p. 48).

Lembrando que, segundo Green (op. cit.), “as decisões acerca dos métodos
de pesquisa de campo, instrumentos, cronogramas e períodos de coleta de dados
são orientados por princípios e respondem a necessidades identificadas pelo
etnógrafo no campo de pesquisa” (p. 62). Para Green, a observação na pesquisa de
abordagem etnográfica “é prolongada e repetitiva. Cadeias de eventos são
observadas mais de uma vez para que se possa estabelecer a confiabilidade das
observações” (p. 61). E a autora nos certifica, ainda, que:

Conhecimentos culturais de domínio dos participantes sociais tornam
sensíveis os comportamentos [ações] e a comunicação.
Conseqüentemente, uma importante tarefa do trabalho do etnógrafo
é elicitar esses conhecimentos dos participantes-informantes da
maneira mais sistemática possível (p. 61).

Destarte:

o etnógrafo usa as ações e as palavras dos participantes para dar
visibilidade aos padrões de atividades e configurar sua interpretação
do que significa pertencimento no grupo e participação nos diferentes
momentos e eventos observados (GREEN, op. cit., p. 63)

Utilizei o caderno de campo, que me possibilitou descrever as aulas de
produção de texto, apesar de ter observado todas as disciplinas trabalhadas em sala
de aula, lembrando que as produções de texto não eram feitas somente nas aulas
de Português, mas em outras disciplinas como Ciências, por exemplo.
De acordo com André (op. cit.), uma característica importante é a descrição:
“o pesquisador faz uso de uma grande quantidade de dados descritivos: situações,
pessoas, ambientes, depoimentos, diálogos, que são por ele reconstruídos em forma
de palavras ou transcrições literais (p.29)”.
Outra técnica utilizada na pesquisa foram as gravações das aulas em vídeo. A
filmadora foi introduzida com duas semanas de observações e a primeira aula foi
filmada no dia 20.05.10. Essas gravações complementaram as anotações do
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caderno de campo e serviram para que eu fizesse a transcrição de algumas aulas,
as quais me permitiram um entendimento mais aprofundado da prática de produção
de texto nessa turma. A gravação foi um instrumento de grande importância na
investigação também, porque me permitiu recuperar informações que não seriam
possíveis somente com o caderno de campo e o uso da memória.
As gravações feitas foram transferidas da câmera para o computador e
separados por datas das aulas. Revendo todas as aulas filmadas, escolhi as aulas
mais significativas em relação à prática de produção de texto, essa significação se
deu pelo fato das aulas atenderem a determinadas condições de produção de texto
e outros. Foram aulas que trouxeram mais a tona as condições de produção de
texto. Transcrevi as mesmas com o auxílio de um fone de ouvido. À medida que ia
ouvindo/assistindo as gravações no próprio computador, transcrevia o discurso dos
alunos e da professora. Foi um trabalho minucioso e, em determinados momentos,
cansativo. Enfim, as filmagens contribuíram muito para o entendimento de diversas
questões da investigação. Sem aquelas não seria possível analisar a prática de
produção de texto a partir das interações na sala de aula.
Outra técnica utilizada na pesquisa foi a entrevista que, segundo Rosa, e
Arnoldi
é uma das técnicas de coleta de dados considerada como sendo
uma forma racional de conduta do pesquisador, previamente
estabelecida, para dirigir com eficácia um conteúdo sistemático de
conhecimentos, de maneira mais completa possível, com o mínimo
de esforço de tempo (2008, p. 17)

Complementando o pensamento acima, a entrevista também é vista como:
uma relação didática, que cria uma forma de sociabilidade específica,
limitada no tempo, sem continuidade, em que, inicialmente, os
parceiros da díade se defrontam como estranhos, pautados por uma
alteridade que aparentemente não admite o encontro e que deve ser
superada para que a matéria prima do conhecimento possa ser
produzida durante esse encontro que transforma estranhos em
parceiros de uma troca
(ROMANELLI, 1998, apud ROSA E
ARNOLDI, 2008).

Ludke e André (2008) enfatizam que “ao lado da observação, a entrevista
representa um dos instrumentos básicos para a coleta de dados” é “uma das
principais técnicas de trabalho” (p. 33).
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A entrevista também possibilita a interação entre pesquisador e pesquisado.
“Na medida em que houver um clima de estímulo e de aceitação mútua, as
informações fluirão de maneira notável e autêntica” (p. 34). No decorrer desse
diálogo,

“o

entrevistado

tem

a

oportunidade

de

começar

a

avaliar

o

pesquisador/entrevistador como alguém realmente interessado na sua existência,
transformando-o, muitas vezes, num verdadeiro confidente” (ROSA e ARNOLDI,
2008, p. 22).
Nesse sentido:

o entrevistador relaciona-se com o entrevistado, de modo específico,
não propriamente através do diálogo, mas através de
questionamentos; e como aquele não admite julgamento sobre o
relato, embora às vezes seja solicitado a fazê-lo, o entrevistado
sente-se à vontade para expor suas opiniões e, muitas vezes, alguns
sentimentos (ROMANELLI, 1998, apud ROSA E ARNOLDI, 2008)

Considerando a entrevista como uma técnica de coleta de dados, Rosa e
Arnoldi (2008) apontam que:

não se trata de um simples diálogo, mas sim, de uma discussão
orientada para um objetivo definido, que , através de um
interrogatório, leva o informante a discorrer sobre temas específicos,
resultando em dados que serão utilizados na pesquisa (p. 17).

Outra vantagem da entrevista é que:

permite correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam
sobremaneira eficaz na obtenção das informações desejadas.
Enquanto outros instrumentos têm seu destino selado no momento
em que saem das mãos do pesquisador que os elaborou, a
entrevista ganha vida ao se iniciar o diálogo entre o entrevistador e o
entrevistado (LUDKE E ANDRÉ, op. cit., p. 34).

A entrevista foi feita no dia 28.01.2012, após a análise de outros dados como
o caderno de campo e as filmagens das aulas. O fato de ter feito a entrevista
aproximadamente 12 meses após a coleta de dados da sala de aula não
comprometeu a análise dos dados, pois mesmo distanciada da sala de aula, eu tinha
contato com a professora através de visitas esporádicas na escola, email e
telefonemas. Esse contato permitiu que conversássemos e que eu indagasse
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determinados pontos da prática da professora. Dessa forma a entrevista veio a
complementar os dados já coletados no período em que estive no âmbito
pesquisado, evidenciando aspectos não compreendidos apenas com os dados em
vídeo e caderno de campo.
Tendo como objetivo conhecer outros aspectos que ainda não tinham sido
revelados com as outras técnicas utilizadas, como é apontado por Rosa e Arnoldi
(2008):
podemos certificar que a opção pela técnica de coleta de dados
através
da
Entrevista
deve
ser
feita
quando
o
pesquisador/entrevistador precisar valer-se de respostas mais
profundas para que os resultados da sua pesquisa sejam realmente
atingidos e de forma fidedigna. É só os sujeitos selecionados e
conhecedores do tema em questão serão capazes de emitir opiniões
concretas a respeito do assunto (p.16).

Agendei com a professora o dia de sua preferência e o local foi, já de
antemão, escolhido por ela, na sua casa, por ela estar de férias das aulas, e talvez
fosse um local onde ela pudesse ficar mais a vontade. Foi feita uma entrevista semiestruturada, as perguntas foram feitas à professora, partindo de um roteiro prédefinido de questões, cujo objetivo era nortear o diálogo. Porém, muitas questões se
assomaram ao longo da entrevista, à medida que surgia novos detalhes da sua
prática.
Como é apresentado por Rosa e Arnoldi:

as questões, nesse caso, deverão ser formuladas de forma a permitir
que o sujeito discorra e verbalize seus pensamentos, tendências e
reflexões sobre os temas apresentados. O questionamento é mais
profundo e, também, mais subjetivo, levando ambos a um
relacionamento recíproco, muitas vezes, de confiabilidade.
Freqüentemente elas dizem a respeito a uma avaliação de crenças,
sentimentos, valores, atitudes, razões e motivos acompanhados de
fatos e comportamentos. Exigem que se componha um roteiro de
tópicos selecionados. As questões seguem uma formulação flexível,
e a seqüência e as minúcias ficam por conta do discurso dos sujeitos
e da dinâmica que acontece naturalmente (2008, p. 30-1).

Ao iniciar a entrevista, tanto o pesquisador/entrevistador quanto o
entrevistado se sentem um tanto deslocados pelo fato de desconhecerem o
desenrolar da entrevista; poder-se-ia dizer o medo ao desconhecido, aquilo que está
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por vir. Podemos afirmar que a entrevista permite ao pesquisador mergulhar em
águas desconhecidas, não sabendo de antemão em que lugar seremos lançados.
Quando nos adentramos nessas águas e elas se tornam familiares, é que nos
sentimos mais confiantes em prosseguir.
Apesar de uma conversa bastante informal com a professora Patrícia, ao dar
início à entrevista, não me vi totalmente à vontade, pelo fato de sentir-me insegura
em decorrência da minha inexperiência com a própria técnica, mesmo tendo me
apropriado de teorias e referenciais teóricos que abordam a entrevista. Percebemos
que a entrevista é muito mais rica e ampla do que aquilo que eu conseguiria
trabalhar nesse momento, pois ela traz uma “efervescência” de informações que
ultrapassam as expectativas iniciais da investigação. Precisar-se-ia de um período
de tempo maior para investir em outros referenciais e novas e mais aprofundadas
discussões teóricas, para conseguir tematizar, bem, o que foi revelado através da
entrevista, pois somente as teorias de alfabetização, letramento, produção de texto e
gêneros textuais não são suficientes para sustentar as discussões que abordam as
novas informações.
A professora também apresentou certo receio, no início; tudo indica que ela
relaciona a entrevista com a avaliação da sua prática, como pode ser observado,
quando ela finaliza a sua resposta “Não sei se eu consegui responder o que você
quer e nem se eu consegui expor o que eu penso” (entrevista do dia 28.02.2012). Eu
tentava deixá-la à vontade, afirmando que não era para ela falar o que eu queria
ouvir, mas o que ela quisesse dizer. O discurso “Não sei se é isso...” ou “deu pra
responder, pra ter uma ideia?” evidencia que, além do receio de estar sendo
avaliada, havia a sua própria insegurança de não estar atendendo as minhas
expectativas.
Porém, no decorrer da entrevista, a professora Patrícia ficou bem à vontade e
a entrevista fluiu de tal maneira que foi se constituindo um diálogo entre
pesquisadora/entrevistadora e entrevistada, ampliando o roteiro das questões da
entrevista. Nesse momento, tornei-me confidente da mesma, o que contribuiu para
que eu pudesse ampliar as informações a respeito da prática de produção de texto
na turma pesquisada. Muitas informações relevantes às quais eu ainda não tinha me
atentado foram surgindo, à medida que interagíamos. Em vista disso, criou-se uma
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confiança mútua entre entrevistadora e entrevistada, o diálogo se estendeu
enriquecendo os dados já coletados durante a investigação.
Foram recolhidos diversos materiais que, inicialmente, seriam analisados,
mas, em decorrência da limitação do tempo, houve a necessidade de se restringir o
foco da pesquisa. Pode-se apontar, dentre os materiais, o caderno de produção de
texto e de leitura dos alunos, atividades de alfabetização mimeografadas e
impressas, desenvolvidas na sala de aula, caderno de planejamento da professora e
diário de classe (xérox). Esses materiais, na pesquisa etnográfica, são apontados
como documentos a serem analisados. André (op. cit.) especifica que “os
documentos são usados no sentido de contextualizar o fenômeno, explicitar suas
vinculações mais profundas e completar as informações coletadas através de outras
fontes” (p. 28).
A pesquisa teve duração de aproximadamente 7 meses. De acordo com
André (idem), na pesquisa etnográfica o período de tempo varia em torno de
semanas, meses ou até anos. O acompanhamento desse grupo, nesse período,
permitiu analisar todo o processo de produção de texto na sala de aula, ou seja,
acompanhar todo o progresso do trabalho pedagógico desenvolvido pela professora
em torno da produção de texto. Nesse caso, o meu interesse não foi só com o
produto final, ou seja, a produção de textos dos alunos, mas como era a prática de
produção nessa turma. A pesquisadora aponta, ainda, outra característica
importante na etnografia: “é a ênfase no processo, naquilo que está ocorrendo e não
no produto ou nos resultados finais” (p. 29). Essa característica se justifica no objeto
da presente pesquisa, que é conhecer a prática de produção de texto em uma turma
de Primeiro Ano do Ensino Fundamental.
Ao contrário do que se observa em determinadas pesquisas que investigam a
produção de texto, há uma preocupação muito extensa por parte da maioria dos
estudiosos que tratam do assunto ao investigar o que os alunos produzem, como
mostrado na introdução deste trabalho, ao invés de se conhecer como ocorre esse
processo, ou seja, a prática de produção de texto em uma determinada turma de
alfabetização. Essa é a proposta da presente investigação.
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1.4 A escolha da escola e da professora

Em 2009, participei como bolsista do PIBID4 dentro do subprojeto de
Pedagogia, no qual Macedo e outros investigaram as práticas de letramento
desenvolvidas por duas professoras de escolas municipais de São João del-Rei.
Essa pesquisa ocorreu em turmas de Primeiro Ano do Ensino Fundamental, uma no
segundo semestre de 2009 e outra no primeiro semestre de 2010.
Foi através desse programa que tive a oportunidade de participar do Fórum
das Licenciaturas, oferecido na UFSJ, que contava com a participação de
professores e gestores de várias escolas de São João del-Rei, da rede municipal e
estadual de ensino. Foi um momento de troca de experiências, cada escola teve a
oportunidade de apresentar os trabalhos desenvolvidos bem como os avanços e as
dificuldades enfrentadas. Os professores apresentaram suas experiências de sala
de aula.
Dentre as escolas presentes, a que mais me chamou a atenção foi a Escola
Municipal Maria Teresa, especificamente uma professora que apresentou sua
prática pedagógica, a professora Patrícia. Essa professora relatou um trabalho
singular, que ultrapassava os limites da alfabetização, ou seja, voltado para o
letramento, dando ênfase ao trabalho com textos literários, leitura e produção de
texto e apresentação de peças teatrais por parte dos alunos. Dessa forma, surgiume o interesse pela a prática de produção de texto dessa professora.
Após a aprovação no mestrado, e através de uma conversa com minha
orientadora, é que resolvi desenvolver a pesquisa na Escola e na turma da
professora Patrícia, levando em consideração a existência de uma pesquisa da
prática dessa professora, que foi desenvolvida por Macedo e Laira (2007) e teve
como objetivo analisar como uma professora do ciclo inicial de alfabetização se
apropria das concepções de alfabetização e letramento a partir do discurso oficial
4

PIBID-O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa oferecido
pelo Ministério da Educação (MEC) e tem como uma das principais finalidades, incentivar os alunos
dos cursos de licenciatura a exercerem a carreira docente após a conclusão de seus cursos de
formação de professores, já que a maioria dos estudantes se forma e acaba por exercer outras
funções que não seja a docência. Desde o ano de 2008, com o edital de 2009/2010, do qual este
subprojeto faz parte, o PIBID se configura no contexto de alguns dos cursos de licenciatura da
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e de outras Universidades do país.
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Buscou-se também compreender as interações e as práticas de letramento
presentes nessa sala de aula. Assim, no mês de fevereiro de 2010 agendei, com a
ajuda da supervisora, um encontro com a professora Patrícia na própria escola.
Tivemos uma conversa bastante informal. Expliquei à professora que estava
fazendo uma pesquisa de mestrado e que meu objetivo era pesquisar a prática de
produção de texto com crianças em processo de alfabetização. Pedi a autorização
para realizar a pesquisa na sua turma e a utilização de vídeo gravação de suas
aulas. A princípio, ela achou que eu fosse fazer um estágio, parece que não havia
entendido que seria uma pesquisa em nível de mestrado, pensou que eu fosse
interferir na sua prática. Então, expliquei que ficaria observando a turma e não
poderia interferir, ou seja, não teria como função dar aulas para a turma. Ela me
aceitou, mas com a condição que eu iniciasse a pesquisa no mês de abril,
argumentou que as crianças estavam agitadas demais, devido ao início do ano
letivo. Concordei com a condição e perguntei a respeito do uso da câmera (se teria
algum impedimento), o qual foi plenamente aceito. Dei um prazo maior para que ela
se organizasse e iniciei a coleta de dados no dia 10.05.2010, encerrando-a em
30.11.10, totalizando 7 meses em campo. No início da pesquisa, ia a campo de três
a quatro vezes por semana (meses de maio, junho e julho); nos meses seguintes
essa freqüência foi diminuído à medida que os eventos iam se repetindo e o campo
não apresentava dado novo.
A coleta de dados iniciou-se com observações e anotações no caderno de
campo e somente duas semanas após utilizei a filmadora. Durante as aulas,
alternava a filmadora e as anotações no caderno de campo. Dei preferência ao uso
da filmagem nas aulas relativas à produção de texto, filmando não só o momento em
que os alunos produziam textos, mas também os momentos anteriores e posteriores
à produção. Tive que me ausentar do campo no período das férias (julho), por
quinze dias e em dias que a própria professora planejava alguma atividade extra
como passeio no zoológico, dia do amigo e, praticamente, em todas as quartasfeiras que era o dia destinado à reenturmação5.

5

Enturmação: É um trabalho desenvolvido na escola uma vez por semana, voltado para a
alfabetização. O critério de enturmação é o nível da escrita, os alunos são agrupados de acordo a
psicogênese da escrita desenvolvida por Ferreiro e Teberosky (2004). O objetivo da separação dos
grupos é que neste dia a turma fique o mais homogênea possível e que permita ao professor
responsável pelo grupo trabalhar de forma mais igualitária as dificuldades e necessidades de cada

43

1.5 A escola investigada

Nesse tópico, será apresentado o histórico e o contexto da Escola Municipal
Maria Teresa, localizada no centro da cidade de São João del-Rei. Os dados
históricos foram extraídos do Regimento Escolar dessa escola.

Figura 1: Fachada da Escola Municipal Maria Teresa

Fonte: Arquivo da professora Patrícia

De acordo com dados do Regimento Escolar, essa instituição foi criada pelo
Decreto 6818, no dia 14 de março de 1925, sob o governo do Dr. Fernando de Melo
Viana. Foi instalada no dia 02 de agosto de 1925, sob a Direção Municipal do Dr.
Basílio de Magalhães.

Denominando-se Grupo Escolar Dona Maria Teresa em

homenagem a D. Maria Teresa Baptista Machado, benemérita são-joanense, por
sugestão do então Prefeito Municipal, Dr. Basílio de Magalhães.

um. Os grupos formados são distribuídos entre os professores do Primeiro Ano do Ensino
Fundamental.
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Até 1933, o Grupo Escolar Maria Teresa funcionou em prédio próprio,
adaptado na antiga residência de Bárbara Heliodora, local onde se ergueu o prédio
da Receita Federal. O prédio fora doado ao Estado para Estabelecimento de Ensino
pelos descendentes de D. Maria Teresa Baptista Machado. Antes de 1940,
transferiu-se para um prédio alugado, no largo da Igreja de São Francisco, atual
residência da família do Dr. Mateus Salomé. Em 1943, o estabelecimento transferiuse definitivamente para o prédio onde hoje funciona, na Praça dos Expedicionários,
sem n/º - centro.
O prédio é da propriedade da Prefeitura Municipal de São João, foi cedido ao
Município, no ano de 1942, pelo Ministério da Guerra, em troca de um terreno na
Avenida Oito de Dezembro.
Sabe-se que foi a primeira instalação do 11 º BIMth em São João del-Rei;
enfermaria do Quartel e, anteriormente, casa de fundição. Cedido ao Estado, em
regime de comodato pelo município para funcionamento do Estabelecimento de
Ensino, Grupo Escolar “Maria Teresa”, foi reformado no período de 1964 a 1966 por
obra e execução da CARPE. Conta com uma extensão de 1398 m de área coberta.
De acordo com o Decreto nº 16244 que dispõe sobre a denominação e
tipologia das unidades de ensino, o Grupo Escolar “Maria Teresa” passou a
denominar-se Escola Estadual “Maria Teresa” de 1º grau. Em 17 de outubro de
1978, com a publicação do decreto nº 19472 que se dispõe sobre denominação e
classificação tipológica das escolas estaduais, a Escola Estadual “Maria Teresa”
passou a denominar-se Escola Estadual “Maria Teresa”.
Em 02 de março de 1985, de acordo com a Resolução 5329, foi autorizada a
extensão de série, iniciando com a 5ª série, em 1985, e gradativamente estendendose à 6ª, 7ª e 8ª séries. Através do Decreto nº 37.937 de 16/05/96 foi criado o Ensino
Médio Comum Geral.
Em 02 de fevereiro de 1998, a escola foi municipalizada, através da
Resolução nº 9216/98 – MG – 01/07/98, formando-se assim um núcleo de
atendimento exclusivo de turmas de 1º ao 4º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental
com a denominação de Escola Municipal Maria Teresa.
Possui um público bastante heterogêneo, proveniente de diversos bairros da
cidade de São João del-Rei e de classes sociais diversificadas. Para melhor
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visualização do perfil da Escola Municipal Maria Teresa, apresento abaixo dados do
relatório do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID),
programa oferecido pelo Ministério da Educação (MEC), baseando-se na pesquisa
realizada por Macedo et al (2010).
A Escola Municipal Maria Teresa atende do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental (nos turnos da manhã e da tarde) e Educação de jovens e Adultos
(EJA – no turno da noite). É mantida pela Prefeitura Municipal de São João del-Rei.
Para a realização de todos os trabalhos na escola, a mesma contava com um
quadro de 104 funcionários; dentre esses, 1 diretora, 2 vice-diretoras, 3
supervisoras, 2 orientadoras e 51 professores, todos efetivos, sendo 43 docentes
atuantes no Ensino Fundamental e 8 na EJA. Já os alunos atendidos pela escola,
somavam um total de 972, sendo 831 alunos do Ensino Fundamental e 141 da EJA.
Quanto ao espaço físico, a escola dispunha de aproximadamente 16 salas de
aula, teatro com aproximadamente 200 lugares, 1 sala de vídeo, sala recurso, sala
de informática (contendo 38 computadores), a secretaria da escola, laboratório de
ciências, biblioteca, 2 banheiros masculinos e 2 femininos, 1 cômodo para as
auxiliares educacionais com banheiro, 1 secretaria, 1 sala para os professores, 1
depósito para guardar alimentos que os alunos levavam de casa e uma cantina, que
qual era utilizada apenas para o preparo da merenda, já que os alunos lanchavam
em suas respectivas salas.
Havia também uma quadra ampla, coberta com refletores, com a disposição
de arquibancadas em dois lados, com três degraus cada. Nela ainda se
encontravam duas mesas de ping-pong. Havia, além disso, um pátio pintado com
alguns jogos, como, por exemplo, amarelinhas. No mesmo, havia 6 mesas
redondas, onde estavam afixados tabuleiros para jogos de dama e xadrez. No
corredor que dava acesso às salas de aula e ao pátio, havia caixas de som e
lixeiras. No que diz respeito à biblioteca, a mesma dispunha de 5 mesas grandes e 5
carteiras de estudantes. Na parte superior das paredes laterais, havia vários mapas
geográficos (Américas, Mundi, Brasil, Regiões brasileiras Oriente, Mapa da Estrada
Real, etc).
A biblioteca contava com um retro-projetor, uma televisão antiga e enfeites
pendurados sob o teto, como bonecos de personagens das histórias infantis, do
folclore brasileiro e livros coloridos. Segundo a bibliotecária, com a qual tivemos
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contato, os livros eram divididos nas estantes conforme as séries ou autores, por
exemplo: na estante 1, estavam vários livros de Monteiro Lobato, nas estantes 2, 3,
4, e 5, os livros de literatura do 1º ao 3º ano, nas estantes 6, 7 e 8, do 4º ao 5º ano.
Em 4 das estantes, estavam organizados os livros de EJA. Ela ainda relatou que
trabalhava nesta escola há 16 anos e falou com entusiasmo das obras literárias
contidas nessa biblioteca, como: obras de autores alemães, italianos, ingleses,
franceses, etc. Estavam disponíveis, igualmente, livros de pesquisa (eletrônica,
científica, filosofia, corpo humano, artes, músicas, histórias do Brasil e geral), vários
tipos de dicionários da língua portuguesa e inglesa, livros de Pedagogia, ensino
religioso, teatro. Também existia uma diversidade de revistas e jornais (inclusive os
da região). A grande variedade de livros pode ser explicada pelo fato de que essa
biblioteca aceitava, até o momento de nossas observações, doações, inclusive da
UFSJ. Conforme a bibliotecária explicou, cada aluno da escola tinha a sua
carteirinha da biblioteca e uma ficha, na qual eram registrados todos os empréstimos
de livros. Os alunos escolhiam os livros para levarem para casa, de acordo com sua
escolaridade, ou conforme o tema trabalhado em sala de aula.
De acordo com a Superintendência Regional de Ensino, há uma lista
extensa de alunos cadastrados para a entrada no Primeiro Ano do Ensino
Fundamental nessa escola, no período de Cadastramento Escolar, que ocorre no
mês de julho. Os resultados são divulgados no fim de cada ano letivo. Esse cadastro
toma como referência o atendimento, primeiramente, aos alunos do zoneamento e
as vagas remanescentes são destinadas a alunos de outras localidades. Essa
grande demanda se justifica pelo fato da sua localização central, pela sua
infraestrutura, por ser uma escola bem conceituada na cidade de São João del-Rei.
Nas Avaliações Censitárias Externas, essa escola tem tido resultados
superiores às médias estadual e nacional, como percebemos nos resultados
expostos em Anexo 3. Na escala federal, os últimos resultados do IDEB, do ano de
2009, revelam que a escola alcançou a nota de 5,3, superando a sua meta
estipulada para o ano de 2009 e faltando 0,1 para alcançar a média de 2011.
Na esfera estadual, a escola é avaliada pelo Programa de Avaliação da
Alfabetização (PROALFA) que avalia alunos do 3º ano do Ensino Fundamental e
pelo Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (PROEB) que
avalia alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio nos
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conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática. A Escola Municipal Maria Teresa é
analisada, neste último programa, somente no 5º ano por oferecer apenas a primeira
etapa do Ensino Fundamental (1º ao 5º anos).
No PROALFA, a avaliação do ano de 2011, que foi divulgada recentemente,
mostrou que a escola alcançou uma proficiência média de 702,59, muito superior à
média estadual, de 641,92, e à média municipal de 587,84. Além disso, concentrava
100% de seus alunos nos níveis de desempenho recomendado da alfabetização,
indicando que 100% de seus alunos leem e escrevem, com autonomia, textos
longos no fim do 3º ano do Ensino Fundamental.
Carvalho (2010) utiliza o termo Avaliação Oficial para designar essas
avaliações censitárias externas. Em relação aos objetivos desse tipo de avaliação,
essa autora descreve que:
De acordo com os objetivos do Proalfa explicitados em lei e
veiculados pela SEE, fica bastante nítida a aposta do governo no
papel redentor da avaliação oficial para melhorar a qualidade do
ensino mineiro, sendo o instrumento principal para alcançar tal
objetivo, além da própria avaliação oficial, a distribuição de materiais
didáticos aos professores, especialistas e diretores de escola (p. 78).

No PROEB, o último resultado do ano de 2010 demonstra que a escola teve
como proficiência média o resultado de 214,7 para o conteúdo de Língua
Portuguesa e de 212,6 para o conteúdo de Matemática.

1.6 A sala de aula

A sala era bastante espaçosa e arejada, dispunha de ventiladores e duas
janelas grande voltadas para uma das quadras. Nesse espaço, encontrei as
carteiras, dois armários no fundo da sala (somente um era usado pela professora),
dentro do armário, livros de histórias, cadernos dos alunos e o livro didático, material
escolar dos alunos (canetinha, caderno, folhas, etc). Tinha também uma estante
com portas de vidro, com livros de histórias, jogos e outros. Todos esses materiais
eram de uso da professora e dos alunos. Em cima da estante, havia um balcão,
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onde ficavam os materiais selecionados pela professora para serem utilizados na
aula.
Não havia uma mesa específica para a professora, que utilizava uma carteira
para colocar os materiais didáticos da aula. Na sala, havia um quadro negro,
próximo à sua entrada, e, acima do mesmo, o alfabeto, feito de material
emborrachado e um relógio; do lado esquerdo, um quadro pequeno, utilizado como
mural. O que chamou a atenção de antemão, no início das observações, é que na
parede do lado direito da sala, encontrava-se somente o alfabeto maiúsculo e
minúsculo, feitos de cartolina, e o planejamento mensal feito por ela. Não dispondo
de outros materiais escritos, principalmente produções de texto dos alunos.

Figura 2: O alfabeto afixado na parede da sala de aula

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Perguntei para a professora o motivo de as produções dos alunos não ficarem
expostas no espaço da sala de aula e tive como justificativa que:

Isso até é uma reclamação minha na escola quanto à insegurança
que eu tenho na exposição dos materiais dos alunos, porque eu acho

49

muito desmotivador, quando você expõe o material e, no dia
seguinte, quando a gente chega, o material tá destruído e isso
acontece na escola, né? Porque lá tem aula à noite. E as minhas
turmas, normalmente onde eu dou aula, tem aquelas turmas que não
respeitam, né. (entrevista com a professora Patrícia no dia
28.01.2012).

No fundo da sala, os numerais representados e seus nomes servindo de
material visual para as crianças.

Figura 3: Os numerais afixados na parede da sala de aula

Fonte: Arquivo da pesquisadora

No final da coleta de dados, a professora começou pregar do lado esquerdo
da sala desenhos e materiais escritos feitos pelos alunos, provenientes das aulas de
ciências.

Figura 4: Produções dos alunos sobre a metamorfose do
sapo na aula de Ciências
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Fonte: Arquivo da pesquisadora

A professora sempre colocava as carteiras na forma de duplas, trios e/ou
grupos (quatro alunos), que eram mantidos durante toda a aula, a não ser que algum
aluno estivesse dificultando o desempenho do grupo; quando o diálogo não bastava,
uma das estratégias utilizadas por ela era a troca desse aluno de lugar. Essa
organização se modificava praticamente em todas as aulas. Perguntei à professora
sobre essas mudanças diárias e ela me disse que dependia do objetivo de cada aula
e o que ela gostaria que fosse avaliado. De acordo com a professora, os alunos
aprendiam através das interações e o critério de escolha para a composição dos
grupos é, geralmente, ter uma criança que lê e escreve junto com outra que está em
fase inicial de apropriação da escrita. Assim, uma criança aprende com a outra.
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1.7 O perfil da turma

Figura 5: A turma reunida no pátio da escola

Fonte: Arquivo da professora Patrícia
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Figura 6: A turma com a professora Patrícia e o professor/pesquisador Brian
Street em visita na escola

Fonte: Arquivo da professora Patrícia

Figura 7: A turma com o professor/pesquisador Brian Street e a
professora/pesquisadora Socorro Nunes

Fonte: Arquivo da pesquisadora
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É uma turma de Primeiro Ano do Ensino Fundamental, com faixa etária entre
6 e 7 anos, composta por 21 crianças de 6 anos, sendo 14 meninas e 7 meninos.
Todos os alunos vieram da educação infantil. Segundo a professora, de maneira
geral, são alunos de famílias carentes (sem casa própria, que moram em bairros
onde o índice de violência e carência é grande, com baixos salários, advindos de
famílias com nível de escolaridade baixa). Do total, 70% da turma eram filhos de
pais separados, que vivem com as mães e ou avós. “Todavia, como sempre, faço na
primeira reunião de pais um pacto de trabalho, com objetivo de trazer os
responsáveis à escola e juntos batalharmos pela qualidade da educação e
aprendizagem dos filhos” (notas caderno de campo). Os pais são, em sua maioria,
presentes na vida acadêmica dos seus alunos. A professora afirma que “a classe
social não importa, o que faz a diferença é o valor que se dá ao aprendizado e as
possibilidades que lhes são oferecidas ao longo do ano letivo” (notas do caderno de
campo).
De um modo geral, observei que os alunos mantinham uma relação boa com
a professora e entre eles mesmos. Através de conversas informais com a
educadora, durante a merenda, recreio ou, mesmo durante as aulas, quando ela
fazia comentários a respeito do processo de escrita dos alunos e também
analisando o diário da turma, ao qual tive acesso através da professora,
especificamente na parte em que fica a ficha de acompanhamento individual do
aluno, pude comparar os registros da professora, do primeiro ao quarto bimestre de
2010. No primeiro bimestre, momento em que iniciei a investigação, os alunos
estavam em processo de construção da escrita, porém em diferentes níveis de
escrita apontados por Ferreiro (2003).

1.8 O perfil da professora

A professora Patrícia Teixeira de Almeida é graduada em Filosofia pela
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) e em Normal Superior pela
Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC), com especialização em
Supervisão Escolar. A escolaridade do pai é o fundamental completo e da mãe
médio completo. Trabalha como educadora há 23 anos. Professora alfabetizadora,
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participou de vários cursos de formação de professores como o Programa de
Capacitação Profissional (PROCAP), como professora facilitadora da Rede
Municipal de Ensino de São João del-Rei e o Programa de Formação Continuada de
Professores da Região das Vertentes (PROEXT) pela UFSJ. E também teve
participação em cursos voltados para a área de alfabetização e o letramento,
contação de histórias, artes, musicalização e outros voltados para a Educação
Infantil e creche.
A professora era responsável pelo planejamento mensal da disciplina de
Língua Portuguesa, o qual era repassado para todas as professoras do primeiro ano,
que planejavam suas aulas a partir do mesmo. O planejamento mensal continha
diversos gêneros textuais a serem trabalhados no mês, de acordo com o tema
escolhido para a referida ocasião. Sua primeira experiência foi em uma escola rural,
em César de Pina, na cidade de Tiradentes, por 4 anos; depois, em uma outra
escola rural em Ponto dos Resendes, em São João del Rei, por 2 meses. No Serviço
Social da Indústria (SESI), por quase 8 anos, trabalhou com crianças de 4 meses a 6
anos de idade (Creche escola) e, na Escola Municipal Maria Teresa, leciona há 11
anos. Os primeiros quatro anos de trabalho, como professora, foram com a antiga 1ª
série do Ensino Fundamental, em turmas de alfabetização. No SESI, a maior parte
foi com o MATERNAL III (creche). Já no Maria Teresa, trabalhava com 2º ano e, há
4 anos, voltou a lecionar com o Primeiro Ano do Ensino Fundamental.

1.9 A entrada e permanência da pesquisadora na turma

Segundo André (op.cit.), na investigação de caráter etnográfico, “o
pesquisador aproxima-se das pessoas, situações, locais, eventos, mantendo com
eles um contato direto e prolongado” (p. 29) e, a partir desse contato, se estabelece
uma relação entre pesquisadora e sujeitos inseridos no campo investigado. Depois
de instalado, o pesquisador passa a fazer parte desse grupo, influenciando e sendo
influenciado por este. Desse modo, cumpre lembrar que a pesquisa perde seu
caráter de neutralidade. Mesmo agindo de forma não intencional, há uma influência
significativa no ambiente que está sendo investigado, seja através de um olhar, de
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um gesto ou até mesmo através de palavras. Como pode ser apontado, através do
discurso da professora Patrícia quando ela relata:

Porque, na verdade, Flávia, as produções de texto, eu sempre
trabalhei com produções de texto, mas como eu não tenho
segurança para trabalhar com a produção de texto, eu, quando você
foi fazer a pesquisa na minha sala, foi que me deu mais motivação
para fazer mais produção. Depois de uma conversa que a gente
teve, você lembra? Então, ali eu me senti muito mais motivada a
fazer, mais segura, principalmente porque você tava ali pra me falar,
me dar pelo menos assim, independente da pesquisa, depois a gente
acabava conversando um pouquinho. Então dava pra eu ter uma
ideia, então, não, eu to indo no caminho certo, eu não to. (entrevista
no dia 28.01.2012).

A partir de toda negociação, chegou o momento de inserção na sala de aula.
Então, iniciei minha pesquisa na turma no dia 10 de maio, quando a professora me
apresentou para os alunos e explicou que eu iria ficar um tempo com eles na sala.
Após a apresentação, a professora me orientou, a fim de que eu pudesse me
acomodar onde fosse melhor. Optei por ficar no fundo da sala, para não atrapalhar a
turma, pois se eu ficasse na frente, os alunos poderiam ter a atenção dispersada.
Sentei-me e fiquei a observar a prática da professora, a turma e tudo ao meu
redor. A sensação imediata que eu tive era como se fosse “um peixe fora d’água”,
pois eu não pertencia àquele grupo. Enfim, fiquei deslocada, apesar de já ter sido
professora da Educação Infantil por 4 anos, me senti uma estranha, meio sem jeito,
tudo era novo para mim. Não sabia o que anotar no meu caderno de campo, foram
muitas informações ao mesmo tempo. A professora parecia bem à vontade com a
minha presença, porém, na entrevista feita no dia 28.01.2012, ficou evidente que a
minha presença em determinados momentos da aula refletia uma avaliação da sua
prática. “Então ali, você com o olhar de pesquisadora, eu fiz não sabendo que tava
certo, com muito medo danado de errar”
No início, os alunos ficavam curiosos com as minhas anotações. Senti-me
meio despreparada e com certo receio de não dar conta da tarefa. Mas creio que o
que me ajudou foi o fato de já ter acompanhado a prática de uma professora, no
PIBID, em 2009, e ter feito anotações de campo. Já era algo familiar para mim.
Alguns alunos ficavam olhando para trás e sorriam. Esse fato se prolongou por um
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tempo maior. Após alguns dias de observações, fiquei mais à vontade com a
professora; conversávamos, durante o recreio e merenda ou ao final da aula.
Na primeira oportunidade, perguntei à professora se poderia começar as
filmagens e ela disse que sim. Optei pelo uso da filmadora, pelo fato de ser um
instrumento na coleta de dados de grande importância, pois além de permitir rever
as práticas de letramento na sala de aula, especificamente a produção de texto,
captam “não apenas os dados verbais, mas também os não-verbais, como gestos,
posturas, entonação, etc” e não se deve perder de vista que “por trás do uso do
vídeo, existem os interesses, as questões e os objetivos do pesquisador, que
condicionam a coleta dos dados, definindo o que e como será filmado” (MACEDO,
2005, p. 46). A aceitação imediata da câmera, desde o dia em que a procurei na
escola, deve-se ao fato de ela já ter recebido uma pesquisadora de Iniciação
Científica na sua sala de aula e a sua prática já ter sido filmada. Observei que ela
também gostava de fazer filmagens de suas aulas, especificamente das atividades
desenvolvidas na sala de aula.
No dia 20 de maio, introduzi a câmera e a professora orientou aos alunos
sobre o uso da mesma. Mesmo com a presença da câmera, a aula não foi
tumultuada, pois os alunos já haviam sido alertados sobre o que se passaria. A
rotina seguiu, praticamente, de forma normal.
A maioria dos exercícios relacionados à atividade de produção de texto e
leitura foi filmada. Registrei, igualmente, durante aulas que não fossem de língua
Portuguesa, como, por exemplo, nas classes de Ciências, em que a professora
também desenvolveu trabalho com a produção de textos. Utilizei somente uma
câmera e isso dificultou a filmagem no sentido de permitir captar imagens de um
foco único, quando sentia a necessidade de mudar de foco deslocava a câmera no
sentido desejado. Em determinados momentos, tive que optar por um foco e tal
escolha, às vezes, me trazia frustrações, pois a minha vontade era captar os
diversos pontos. Não era fácil definir o foco, pois dependendo da minha escolha
corria o risco de não captar o que fosse ideal.
Um recurso da filmadora que me ajudou bastante foi o zoom, pois, de onde
estava sentada, geralmente atrás, conseguia aproximar a imagem. Como as
atividades eram basicamente feitas em grupos, geralmente eu escolhia um grupo
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para filmar. O foco variava, ora na professora, ora no grupo, ora em algum aluno;
dependia da interação que estivesse ocorrendo.
Como a professora desenvolvia as atividades de produção de texto e as
demais em grupos, e, devido ao uso de uma câmera só e pela falta de microfones
para os alunos, levando também em conta o barulho da parte externa da sala e das
conversas nos grupos, não pude captar por completo o diálogo interno destes
durante as atividades.
Com pouco tempo inserida na turma, já sentia que fazia parte daquele grupo.
A minha relação com a professora era bem tranquila, nos demos muito bem, desde
o início. Ela sempre me perguntava o que eu achava da prática dela, dizendo que as
minhas críticas seriam úteis para que ela pudesse aprimorar, mas evitei ao máximo
qualquer tipo de comentário. As dúvidas que eu tinha em relação à sua prática,
perguntava durante o recreio ou depois da aula, ou em algum momento oportuno,
pois o meu medo era me esquecer de perguntar algum detalhe importante.
Ela sempre gostava de comentar os avanços dos seus alunos em relação ao
processo de alfabetização e também de me participar do seu planejamento de aula,
com o intuito de mostrar que seria dada a sequência ou retornaria à determinada
atividade. Percebia que ela ficava com vontade de me pedir para ajudá-la na sala de
aula, chegou a me pedir para buscar coisas pra ela na secretaria, sala dos
professores. E também, por duas vezes, quando precisou se ausentar por pouco
tempo, fiquei a com a turma.
Em relação à sua prática, procurei não dar opiniões que pudessem
influenciá-la, a não ser quando ela me perguntava se tinha gostado da atividade. Eu
confirmava que sim. Como já havia mencionado no início da negociação do campo,
a professora achou que eu fosse fazer um estágio e que eu pudesse ajudá-la no
desenvolvimento de suas atividades na sala de aula.
A minha relação com os alunos também era muito tranquila, eles gostavam
de conversar comigo durante o recreio e, até mesmo durante as aulas, quando
necessário; às vezes, vinham até mim para pedir ajuda nas atividades de sala de
aula, para saberem o que estava escrito no enunciado de algumas atividades
“Flávia, aqui tá escrito para? Pa é P e A, né? RA É R e A? Não é? Aqui tá escrito
para!” (fala da aluna Ana Beatriz, extraído da filmagem da aula do dia 11.06.10) Na
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maioria das vezes, eu disse a eles que era para perguntar à professora, pois eu
tinha medo de confundi-los com as minhas explicações.
A minha presença tornou-se comum, até mesmo quando eu e a professora
íamos para a sala do café, e esse momento era quando se reuniam professores,
diretora e supervisora e conversavam diversos assuntos, dentre eles, relacionados à
aprendizagem dos alunos. Às vezes, eu que não ficava totalmente à vontade, pelo
fato de estar observando, fazendo anotações ou filmando a aula. Passava-me a
sensação de que estava incomodando e não me sentia útil.
O presente capítulo tratou de discorrer sobre as estratégias metodológicas
utilizadas pela pesquisa bem como apresentar o campo de pesquisa, os sujeitos
envolvidos e as circunstâncias que envolveram a presença da pesquisadora em
campo. No próximo capítulo, adentraremos na prática da professora em sala de
aula, enfocando a prática de leitura e escrita nessa turma de 1º ano do Ensino
Fundamental, realizada no período de investigação da pesquisadora, compreendido
entre os meses de abril a novembro de 2010.
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CAPÍTULO II
A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA PROFESSORA:
INDICAÇÕES GERAIS
Neste capítulo, apresentamos, de forma geral, a organização da rotina diária
e a prática pedagógica da professora Patrícia, bem como a distribuição do tempo
para a execução das atividades planejadas, a organização dos alunos na sala de
aula e ainda as atividades de leitura e escrita apresentadas na Tabela 1 com o
intuito de que o leitor tenha uma melhor visualização dos dados da pesquisa.
Baseamo-nos em três fontes de dados: as filmagens, o caderno de campo e
observações da sala de aula e a entrevista realizada com a professora Patrícia.
O horário de abertura dos portões da escola para a entrada dos alunos era às
13h. Uma sirene tocava, a fim de alertá-los que já podiam entrar. Eles se
posicionavam na fila, para que fosse feita a oração de costume (conduzida pela
supervisora). Somente na quarta-feira era feito o momento cívico em que todos
cantavam o hino nacional. Logo após, os alunos seguiam com a professora para a
sala de aula.
A educadora sempre procurava chegar por volta da 12h e 30 min. na sala de
aula, para a organização dos materiais utilizados nas atividades do dia e também
das carteiras, conforme o planejamento da sua aula. Tal atitude demonstra que a
professora já tinha um planejamento das atividades a serem desenvolvidas com a
turma, pois, como ela afirma, a organização das carteiras em duplas ou trios e/ou
grupos era definida de acordo com o objetivo estabelecido para cada aula. Esse
planejamento era registrado em um caderno denominado “Caderno de propostas de
trabalho” no qual continha a proposta de trabalho semanal e mensal. Através de
conversas informais que tive com a professora e/ou pela própria observação nas
aulas, pude perceber que esse planejamento não era fixo, modificava-se de acordo
com a necessidade da aula, ou até mesmo havia a possibilidade de não ser
desenvolvida determinada atividade em decorrência do tempo e outros fatores.
Ao finalizar uma atividade, a professora comentava comigo sua avaliação,
como, por exemplo, no dia em que os alunos produziram o gênero manual através
de diferentes brinquedos de materiais reciclados, já confeccionados anteriormente
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pela professora. A proposta era que os alunos observassem o brinquedo e que
preenchessem uma folha fornecida pela professora, na qual estava escrito o
enunciado da atividade, o nome do brinquedo, o material necessário e o modo como
devia ser feito. Foi uma atividade em grupos. Cada um deles recebeu um brinquedo
diferente. A professora comentou, logo após a atividade, que não havia obtido os
resultados esperados e que sentiu que os alunos tiveram muitas dificuldades
durante a produção do gênero textual manual. Dessa forma ela faria o planejamento
de outra atividade de produção com os alunos, a fim de avaliar se os objetivos
seriam alcançados.
Os alunos entravam na sala por volta das 13h e 15 min., se acomodavam nas
carteiras onde colocavam seus materiais e as atividades iniciavam-se às 13h e 30
min. Geralmente, os alunos e a professora faziam um círculo no meio da sala. A
rodinha se formava de acordo com a necessidade da aula e planejamento feito pela
professora. Era utilizada como roda de conversa, onde a professora retomava as
atividades trabalhadas em aulas anteriores através do diálogo com os alunos, para
desenvolver a atividade da caixa de histórias e para a caixa surpresa, conforme
discutiremos mais adiante. A professora também utilizava a rodinha para contar
histórias para a turma, dentre outros. A prática do uso da rodinha na sala de aula foi
analisada também por Macedo (2005) em uma turma do Ensino Fundamental (1º
ciclo) na sua pesquisa de doutorado.
No início da aula, passava na sala uma cantineira, anunciando a merenda que
seria servida no dia e fazendo a contagem dos alunos que queriam. Às 15h e10min.
tocava a sirene do recreio. Os alunos tinham apenas dez minutos para brincar.
Durante o intervalo, os alunos ficavam aos cuidados de alguns funcionários da
escola, enquanto as professoras, supervisora, diretora e outros se reuniam em uma
sala onde era servido o café. Esse momento, além de ser uma oportunidade dos
professores descansarem da sala de aula, observei, por inúmeras vezes, que eles
conversam sobre atividades e planejamento de suas turmas e dessa forma
compartilhavam experiências de sala de aula.
A professora Patrícia sempre levava atividades de seus alunos e mostrava
orgulhosamente

às

professoras

dos

primeiros

anos

e/ou

à

supervisora,

principalmente quando se referia às produções de texto. Na sala dos professores,
tinha uma mesa grande com várias cadeiras, a mesa era coberta por um plástico
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transparente e, embaixo do plástico, havia vários comunicados aos funcionários
especificamente professores, um computador para uso dos professores e um quadro
negro, com vários avisos.
Às 15h e 20m. tocava a sirene, novamente, e os alunos formavam uma fila,
como de costume, aguardando a professora. Os alunos retornavam à sala e a
educadora avisava que era hora de ir ao banheiro e de lavar as mãos. Os alunos
que compravam merenda iam ao banheiro depois. Em seguida, a professora pedia
que um aluno, de acordo com a ordem alfabética, fizesse uma oração espontânea,
antes de merendar. Essa prática também foi apontada por Macedo (2005) em sua
pesquisa de doutorado em uma das turmas pesquisadas. A saída dos alunos era às
17h e 15min. A professora seguia com os mesmos para a portaria da escola ao
encontro dos pais. Quando era preciso que um aluno saísse mais cedo, o
responsável por ele ia buscá-lo na sala.
Uma vez por semana, na quarta-feira, era desenvolvido um trabalho voltado
para a alfabetização, em que os alunos eram separados por grupos. Esse trabalho
era nomeado de “reenturmação”. O critério de reenturmação era o nível da escrita.
De acordo com a professora Patrícia, a definição desse critério utilizado contribuía
para que, nesse dia, a turma ficasse mais homogênea possível e pudessem
trabalhar as dificuldades e necessidades de cada um. Os grupos formados eram
distribuídos entre os professores do Primeiro Ano do Ensino Fundamental.
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2.1 A organização dos alunos na sala de aula

Figuras 8 e 9: Alunos organizados em duplas e trios na sala de aula

Fonte: Arquivo da pesquisadora
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A partir das observações feitas na sala de aula e da análise das filmagens,
pude notar que a organização de trios, duplas e grupos de trabalho é uma prática
constante nessa turma.

Figura 10: Alunos desenvolvendo a atividade de leitura em grupos

Fonte: Arquivo da professora Patrícia

Eu acredito muito na construção, na produção da escrita em dupla,
trio, em grupo, nesse sentido, de um ajudar o outro, né, da troca. A
troca é muito importante (entrevista com a professora Patrícia no dia
28.01.2012).

O discurso evidencia que a professora tem a convicção da importância da interação
dos alunos, no grupo, para o processo de produção da escrita. Um relato muito
interessante ocorrido na entrevista com a professora Patrícia em relação ao
trabalho em grupos na sala de aula foi que:
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uma vez, um aluno me perguntou, achei até interessante, o aluno, foi
na segunda série na época. Ele era doido pra sentar um atrás do
outro e trabalhar sozinho né, aí ele perguntou pra mim, “Ô professora
por que que você não deixa a gente sentar um atrás do outro? Aí
tentei mostrar na prática pra ele, né. Aí ele me perguntou, eu disse
amanhã eu te explico. Aí no dia seguinte eles chegaram tava um
atrás do outro né. Ele sentava no quinto lugar mais ou menos, aí todo
mundo chegou ele falou “você fez o que eu te pedi né?” Eu falei, “é”,
e sentaram lá. Aí comecei a aula e tal. Eu falei com ele “André me
fala aí o que que você ta vendo daí”? Aí ele falou assim “O que eu to
vendo? Aí ele custou a falar. O que você ta vendo aí, olha pra frente,
olha aí, vê aí. Ele falou “Eu to te vendo, to vendo a cabeça do colega,
tal, tal. “Então ta bom” Aí ele acabou de falar, pedi todo mundo pra
ficar em pé e fiz os grupos. E fiz a mesma pergunta “André o que
você ta vendo”? Ele falou “to vendo minha colega, to vendo minha
outra colega, to vendo você”. Eu falei “qual que é mais interessante,
ver de costas, pelas costas ou ver de frente”? Aí ele viu que é bem
melhor você ver a fisionomia da pessoa, a expressão, né? Você ta
em grupo você ta trocando ideias o tempo todo, porque o tempo
todo, o mínimo que você faça você tem a expressão do seu rosto.
Você tem, por exemplo, a emoção que você passa quando você ta
aprendendo, ta descobrindo alguma coisa, isso é aprendizagem, né?
Porque só a emoção de um já é, serve de emoção para o outro
(entrevista do dia 28.01.2012).

A professora relatou esse fato ocorrido com um aluno em outra turma, na qual
lecionou com o intuito de apresentar sua concepção de trabalho em grupo, ou seja,
da importância das interações na sala de aula. Esse discurso mostra como os
alunos estão habituados à organização tradicional mantida nos ambientes escolares.
Nesse sentido, as diferentes formas de organização das carteiras e o trabalho
desenvolvido, constantemente, através de grupos, incomoda o aluno que, nos outros
anos de escolaridade, sempre ficava em carteiras enfileiradas.
Essas diferentes formas de agrupamento eram realizadas no início da aula e,
para compor essa organização, a professora utilizava o critério de colocar um aluno
que dominasse o processo de leitura e escrita e outro que estivesse em processo
menos avançado.

E porque sempre quando eu coloco os grupos tem um mais
avançado, tem um mais, que tem um pouco mais de dificuldade, um
grupo bem heterogêneo. Exatamente pra isso, pra que haja ajuda, e
sem contar que tem criança que é muito tímida. E que sozinha vai,
não vai conseguir produzir, tem criança que no início não dá conta de
produzir. Se você deixa a criança sozinha ela sempre vai achar que
não dá conta, que ela não sabe. Ela vai acreditar que ela não sabe e
aí, quando ela ta dividindo lá no grupo, ela dá uma opinião e o grupo
aceita ela percebe que não, eu sei sim, aí ela vai se soltando, e
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acaba um dia produzindo sozinha. Que a produção individual é
importante também, mas eu acho que, mas eu acho que a primeira,
eu sempre parto da produção coletiva, que é a turma toda,
(incompreensível), depois da coletiva eu parto para os grupos, e no
final é que eu parto para a individual (entrevista com a professora
Patrícia no dia 28.01.2012).

A professora afirma utilizar de algumas estratégias para a organização desses
grupos na sala de aula “às vezes, eu uso uma estratégia de colocar o aluno que
sabe um pouquinho mais e por que também? Porque ele vai dar uma introdução ao
assunto, né, então assim” (entrevista em 28.01.2012). Ela também menciona que
apesar da produção individual ser importante, na sua prática, ela inicia o trabalho
com as produções coletivas e segue, gradativamente, até chegar aos grupos e na
produção individual.
Durante a entrevista, foi questionado à professora a ausência de produções
de textos individuais na sua prática. Um argumento apresentado foi em relação ao
diferentes níveis de escrita dos alunos na sala de aula. Sendo que no nível présilábico, silábico alfabético não é trabalhada a produção individual.

Quando a gente, quando o aluno ta ainda lá no nível pré-silábico,
silábico alfabético, (...), a gente ainda não trabalha a produção, até
que no alfabético sim, do alfabético para o ortográfico a gente
começa a trabalhar (entrevista com a professora Patrícia no dia
28.01.2012).

Na reenturmação, que é o agrupamento dos alunos por níveis de escrita e o
remanejamento de professores do primeiro ano, só produzem textos individuais os
alunos que estão no nível alfabético e ortográfico. Os que estão em outros níveis
não produzem individualmente. O discurso abaixo evidencia uma contradição na
prática da professora em relação à escrita. Só pode produzir texto individualmente o
aluno que domina o código, essa é uma prática peculiar da escola, que também
reflete na concepção que a professora tem da alfabetização
A reenturmação dos alunos que estão alfabéticos e ortográficos, ela
é para trabalhar a produção individual, então, a professora que fica
com o nível alfabético, silábico alfabético, naquele dia de
reenturmação, ela só trabalha a produção individual, mas aí só os
alunos que estão no nível alfabético, ortográfico que vem isso, os
alunos que estão no nível silábico restrito, silábico evoluído e silábico
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alfabético, com eles não é trabalhada a produção individual
(entrevista no dia 28.01.2012).

A professora também argumenta que não tem segurança para trabalhar a
produção de texto individual, por isso os alunos produzem textos coletivos, duplas,
trios e/ou grupos.
A produção coletiva, a produção em grupo eu tenho um pouco mais
de segurança, mas na produção individual eu não tenho muita
segurança para trabalhar, aí por isso, que eu não trabalho, entendeu,
é uma carência que eu vejo na minha prática, uma das carências que
eu vejo (entrevista no dia 28.01.2012).

Ela sente a necessidade de participar de cursos voltados para a prática de produção
de texto na sala de aula. Afirmando que, desde que entrou na escola, tem solicitado
um curso e não teve resposta até hoje.

Desde que eu entrei lá, eu sempre pedi um curso de produção de
texto, voltado para a produção de texto na alfabetização. (...) Pelo
menos uns dez anos, tem doze né? Uns dez anos,tem uns dez anos,
eu peço todo ano, toda vez que eles perguntam que curso você acha
que a gente precisa trazer? Então é um curso que eu sempre peço,
nunca consegui fazer, então tudo o que eu faço em relação à
produção na sala é de acordo com o que eu acredito mesmo. Mas se
ta certo eu não sei. Eu acredito que alguma coisa ta certa porque eu
obtenho bons resultados, tenho obtido até hoje, mas saber se ta
certo não sei não (entrevista no dia 28.01.2012).

A organização em grupos não significava que seriam feitas atividades em
grupos. Muitas vezes, os alunos estavam em duplas, trios e/ou grupos, porém
faziam atividades individuais, conforme também analisado por Macedo (2005).
Os componentes dos grupos variavam de acordo com o objetivo da aula; a
professora tinha claro quais alunos seriam mais indicados para o grupo, de modo a
desenvolver as atividades de forma mais dinâmica. Esses grupos também podiam
ser modificados durante a aula. De acordo com a professora, o trabalho em grupos
possibilitava uma troca de conhecimentos muito rica “Ninguém consegue apreender
sozinho, ninguém consegue fazer nada sozinho” (entrevista com a professora
Patrícia no dia 28.01.2012). Ela acreditava que as interações entre os alunos
proporcionavam produção de conhecimentos; aprendiam uns com os outros.
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Porém, quando a professora pretendia trabalhar com a produção de texto, ela
modificava as carteiras, geralmente montava grupos de quatro alunos. Somente uma
vez observei que ela deixou de organizar em grupos, ou seja, as deixou
individualmente, porém organizou em forma de “u”, de modo que não ficasse uma
atrás da outra. A posição das carteiras e dos grupos sempre era modificada, tinha
grupos espalhados por toda a sala. Então, questionei por que as carteiras estavam
daquela maneira e ela respondeu que o objetivo daquela aula era avaliar a turma
individualmente, as necessidades de cada um.
Observei, algumas vezes, que, durante as aulas, ela deslocava alguns alunos
dos grupos, já inicialmente formados, e os colocava em carteiras individuais. Nesse
caso, havia tal deslocamento em decorrência da indisciplina do aluno no grupo,
comprometendo o andamento do trabalho. A interação entre os alunos era intensa,
durante as atividades de produção de texto; mesmo em atividades individuais eles
consultavam uns aos outros ou até mesmo conversavam assuntos que não fossem
da aula. Como é ressaltado pela professora na entrevista “pra mim, eu não vejo meu
trabalho sem ser assim, não consigo trabalhar individualmente. Você viu lá que os
alunos que ficam é, individuais têm alguns motivos”.
Tendo como referência a entrevista, pude constatar, a partir do discurso da
professora, que o espaço na sala de aula era um determinante na organização dos
grupos: “só grupos todos os dias, a sala fica muito difícil de movimentar por causa
do tamanho dela porque causa do tamanho dela né, porque ela é pequena. Em
determinados momentos esse espaço influenciava também no planejamento das
atividades e comprometia o andamento das mesmas.
Segundo o relato da professora, um dos objetivos de se desenvolver o
trabalho em duplas, trios e/ou grupos na sala é que os alunos aprendam a partir do
que a professora chama de modelo. De acordo com ela, “pra aqueles que estão
mais adiantados na descoberta da leitura e da escrita, servirem de modelo pra
aqueles que estão mais num nível, é, inicial”, a interação no grupo torna possível a
troca de ideias e conhecimentos.
Porque eu acredito muito também no modelo, né, e quando eu
trabalho em grupo, é exatamente pra isso pra, pra eles trocarem o
conhecimento, trocarem as ideias, e pra aqueles que estão mais
adiantados na descoberta da leitura e da escrita, servirem de modelo
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pra aqueles que estão mais, num nível, é, inicial dessa construção da
leitura e da escrita. Entendeu, então por isso que é, o trabalhar em
trios e duplas, é pra isso, é para dividirem, para apreenderem
socializar as ideias, porque as vezes, eu tenho uma ideia inicial, aí o
outro tem uma outra ideia e complementa a minha ideia inicial. E,
quando um complementa a ideia inicial do outro, acaba ajudando o
outro, acaba apreendendo, a gente aprende muito quando a gente
troca ideias (entrevista com a professora Patrícia no dia 28.01.2012).

Em relação ao posicionamento das carteiras na sala de aula, a professora
aponta que:
ele tem o objetivo, são dois objetivos, maiores, mais assim,
perceptíveis. Um é a necessidade da troca, de estar sempre né,
porque se não fica aquele grupo viciado só aquele grupo. E o outro é,
tem criança que é agitada, tem criança que é tranquila. Então, e tem
aluno que fica mais tranquilo e mais seguro com determinado grupo,
aí normalmente acaba que eles acabam sentando, se você observar
repete muitas vezes porque eu percebo que aquele grupo deu mais
certo. Então eu faço isso também essa questão de perceber a
socialização ali no grupo, a interação no grupo, né, sem que um
atrapalhe o outro. Igual tem criança que é fica muito agitada com a
outra, aí eu já procuro não colocar muito perto, tem criança que
precisa ainda sentar sozinha(...) Incrível, então tudo depende da
aula, de, do dia que a criança ta, como ela ta, depende do objetivo
que eu preciso naquele dia, que eu quero alcançar. Então essa forma
de organização da sala depende da minha aula, de como vai ser
minha aula, de como eu planejei, não tem assim um jeito único não
(entrevista com a professora Patrícia no dia 28.01.2012).

2.2. Mapeamento geral das atividades de leitura e escrita
Fizemos o mapeamento das atividades desenvolvidas na sala de aula,
durante o período observado, as quais serão apresentadas na Tabela 1 abaixo.
Priorizamos atividades que se referem à alfabetização e ao letramento, tendo como
foco central a produção de texto e as atividades que antecedem a mesma. A Tabela
1 está dividida em cinco categorias, sendo elas a data em que ocorreu o evento,
atividade desenvolvida na sala de aula, o gênero textual trabalhado e o gênero
textual lido e produzido.
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Tabela 1: Atividades de leitura e escrita desenvolvidas em sala de aula
Data

10/05/10

13.05.10

14.05.10

20.05.10

Atividade desenvolvida na sala de aula

Atividade da Caixa de histórias.
Observação, discussão e compreensão da tirinha
da turma da Mônica.
Observação e discussão de outra tirinha da turma
da Mônica
Ordenação das cenas da tirinha
Produção de uma tirinha
História mimeografada “Caixa maluca”
Produção de texto coletiva do elástico (caixa
surpresa)
Registro da produção de texto no caderno

Gênero
textual
trabalhado
em sala
Conto oral
Tirinha

Gênero
textual
lido

Gênero
textual
produzido

Tirinha
Tirinha
Tirinha
Estória
Lista

X
X
X

Lista coletiva de animais da história “A caixa
Maluca”
(Produção coletiva no quadro de um texto
instrucional de um brinquedo)
Construção coletiva de um bilhete para a reunião
de pais
Canto (CD) “Era uma casa muito engraçada”

Lista de
animais
Manual

X

Bilhete

X

Observação e leitura música impressa

Música
impressa
Letra da
música
verbete

Trabalho com rimas das palavras encontradas na
música impressa
Procura de palavras desconhecidas na música e
uso do dicionário
Atividade mimeografada de Interpretação da
música impressa

X

Canto
música
X

Letra da
música

Atividade mimeografada de alfabetização sobre
moradia
Conto da história do livro “A borboleta”
Caixa surpresa, adivinhação dos objetos e registro
dos nomes no quadro
21.05.10

Atividade com anúncios
Trabalho oral com parlendas
História do livro “quero uma casa com janela” (lida)
Diálogo sobre a história “Quero uma casa com
janela”

27.05.10

Trabalho com anúncios
Discussão sobre os anúncios
Atividade mimeografada de um anúncio,
observação e leitura
Discussão sobre a atividade acima
Produção coletiva no quadro de um anúncio
Registro da produção pelos alunos
Atividade com anúncios de jornais

Estória do
livro
Lista de
objetos
Anúncios
Parlenda
Estória de
livro
Estória

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio de

X
X

X

X

X
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Discussão em torno dos tipos de anúncios
Construção de um anúncio pelo grupo
Leitura dos anúncios produzidos com a ajuda da
professora
Exposição dos anúncios no quadro
História “todos têm casa”
Diálogo sobre a história

Registro no caderno da lista

Lista

31.05.10

Caixa de história na biblioteca
História “de volta pra casa”
Leitura de anúncios
História em sequência
Conversa sobre o significado de aviso
Visita à escola a procura de avisos
Comparação entre aviso e anúncio

11.06.10

17.06.10

21.06.10

29.05.10

01.07.10

Discussão
oral da
historia
Lista

Correção da produção de texto no quadro do
anúncio aluga-se.

X

Anúncio

Conto oral
História
Anúncio

Leitura de avisos
Atividade mimeografada com anúncios
Leitura da atividade
Correção da atividade
Construção de um aviso
Leitura do aviso construído

Aviso
Aviso
Anúncio e
aviso
Aviso
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Aviso
Aviso

Conto da história “O dono da bola do livro”
(Marcelo martelo e marmelo)

Estória do
livro

História da galinha ruiva na quadra
Atividade do anúncio do circo
Construção do anúncio do teatro
Roda de conversa sobre a história da galinha ruiva

Conto oral
Anúncio
Anúncio
Discussão
da historia
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Convite

Relembrando a receita da galinha ruiva
Construção de uma receita coletiva
Registro da receita no quadro
Leitura da receita no quadro
Distribuição de várias receitas para os grupos
Leitura das mesmas
Registro dos ingredientes escolhidos pelo grupo
Construção de um convite do teatro “A galinha
Maricota”
Registro do convite no quadro
Registro no caderno
Ensaio da música “A galinha magricela”
Continuação da história “A árvore que fugiu do
quintal” xérox do livro (história em sequência)
Ilustração do primeiro capítulo do livro “A arvore

X
X

Anúncio
Estória

Listagem e registro no quadro “o que tem dentro
de uma casa”

28.05.10

07.06.10

jornal
Anúncios
Anúncio
Anúncio

Convite
Convite
Canto da
música
(CD)
Estória

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
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14.07.10
13.08.10

que fugiu do quintal”
Apresentação do teatro “A dona Baratinha
Apresentação de parlendas para os primeiros anos
da escola
Exploração de uma parlenda construída pelos
alunos (atividade mimeografada) de alfabetização
História da chapeuzinho amarelo (Livro)
Trabalhou o conceito de fobia e os tipos de medo
(folha mimeografada)
Leitura de uma parlenda “Gato Malhado”)
mimeografada

Teatro
Parlenda
Parlenda
Estória de
livro
Conceito

X

Parlenda

X

Verbete
Busca de palavras desconhecidas do texto no
dicionário
Ilustração do texto no caderno de leitura
Música folclórica “A bruxa medo de quê?
17.08.10

Treino da letra cursiva
Atividade de trava língua
Conversa sobre o conceito de trava língua
Registro no caderno do conceito construído
Leitura silenciosa de um texto em forma de trava
língua
Leitura do texto
Interpretação do texto

20.08.10

Lenda “Sangalamukê

Música
(CD)
Trava
língua
Trava
língua
Trava
língua
Trava
língua
Trava
língua
Trava
língua
Lenda
Lenda

Escrita espontânea sobre folclore

Atividade mimeografada trava língua
(alfabetização)
Parlenda “O peito do pé de Pedro é preto”
Reconto da história “A árvore que fugiu do quintal”
História “A pipa amarela”
23.08.10

Atividade mimeografada: ditos populares, substituir
desenhos por palavras.
Atividade mimeografada: compreender, interpretar
e registrar significado dos ditos populares
Diálogo e correção no quadro da atividade acima

24.08.10

Trabalho com frases populares e construção de
significado e registro no quadro e na folha
Trabalho com um dito popular impresso
Roda de cantigas e interpretação oral das músicas

Trava
língua/
código
Parlenda
Reconto
oral
(imagens)
Estória do
livro
Ditos
populares
Ditos
populares
Ditos
populares
Ditos
populares
Dito
popular
Músicas
orais

X
X

X
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Produção de texto, completar a música
mimeografada. música)
Leitura da atividade acima pelos alunos e em
seguida pela professora
Atividade de trava línguas através de ilustrações e
leitura pela professora

09.09.10

16.09.10

21.10.10

04.11.10

18.11.10

26.11.10

Conto das história corrente e escolha do título
História da Bela adormecida (livro)
Iniciando o conceito de história em quadrinhos
através de diálogo
Registro de perguntas sobre a história em
quadrinhos
no caderno
Leitura da história em quadrinhos “Monstros
folclóricos” e comentários sobre a mesma
Conto da fábula “no tempo em que os bichos
falavam” e conversa sobre a mesma
Produção de uma tirinha através de imagens
Comparando a tirinha produzida com a original
Leitura silenciosa da tirinha original
Leitura da tirinha construída
Atividade mimeografada de alfabetização
Atividade mimeografada para formar frases
Registro no quadro e no caderno de uma frase
sobre textos instrucionais.
Construção de uma frase através de um desenho
Registro da frase no quadro
Leitura de um texto mimeografado “História de
gato”
Atividade de interpretação de texto mimeografada
do texto “História de gato”
Atividade mimeografada: estória divididas em
trechos os alunos teriam que colocá-las em ordem
e posteriormente a leitura
Leitura feita por um aluno de cada grupo
Diálogo sobre os textos lidos
Leitura de outra estória e procura de rimas na
história
Registro no quadro das rimas encontradas na
história
Construção de um texto instrucional e
posteriormente leitura pelos grupos
Trabalhando com música impressa
Construção do brinquedo “bolinha de sabão
Produção de um texto instrucional a partir da
construção de um brinquedo.
Reconstrução de uma música por uma aluna e
registro no quadro (individual
Reconstrução da segunda parte da música pelos
alunos (coletiva)

(cantigas)
Música
impressa

Trava
língua
Conto

X

X

História de
livro
História em
quadrinhos
História em
quadrinhos

X

História em
quadrinhos
Fábula

X

Tirinha
Tirinha
Tirinha
Tirinha

X
X
X

Código
Conceito

Estória

X

X

Estória

Estória

X

Estória

X

Manual

X

Música
impressa
Manual
Manual

X

Música

X

Música

X

73

A partir dessa tabela, é possível apontar as atividades mais recorrentes da
prática dessa sala de aula, no que se referem à leitura e à produção de texto. A fala
da professora abaixo evidencia que ela tem internalizada a concepção de leitura
como processo: “mas é assim que se descobre a leitura, lendo, né”? Tudo indica que
a sua intenção é despertar nos alunos o gosto pela leitura. Esse tipo de discurso foi
observado em várias outras aulas tanto no que se refere à leitura quanto à escrita.
Gostei de ver, a criança que não leu tudo ainda é porque ta
descobrindo a leitura, mas é assim que se descobre a leitura, lendo,
né? A leitura não aparece assim de uma hora pra outra na cabecinha
da gente. A gente vai lendo, vai exercitando, vai aprendendo a gostar
de ler, quanto mais a gente lê, mais a gente passa a gostar de ler,
não é Ruan? Não é Aline? E aí a gente vai lendo... (fala da
professora Patrícia extraída da filmagem da aula do dia 04.11.10).

O discurso abaixo evidencia que a aluna teve contato com a escrita fora da
sala de aula, nesse caso o gênero textual história em quadrinhos. E também
demonstra que a aluna valoriza o ato de leitura e afirma o gosto pela mesma.

Oh, tia! Lá na casa da minha vó, tá cheio de histórias em quadrinhos,
pego uma, coloco a rede e fico lá na rede: eu e minha coleguinha,
tudo leno. A Aninha tá aprendendo a ler, eu falei assim: Ana, porque
você não lê um pouquinho ao invés de brincar? (fala de Aline
extraída da aula do dia 09.09.2010).

Nesse sentido, Mortatti (2008) explicita que:

A leitura e escrita são processos distintos que envolvem diferentes
habilidades e conhecimentos, bem como diferentes processos de
ensino e aprendizagem, e podem ser compreendidos em uma
dimensão individual e em uma dimensão social. Trata-se de
numerosos conjuntos de habilidades e conhecimentos lingüísticos e
psicológicos, variados e radicalmente diferentes entre si, com formas
de uso também diferenciadas em relação a uma diversidade de
materiais escritos (p. 100).

Em relação à leitura, podemos observar na tabela acima que ela ocorreu de
forma sistemática 28 vezes. Observamos que o que foi lido na sala de aula
ultrapassou o que foi produzido pelos alunos. Considerei como leitura as que foram
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realizadas como base para as produções de texto. As produções também foram
lidas na sala de aula, porém não foram inseridas na contagem da leitura.
Dentre as várias atividades que envolveram a leitura, gostaríamos de
destacar, inicialmente, o trabalho com histórias. Todos os dias, a professora contava
uma história para os alunos, seja através de histórias lidas ou contadas de livros
literários ou histórias de sua própria criação. A contação de histórias era uma prática
constante na prática da professora Patrícia. Tanto que existe um projeto de criação
da professora, nomeado “Todo dia tem uma história”.
Figura 11: Alunos reunidos logo após a história do Espantalho

Fonte: Arquivo da professora

Em segundo lugar, destacamos o trabalho com livros de literatura. Havia um
trabalho sistemático com livros literários, como afirma Patrícia “Eu gosto de todas as
histórias (...)” (extraído da filmagem da aula do dia 21.05.2010). Há uma
preocupação enorme da professora em adquirir livros literários, que, às vezes, são
comprados por ela mesma, emprestados ou alugados na biblioteca. Os alunos
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também faziam empréstimo semanalmente de livros literários na biblioteca; eles
possuem uma carteirinha que permitia levar o livro para casa.
Ainda em relação à leitura, observamos que, no planejamento de rotina da
turma, a professora Patrícia desenvolve um trabalho de leitura, de sua criação,
nomeado de “Pasta de histórias”. Esse trabalho funciona da seguinte maneira: cada
dia, um aluno leva para casa a pasta contendo um livro e uma bonequinha para as
meninas ou bonequinho para os meninos. E, segundo a professora, “tem como
objetivo único e simples desenvolver o gosto pelos livros e pelas histórias” (fala da
professora extraída do caderno de campo). Essas pastas são duas bolsas. Em uma,
contém um livro e uma boneca, na outra, um livro e um boneco. Tanto a bolsa
quanto os bonecos foram confeccionados pela professora. Todo dia, as pastas vão
pra casa de um aluno diferente, todos leem o mesmo livro e, ao terminar a
sequência, a professora troca o livro e a (o) bonequinha (o). Em relação à escolha
da história, a professora afirma: “Gosto de aproveitar e escolher uma história que
tenha ligação com algum conteúdo trabalhado. “Às vezes, no lugar da boneca,
coloco um filme. Por exemplo, quando trabalho histórias em quadrinhos, coloco GIBI
e um filme do Menino Maluquinho ou turma da Mônica “(fala da professora extraído
do caderno de campo).
Além das atividades citadas, a professora desenvolvia um trabalho chamado
de “História em sequência”. As histórias eram divididas em partes e, cada dia, ela
contava uma das partes para os alunos, como pode ser notado nas aulas do dia
31.05.10 e 01.07.10.
Os gêneros textuais lidos durante a coleta de dados foram letra de música,
livro de estória, anúncio, aviso, receita, parlenda, trava língua, tirinha e conto. A
leitura era desenvolvida a partir de gêneros textuais reproduzidos em “xérox” e
textos impressos pela professora ou de suportes textuais, como revista, jornais,
livros e outros. A professora também lia para os alunos e os acompanhava na
leitura.
Quando trabalhava algum gênero textual, ela pedia para que os alunos o
observassem, tentassem ler individualmente e pedia para que cada aluno lesse uma
sequência do mesmo, em voz alta. Na maioria das vezes, era a professora quem
escolhia os alunos que fariam a leitura; os escolhidos eram, geralmente, os que já
decodificavam. Nessas leituras, alguns alunos surpreendiam no que se refere ao
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processo de leitura; iniciavam “tropeçando” e, quando percebiam, estavam lendo
com mais fluência. Então, ela dizia: “Olha como ela está lendo bem” (fala da
professora extraída do caderno de campo).
A maior preocupação da professora Patrícia, em relação à leitura, era que os
alunos compreendessem o que estava sendo lido, o que pode ser observado a partir
da filmagem da aula do dia 04/11/10, em que a professora desenvolve com os
alunos uma atividade em torno de um gênero textual (estória) mimeografado e que
os alunos são convidados a observar e tentar fazer uma leitura do mesmo, “e aí
quero perguntar pra vocês, quem é que leu só um pouquinho, conseguiu entender
do que é que ta falando essa história? Quem conseguiu entender? Levanta a
mãozinha primeiro quem conseguiu entender”. (fala da professora extraída do
caderno de campo).
Geralmente, depois que os alunos liam, a professora fazia uma segunda
leitura e os alunos seguiam. Ela pedia que eles acompanhassem com o dedo para
não se perderem. Quando produziam textos, um aluno do grupo era escolhido para
ler sua produção para a turma toda.
Cada aluno tinha um caderno, intitulado “Caderno de leitura”. Neste, havia
gêneros textuais, como poesias, parlendas e outros reproduzidos em cópias “xérox”
para os alunos.
Figura12: A capa do caderno de leitura

Fonte: Arquivo da pesquisadora
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O discurso abaixo evidencia que a professora tem a concepção de que os
alunos não precisam saber ler para fazer uso do caderninho de leituras; mesmo os
que não leem têm acesso ao caderno. Ela acredita que a construção do processo de
leitura ocorre através do contato com diversos textos. A professora percebe a
importância dos alunos terem contato com a leitura, desde sempre, cujo objetivo é
desenvolver o hábito, o gosto por esta e também o contato com a escrita, com o
código em si.

Porque o aluno não precisa saber ler para ler né, ele não, ele tem
que vivenciar, tem que ter contato com a leitura desde sempre pra
que ele desenvolva o hábito, o gosto, e que ele comece a ter contado
mesmo com o código. Aí com a linguagem escrita (entrevista com a
professora Patrícia no dia 28.01.2012).

Além do gosto pela leitura, outro objetivo é que o aluno aprenda a ler, ou seja,
decodificar. O trabalho com o caderninho é feito depois do recreio; após o lanche, os
alunos lêem, individualmente, o texto e ilustram. Logo após, a professora toma a
leitura de cada aluno.
Eu levo a leiturinha, ela tem o objetivo mesmo de desenvolver o que?
A leitura. Né, pra ler. Né, e pra eles gostarem de ler e tal, aí esse ano
como eu comecei lá no início, que que eu fiz, a maioria não sabia ler,
eu tinha um aluno que estava no nível alfabético. Aí no começo do
ano eu colocava leitura, dava pra eles o caderno, normalmente o
caderno de leitura, engraçado você não ter visto, é usado logo depois
do lanche. Logo depois do lanche, eles vão acabando de lanchar,
vão pegando o caderninho de leitura, aí eles leem o texto e fazem a
ilustração daquele texto (...) Depois do recreio, eles pegam o
caderninho, acabaram de lanchar tal, eles pegam o caderninho, tão
bem, né, descansados, pegam o caderninho de leitura e fazem a
leitura individual, depois que eles fazem a leitura individual, eles
começam a ler pra mim, eu tomo a leitura de cada um.

Pelo menos uma vez ao mês, a professora ensaiava uma peça teatral com os
alunos, o texto da peça também era parte de um determinado gênero textual
desenvolvido na sala de aula. Como foi o caso do dia 14/07/2010, em que os alunos
apresentaram a peça teatral “Dona Baratinha”, para dar continuidade ao gênero
textual “convite” que estava sendo desenvolvido na sala de aula. Na própria peça,
uma aluna foi escolhida para fazer a leitura do convite durante a encenação.
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Figura13: Aluno fazendo a leitura do convite da peça teatral D. Baratinha

Fonte: Arquivo da professora Patrícia

Figura 14 e 15: Alunos atuando na peça teatral D. Baratinha
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Fonte: Arquivo da professora Patrícia

O discurso abaixo evidencia que os alunos produziram coletivamente o
convite da peça teatral de “D. Baratinha”; somente a ilustração do convite foi feita
individualmente. Esses convites foram distribuídos para algumas turmas da escola.
E, dessa forma, foram lidos por outros interlocutores além da professora e dos
colegas da turma.

Porque quando a gente produz um convite, né, quando eu faço o
teatro, para apresentar o teatro a gente produz o convite. O convite
que vai ser distribuído na escola, ele é feito pelos alunos e a gente
produz, essa é uma produção coletiva. Né, como é um convite para
um teatro, né aí não tem cada um, cada convite é um, a produção ali
fora porque também não deixa de ser uma produção daquele detalhe
que, a arte do convite é individual, mas a produção escrita, o interior
do convite, é uma produção coletiva. E aí, essa, esse convite é
distribuído para as turmas que são convidadas. E aí não é somente
só pra mim nem só para os alunos (entrevista feita com a professora
Patrícia no dia 28.01.2012).

O dicionário era utilizado nas aulas, a professora procurava as palavras
desconhecidas pelos alunos nos textos trabalhados e que surgiam, durante as aulas,
e registrava o significado no quadro, porém não assinalava como encontrava no
dicionário. O gênero textual “verbete” era construído junto com os alunos, levando
em conta o conhecimento prévio dos mesmos. Enfim, era uma construção coletiva.
Em relação à produção de textos, a tabela nos permite ressaltar que foram
feitas 22 produções, ao longo desse período, totalizando 25 aulas observadas,
sendo que a maioria foi feita coletivamente, em duplas, trios e/ou grupos. Dentre
elas, podem-se identificar produções coletivas, nas quais a professora era a escriba
dos alunos. Nelas, a professora propunha um determinado gênero textual a ser
produzido, os alunos dialogavam com a professora e, após um consenso, ela
anotava, no quadro, as ideias apresentadas. Ao finalizar a produção, os alunos a
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registravam no caderno destinado somente a esse fim. Nesse tipo de produção, ela
fazia a correção do texto, à medida que os alunos iam colocando as suas ideias.
Figura 16: Alunos produzindo o gênero textual lista em trios

Fonte: Arquivo da professora Patrícia

Figura 17: Alunas produzindo o gênero textual lista em dupla

Fonte: Arquivo da professora Patrícia
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Figura18: Produção do gênero textual lista feita em grupo

Fonte: Arquivo da professora Patrícia

As produções de texto feitas pelos alunos, seja em duplas, trios e/ou grupo
eram passadas, manualmente, por eles para um caderno, nomeado por ela como
“Caderno de construção da escrita”. Cada aluno possuía seu próprio caderno. Nas
produções feitas em duplas, trios e/ou grupos, era colocado o nome dos
componentes, a professora tirava xérox e as anexava no caderno de cada um. Era
uma forma de todos os alunos terem as produções dos outros grupos.
Segundo o relato da professora na entrevista do dia 28.01.2012, ela afirma
que o trabalho com a produção de texto tem vários objetivos:
bom, cada vez que eu é, proponho uma produção de texto, ela tem
alguns objetivos, né, não tem assim um único objetivo, são vários
objetivos. E cada produção ela tem um objetivo. Tem produção, até
tinha falado, tem produção tem como objetivo verificar o
conhecimento do aluno, em relação, em determinado, é assunto que
está sendo trabalhado. É, tem produção que tem como objetivo de
socializar ideias, né, que é pra eles discutirem né, e socializarem
mesmo as ideias deles sobre aquele assunto. Tem produção que é,
que um dos objetivos é verificar como é que o aluno está, como é
que ele constrói a escrita dele. Aí é quando eu to, é investigando a
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construção da escrita em si, a construção mesmo da escrita e não a
produção só. Né, porque quando você, o aluno ta produzindo, você
verifica várias coisas, você, você consegue observar a construção da
escrita, a produção de texto, do texto em si. E, né, a organização do
texto, o formato do texto, então é tudo isso que eu tenho o objetivo
de observar. E, né, a organização do texto, o formato do texto, então
é tudo isso que eu tenho o objetivo de observar. Agora, cada um
dentro do nível de conhecimento do aluno, né, dentro do, se o aluno,
é, tem aluno que consegue fazer no formato, por exemplo, se eu to
dando, to fazendo a produção de um, de um aviso. Tem criança que
consegue fazer um aviso, produzir um aviso no formato de aviso. Né,
e todas as características, agora têm criança que coloca, que
consegue produzir o aviso, só que não no formato de um aviso,
então isso também, aí é bom observar isso.

O discurso da professora evidencia que um dos objetivos é avaliar o aluno em
relação ao assunto e não ao texto. O outro seria avaliar a socialização de ideias que
seriam discutidas, produção que tem como objetivo verificar a construção da escrita,
a questão do código e também em relação ao que ela nomeia como formato do texto
e suas características, ou seja, o formato do gênero textual, No que se refere à
preocupação da professora com o formato do gênero textual, Marcuschi (2008)
aponta que é possível um artigo de opinião ser escrito na forma de um poema,
porém continuar sendo um artigo de opinião. O autor se refere a esse fato como
intertextualidade tipológica, ou seja, a “hibridização ou mescla de gêneros em que
um gênero assume a função de outro” (p. 165).
Demonstra ainda que a professora planeja as aulas de produção de texto de
forma diferenciada, a partir de vários objetivos, dentre os quais, o de verificar o
conhecimento e tirar dúvidas. E ainda afirma que ter um objetivo é primordial, não
basta dar uma produção para cumprir uma atividade. Bosco (2010, p. 108) já aponta
que “a produção de gênero textuais na escola possui diferentes objetivos e se
efetiva nas relações entre os alunos e os professores, encarados como agentes
sociais que interagem em um contexto de sala de aula”.
No tocante à avaliação das produções de texto dos alunos, a professora
alega:
eu avalio cada um de uma forma, porque, não tem como, eu não
avalio todo mundo igualmente, né, o aluno que ainda não lê, não
escreve na produção ele vai depois o que ele produziu, porque as
vezes quando ta, tem determinados níveis, mesmo não estando a
escrita perfeita, eu consigo compreender, tem nível de escrita que é
difícil, né, o pré silábico, o silábico restrito e o evoluído, é difícil pra
gente decodificar. Aí eu peço o aluno pra ler quando eu não consigo.
Aí se eu percebi que a produção foi boa, né, a, pelo menos a escrita

83

não ta, mas não ta perfeita, né, não ta totalmente dentro da norma,
né. Mas ele conseguiu expressar seu pensamento, conseguiu
produzir o texto, eu avalio positivamente aquilo, aí que que eu vou
fazer, eu sei que ele ta precisando é desenvolver mais é na escrita.
(...).Tem criança que não faz nem no formato, não consegue nem
escrever ainda, mas faz um aviso maravilhoso, por quê? Porque ele
consegue produzir, consegue expor seu pensamento, apesar de não
conseguir descrever, escrever o aviso do jeito que a convenção
manda.

O discurso acima evidencia que a professora reconhece os níveis de escrita
apontados por Ferreiro (2003), ou seja, a escrita como um processo. Nesse sentido,
avalia cada aluno de maneira diferenciada. Há uma preocupação com o processo de
construção do conhecimento dos alunos, quando ela fala que, mesmo que a escrita
do aluno não esteja dentro das normas, mas ele conseguiu expressar seu
pensamento e produziu, ela avalia, positivamente, e tem em consideração que esse
aluno precisa desenvolver mais. Entendemos que a professora não está preocupada
com o fato de o aluno saber escrever para produzir. O importante é que exponha seu
pensamento. Ela valoriza, também, as ideias dos alunos, mesmo quando estes não
sabem escrever e produzir um aviso no formato convencional. O que é relevante é se
esse aluno consegue criar um aviso expondo suas ideias.
Além da avaliação das produções de texto dos alunos, a professora sente a
necessidade de avaliar a sua própria prática de um modo geral e se sente bastante à
vontade em ser avaliada por outras pessoas, pela estagiária e até mesmo pelos
próprios alunos.
eu gosto muito de ter sempre alguém na minha sala. Estagiária,
sempre eu gosto de ter, porque eu acho que a aula fica mais rica,
porque eu tenho uma segunda visão, uma terceira visão, eu tenho a
minha visão, a visão dos alunos e a visão de quem ta lá assistindo, é
muito legal. Gosto de ter. (...) tirando a estagiária ou gente que vai
fazer pesquisa na minha sala, não tem ninguém que olha minha
prática e fala, “Olha, Patrícia, isso não ta certo, porque não tem
ninguém na minha sala. Somos eu e o aluno só (Entrevista feita com
a professora Patrícia no dia 28.01.2012).

De acordo com a professora, o seu trabalho desenvolvido na sala de aula era
avaliado pela supervisora que assistia a sua aula, uma vez a cada bimestre. O
discurso abaixo evidencia que a professora esperava que a supervisora apontasse
alguma crítica em relação à sua prática.
a supervisora é muito presente, ela olha muito, mas vê ali mesmo na
prática, na prática, ela vê uma vez por bimestre, só que ela assiste
minha aula, uma vez por bimestre. (incompreensível) Todo bimestre
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ela assiste uma aula nossa. Aí o dia que ela assiste aula eu coloco
exatamente todas essas coisas, pra ver o que ela fala, ela sempre
fala que ta bom (entrevista no dia 28.01.2012).

Observamos, também, o trabalho com narrativas orais a partir da caixa de
histórias, conforme pôde ser observado nas aulas dos dias 10/05/10 e 31/05/10
indicados na tabela. Pelo menos uma vez por semana, a professora desenvolve na
sala de aula ou na biblioteca uma atividade que é nomeada “caixa de histórias”, que
acontece na rodinha. Os alunos e ela se sentam no meio da sala, em forma de
círculo. A proposta dessa atividade é que um aluno, na sexta-feira, leve pra casa
uma caixa contendo um objeto e que, em casa, crie uma história em torno desse
objeto. E, no outro dia, esse aluno leva a caixa para a rodinha, a qual passa na mão
de todos os alunos. Com o objetivo de descobrirem que objeto se encontra nela, os
alunos vão apontando características do mesmo. Depois de todos participarem, ou
se acontecer de alguém descobrir, o aluno que levou a caixa pra casa conta a
história criada por ele para a turma.

E aí o que acontece, você viu na minha sala que eu tenho momentos
de produção oral, né, que é a caixa de histórias, né, que é o saco de
ideias, essas atividades são também, com a intenção também, com o
objetivo também de desenvolver essa produção oral. Mas a criança
não pode ter só produção oral, todos nós temos que ter produção
escrita (entrevista com a professora Patrícia no dia 28.01.12).

Podemos destacar, nesse discurso, que a professora relata o trabalho
desenvolvido na sala de aula, em torno da produção oral, apontando um dos
objetivos com que ela elabora a atividade da Caixa de histórias e o Saco de ideias,
que é “também de desenvolver essa produção oral”. O discurso acima também
evidencia que a professora reconhece a escola como lugar de aprendizado da
escrita, quando diz: “todos nós temos que ter produção escrita”, como algo inerente
ao ensino escolar.
A produção oral era muito utilizada e valorizada pela professora. Havia um
trabalho intenso com esse tipo de produção. “Porque a produção de texto no
primeiro ano, quando é a porque tem a produção oral, que não deixa de ser uma
produção de texto” (entrevista com a professora Patrícia no dia 28.01.12). Através
de uma atividade de sua criação, nomeada por ela como Saco de ideias, a
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professora colocava várias imagens dentro de um saco de tecido, escolhia os alunos
e pedia que retirassem uma imagem e formassem oralmente uma frase. Geralmente,
ela escolhia os alunos que apresentavam mais dificuldade na produção oral.

produção de texto é, apesar no nome produção de texto, ela não
necessariamente ela tem que produzir um texto. (...) A criança
quando ela produz uma frase é uma produção de texto, né, porque
ela ta criando uma frase, quando ela produz qualquer tipo de
produção por menor que ela seja, ela é uma produção, né, e é uma
criação. Porque a criança ta produzindo alguma coisa, ta criando,
que pode ser a partir de alguma ideia (...) (entrevista com a
professora Patrícia no dia 28.01.12)

Esse discurso da professora evidencia que ela reconhece o processo de
produção de texto e tudo que é criado pelo aluno é considerado por ela como
uma produção. A partir das observações na sala de aula, pude constatar que a
professora trabalha a leitura e a produção de texto de forma articulada. Segundo
a ela,

uma está totalmente ligada a outro, né? Porque uma depende da
outra (...). Né, eu trabalho a construção da escrita, mas para construir
a escrita eu uso a leitura, eu acho que não dá para trabalhar a escrita
sem trabalhar a leitura. E não dá para trabalhar a leitura sem
trabalhar a escrita. Acho que uma ta muito ligada à outra, então por
isso que eu não consigo te falar assim, né, fazer uma distinção não
dá mesmo, então elas estão intimamente ligadas (entrevista com a
professora Patrícia no dia 28.01.12).

Na maioria das vezes, a leitura precede a atividade de produção de texto e é
utilizada como base para que se concretize a atividade de produção, atentando para
que a leitura seja trabalhada a partir de um objetivo e dentro do contexto do que se
pretende produzir. Como é ressaltada pela professora Patrícia, “a produção de texto
ela, eu tento, na maioria das vezes, ela é ligada ao gênero textual que eu to
trabalhando” (entrevista no dia 28.01.2012).
Na prática de sala de aula, especificamente nas atividades de leitura e
produção de texto, a professora dispunha de várias estratégias para o
desenvolvimento dessas atividades, como é apresentado no discurso abaixo.
Uma estratégia, ela tem o objetivo, o meu é, depende, algumas são
para atrair a atenção, outras são né, para valorizar uma criança, por
exemplo, se eu, quando eu dou a oportunidade para uma criança que
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eu sei que tem dificuldade, depende, se ela tem dificuldade por
exemplo de se expressar porque ela é insegura, porque ela é tímida,
eu to dando a oportunidade pra que ela se sinta mais segura
(entrevista com a professora Patrícia no dia 28.01.2012).

Esse discurso evidencia que cada estratégia utilizada pela professora tem um
objetivo específico. Uma serve para atrair a atenção dos alunos, outra para valorizar
o aluno, outra para dar voz ao aluno com mais dificuldade. Outra estratégia é
quando a professora examina o conhecimento prévio do aluno em relação à
produção de texto.

Normalmente eu pergunto quem sabe e tal, aí a criança vai falar o
conhecimento que eles têm, não que as outras crianças não sabem.
Porque todos têm um pouquinho de conhecimento também, todos
têm conhecimento, algum conhecimento a gente tem, né? Só que
não tem a coragem de falar, aí ouve o coleguinha falando, o outro
falando e aí acaba tendo coragem de falar. E aí acaba falando.
(entrevista com a professora Patrícia no dia 28.01.2012).

No discurso abaixo, a professora realça a importância dessas estratégias na
sala de aula, cada qual ligada a um determinado objetivo. Alertando, também, a
possibilidade de não atingir o objetivo almejado, aponta a necessidade de repensar
essa estratégia.

Então as estratégias são, eu acho, muito necessárias na sala de
aula. Mas cada uma é utilizada de acordo com que eu acho que vai
dar certo na sala de aula, no momento. Que eu julgo necessária no
momento. Mas, às vezes, a estratégia pode dar errado, se ela der
errado eu não uso mais, eu até tento dar uma modificada (entrevista
com a professora Patrícia no dia 28.01.2012).

O trabalho com os gêneros textuais era presente na prática dessa professora,
tanto no que se refere à leitura quanto na escrita. O discurso abaixo demonstra que
o gênero textual é ostentado pela professora como base para a produção de texto.

Então como eu trabalho com vários gêneros textuais, a produção de
texto ela normalmente ta ligada ao gênero textual que no caso eu
estou trabalhando, né, na sala de aula. Se eu estou trabalhando
receita, a produção de texto que eu vou trabalhar naquele momento,
não, não vou trabalhar só ela, mas eu vou tentar mais desenvolver
naquele gênero textual que eu estou desenvolvendo. E aí como é
que o aluno, por exemplo, vai fazer a produção de uma receita, ele
tem que conhecer uma receita né, ele tem que ter tido contato com

87

uma receita. Ele tem que ter vivenciado na prática como é uma
receita, pra que ele consiga produzir (entrevista com a professora
Patrícia no dia 28.01.12).

Ainda em relação ao trabalho com gêneros textuais na sala de aula Leal
afirma que:

o importante é o aluno reconhecer a existência de padrões textuais
mais ou menos rígidos, mais ou menos estáveis, que são
considerados adequados para as diferentes situações da vida social
(os gêneros textuais), e ir dominando gradativamente as
especificidades de uma gama deles- aqueles que serão úteis e
necessários à sua participação na sociedade (2009, p. 56).

Quando questionada sobre as atribuições dos gêneros textuais nas
produções de texto a educadora afirma:
porque na verdade quando eu trabalho com os gêneros textuais. Por
que uma das coisas é você ter contato com vários gêneros textuais,
porque no dia a dia a gente convive com diversos gêneros textuais
né? Então é importantíssimo que já inicie lá na construção da leitura
e da escrita a, o contato com eles. Quando eu trabalho os gêneros
textuais na produção, é porque uma das coisas eu quero ver,
investigar né, verificar se o aluno compreendeu aquele gênero
textual. Porque eu consigo perceber, na produção de texto, eu
consigo perceber se ele conseguiu compreender ou não. Porque dá
o gênero textual, trabalhar só por trabalhar, só, a vamos trabalhar,
não, eu quero saber se realmente o aluno compreende. Eles não vão
compreender todos, tem criança que consegue, né, apropriar de
todos eles, mas tem criança que não dá conta mesmo e aí.
(entrevista no dia 28.01.2012).

O discurso acima evidencia que a professora tem consciência da importância
de se trabalhar os gêneros textuais na sala de aula, levando em consideração que
eles estão presentes no nosso dia a dia. Ela demonstra convicção de que o gênero
textual é a base para a aprendizagem da leitura e da escrita e também apresenta os
objetivos de se trabalhar os gêneros textuais na produção, que é verificar a
compreensão do aluno e a efetivação da aprendizagem.
De acordo com a professora, a escolha dos gêneros textuais trabalhados na
sala de aula é feita a partir de uma proposta inicial apresentada pela escola. “nessa
proposta, porque um planejamento é uma proposta também, já tem os gêneros
textuais que a gente deve trabalhar e aí como é que, aí eu faço uma reorganização
dentro da proposta da escola” (entrevista no dia 28.01.2012). Dessa forma, o
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planejamento da professora em torno dos gêneros textuais está subordinado à
proposta da escola, a um planejamento inicial que e a professora deve seguir.
Então depende do que, do que eu tenho que trabalhar. Porque tem
coisa que eu tenho que trabalhar a escola não me dá total abertura,
dentro da proposta para o primeiro ano, que tem na proposta da
escola. Então eu dependo da proposta da escola pra eu elaborar,
entendeu? (entrevista no dia 28.01.2012).

No discurso abaixo, a professora descreve como é feita essa articulação do
trabalho com os gêneros textuais e as histórias contadas na sala de aula.

Como eu trabalho com as histórias, eu faço uma ligação entre os
gêneros textuais a serem trabalhados e as histórias que eu quero,
que eu vou contar. Então, por exemplo, (...) Eu conto uma história
que é ligado a isso, qual história, uma das que é ligada a isso? E o
que que tem na história da Dona Baratinha? Fala do sistema
monetário por causa da moedinha, fala da feijoada, fala dos
ingredientes da feijoada, fala de uma lista de compras, então olha só,
os gêneros que tem aí, tem a lista de compra, tem a receita, aí eu
aproveito e trabalho esses gêneros textuais que tem na história da
Dona Baratinha, que ta ligado a outros conteúdos que eu tenho que
trabalhar (entrevista no dia 28.01.2012).

Com isso, os alunos produziram vários gêneros textuais a partir das
atividades de produção de texto.
Como pode ser visto na tabela abaixo foram produzidos os seguintes gêneros
textuais: tirinha, lista, manual, bilhete, música, anúncio, aviso, receita, convite e
verbete.
Levando em consideração a recorrência com que esses gêneros textuais
aparecem na Tabela 1, foi possível contabilizar em quantas aulas cada um dos
gêneros foi produzido. Essas informações são apresentadas na Tabela 2 que segue
abaixo.
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Tabela 2 Gêneros textuais produzidos
DATA DA PRODUÇÃO
DE TEXTO

GÊNERO PRODUZIDO

10.05.10

Tirinha

QUANTIDADE
TRABALHADA POR
AULA

16.09.10
13.05.10

Lista

2

20.05.10
27.05.10
14.05.10

Manual

18.11.10
26.11.10
14.05.10

Bilhete

21.05.10

Anúncio

27.05.10
11.06.10
11.06.10

Aviso

21.06.10
29.05.10

Receita

01.07.10

Convite

24.08.10

Música impressa

2

26.11.10
21.10.10

Conceito

20.08.10

Lenda

A partir da tabela, pode-se observar que os gêneros textuais “lista”, “manual”
e “anúncio” foram trabalhados em três aulas cada um. Os gêneros “tirinha”, “aviso” e
“música”, em duas aulas e o “bilhete”, a “receita”, o “convite”, o “verbete” e a “lenda”,
apenas uma vez. O gênero “lista” ocorreu duas vezes na aula do dia 13.05.10 e a
música impressa na aula do dia 24.08.10.
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Figura19: Produção dos alunos a partir do gênero textual tirinha

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Figura 20: Produção dos alunos: gênero textual “aviso”

Fonte: Arquivo da pesquisadora
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Figura 21: Produção dos alunos: gênero textual receita

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Figura 22: Produção dos alunos: gênero textual lista

Fonte: Arquivo da pesquisadora
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No desenvolvimento da atividade de produção de texto, a professora seguia
basicamente um ritual. As produções ocorriam geralmente depois da inserção de um
determinado gênero textual em aulas anteriores ou até mesmo no dia da produção.
Para dar início à produção de texto, a professora tinha no seu planejamento o tipo
de gênero textual a ser produzido. Inicialmente, ela relembrava o gênero textual e
respectivas características através do levantamento do conhecimento prévio dos
alunos e, quando estava certa de que eles haviam compreendido, propunha a
produção de texto. Nesse momento, já os deixava a par de como seria a
organização dos grupos, ou seja, se seria em dupla, trios, em grupos ou coletiva
com toda a turma.
Na entrevista feita no dia 28.01.2012, perguntei à professora como era feito o
planejamento das atividades de produção de texto “planejo, o planejamento da
produção depende muito de como estão sendo as aulas. Eu me espelho muito na
aula que eu dei para planejar a aula seguinte, né”. Nesse discurso fica claro que o
planejamento segue uma sequência que pode ser identificada visivelmente, quando
ela afirma que o planejamento depende do nível do andamento das aulas e que o
planejamento da aula seguinte é condicionado pela aula anterior. No discurso
abaixo, a professora aponta os objetivos a serem alcançados na produção de texto
que são: verificar o conhecimento do aluno, tirar dúvidas e verificar o processo de
escrita.
Então eu planejo, cada turma é uma, depende da turma, depende da
produção, tem produção que eu planejo normalmente, eu planejo a
aula mesmo, é só pra complementar e tem produção que eu planejo
para verificar o conhecimento ou para sanar alguma dúvida. Então, o
planejamento com o meu planejar depende da, do meu objetivo na
verdade, pra eu planejar depende mais do objetivo do que qualquer
coisa. Entendeu ou ainda não entendeu? É porque tudo tem que ter
um objetivo, eu não vou fazer produção só porque ó você tem que
dar produção de texto. Então eu vou dar uma produção e pronto,
não. Pra mim ela tem que ter um objetivo. Aí a partir daí, pelo
objetivo que eu faço o planejamento, né. Ora tentando sanar,
tentando verificar, tentando investigar algumas coisas né e
normalmente eu me surpreendo muito com as produções (entrevista
com a professora Patrícia no dia 28.01.12).

Nem sempre os grupos pré-selecionados por ela coincidiam com os grupos já
formados no início da aula. Depois de ter os grupos formados, ela distribuía o
material utilizado para o registro da produção. Durante a produção, ela circulava na
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sala entre os grupos, dando auxílio na leitura do enunciado, quando necessário, e
também na escrita. Relembrando que nem todos do grupo dominavam a leitura e
escrita.

a leitura independe da escrita quando, quando se refere, por
exemplo, quando eu falo que o aluno está lendo, muitas vezes eu
falo que ele está lendo sem necessariamente ele decodificar. Sem
que ele leia, mas ele lê imagem. A leitura não é só leitura de palavras
né? Quando você está fazendo uma leitura de imagens você está
fazendo a leitura né? Então, ela se completam, se complementam,
mas uma pode estar sem que a outra esteja (...), como por exemplo
eu que trabalho com o primeiro ano, meus alunos não são
alfabetizados (...), mas só que eu considero que eles fazem a leitura
também, mesmo quando eles ainda não conseguem decodificar. Né,
porque pra você iniciar a leitura, propriamente dita, a decodificação,
você precisa, desenvolver outras questões da leitura em si, então
que é a leitura de imagem, que é a interpretação daquilo que você
compreendeu e da imagem (entrevista com a professora Patrícia no
dia 28.01.12).

Essa passagem mostra que a professora aponta momentos em que a leitura
independe da escrita, justificando que, mesmo os alunos que não decodificam,
conseguem fazer a leitura de imagens.
Interpelada sobre o conceito de produção de texto durante a entrevista, a
professora apresenta que:

produção de texto é né uma criação espontânea, que muitas vezes
ela é, apesar de ser espontânea, é, é uma criação natural, né, que se
a criança vai produzir de acordo com, ela vai produzir de acordo com
o conhecimento dela, de acordo com tudo que ela, que ela consegue
expor, mas ela vai fazer também a partir de alguns e conceitos, de
algum conhecimento que ela tenha adquirido. (...) Bom o próprio
nome já diz, produção, produzir alguma coisa, e essa produção ela
depende do seu conhecimento, né? De como você, alguma coisa,
alguma situação. (entrevista com a professora Patrícia no dia
28.01.12).

Percebemos que o conceito de produção de texto é algo incorporado no
sujeito, nesse caso a professora, no momento em que ela apresenta essas
incorporações e concepções a cerca da escrita. No ambiente escolar, o processo de
escrita é construído de forma sistemática, não é um processo natural. O aluno não
aprende livremente, há a interferência do professor nesse processo de
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aprendizagem. O lugar que a professora ocupa é o de ensinar, representa um papel
de autoridade no processo de escrita; essa função, delegada pela escola e
comunidade escolar, é uma exigência da própria sala de aula. Quando ela aponta
que “ela vai produzir de acordo com o conhecimento dela”, não é o que ocorre na
prática. O aluno produz no contato com o conhecimento escolar e vai apropriando-se
desse conhecimento, à medida que este lhe é apresentado e, dessa forma, também
produz.
Quando a produção de texto era coletiva, a professora tinha a função de
escriba. Durante a atividade de produção, seguia-se o mesmo processo de
investigação do conhecimento prévio dos alunos e, depois do diálogo entre a turma
e professora, para se chegar a um consenso das ideias, ela iniciava o registro no
quadro, o qual poderia ser modificado a qualquer momento, caso um aluno não
concordasse. Recorrentemente, ela tentava provocar os alunos como forma de
permitir o desenrolar das ideias. Ao término da produção, os alunos registravam o
que criaram no caderno de construção da escrita.
Como podemos apontar na aula do dia 10.05.10, a professora deu
continuidade ao trabalho com tirinhas, já iniciado nas aulas anteriores. Nessa aula,
houve discussão em torno de duas tirinhas da turma da Mônica. A professora pediu
que os alunos observassem as tirinhas. Após dialogarem em torno das mesmas,
eles criaram sua própria tirinha.
Figura 23: Produções dos alunos: gênero textual tirinha

Fonte: Arquivo da pesquisadora
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No dia 21.05.10, ela iniciou o trabalho com o gênero textual “anúncio”, através
da história “Quero uma casa com janela”. A professora contou a história para os
alunos e nesta havia um anúncio. Ela instigou o conhecimento prévio dos alunos em
torno desse gênero, basicamente utilizando as questões sobre como era um anúncio
e qual era a sua função. Posteriormente, os alunos fizeram uma atividade
mimeografada envolvendo anúncios e a professora lhes propôs a produção de um
anúncio coletivo, apresentando uma folha que trazia o contexto de produção. Após
ler e explicar esse contexto, os alunos fizeram comentários. À medida que os alunos
iam dando sugestões, após dialogarem e entrarem em um consenso, a professora
registrava no quadro e, durante o registro, ela relembrava as características de um
anúncio e a sua função. Para finalizar, entregou aos alunos a folha, a fim de que
registrassem a produção escrita individualmente.
Havia uma das atividades desenvolvidas pela professora, na sala de aula, que
tinha como objetivo principal a produção de texto. Tal exercício foi nomeado pela
professora como caixa surpresa; aquele era utilizado para a construção de textos
coletivos e também como atividade de alfabetização, ou seja, ensino do código. A
professora levava uma caixa para a rodinha, contendo um objeto desconhecido
pelos alunos. A intenção é que eles adivinhassem qual era o objeto presente na
caixa. A caixa passava nas mãos de cada aluno e os mesmos falavam suas
supostas características, sacudiam a caixa para sentirem seu peso, o barulho
provocado e outros aspectos. Quando esse objeto era descoberto, a professora
instigava o conhecimento prévio do aluno através de perguntas, como “Como é esse
objeto? Para que ele serve?” À medida que os alunos respondiam as perguntas,
havia um diálogo intenso entre professora e os mesmos. Ao passo que esses
conhecimentos eram apresentados, a escrita do texto ia se concretizando e a
professora registrava no quadro. Depois de terminada a produção coletiva, os alunos
a registravam no caderno de construção da escrita.
Um exemplo dessa atividade foi feita no dia 13.05.10. Inicialmente, a
professora trouxe uma caixa contendo um objeto, nesse caso um pedaço de elástico
de costura, mas os alunos não sabiam o que estava na caixa. A intenção era que
eles descobrissem. O ritual da atividade seguia o mesmo já citado acima. Nesse
caso, o objetivo da professora era que os alunos produzissem um texto a partir de
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um objeto usado com o pretexto de se trabalhar a inicial da palavra Elástico. O
objetivo era a produção de um gênero textual com a exploração da letra “E”.

Figura 24: Produção coletiva do elástico

Fonte: Arquivo da pesquisadora

No dia 20.05.10, também ocorreu essa atividade, porém foi produzido o
gênero textual lista. A professora pediu que os alunos adivinhassem vários objetos
que estavam na caixa surpresa, iniciados com a letra “E” e os alunos foram falando,
enquanto ela registrava no quadro, logo após anotarem no caderno.
Na prática da professora Patrícia, principalmente no que se refere à atividade
de leitura e produção de texto, observamos que ela instiga o conhecimento prévio
dos alunos. A professora aponta os objetivos de se “provocar” esse tipo de
conhecimento

quando eu to fazendo essa, esse trabalho de investigar o
conhecimento prévio eu to dando oportunidade a eles, eles exporem
seus pensamentos, seu pensamento, exporem o conhecimento que
eles têm e também de consolidar as ideias que um tem, outro tem,
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também, às vezes de não concordar um com a ideia do outro, né, de
criar alguma polêmica. Então, a intenção de trabalhar é isso mesmo.
É pra dar oportunidade mesmo, né? Porque senão fica aquela coisa
maçante, só eu levo, só eu levo e não é assim, o tempo todo ali a
gente ta aprendendo, sem contar que eu aprendo pra caramba com
eles, a gente aprende muito quando a gente ta (entrevista no dia
28.01.2012).

De acordo com a professora, os alunos têm a oportunidade de expor ideias,
pensamentos e conhecimentos, criar contradições de ideias e construir o
conhecimento através dessa interação. O discurso abaixo evidencia que a
professora tem a concepção de aprendizagem não como um produto final, mas
como algo que vai sendo construído ao longo do processo no qual. ela se coloca
como mediadora desse conhecimento.

Então eu acredito na construção do conhecimento, quando você
vivencia, é mais fácil e, quando você tem oportunidade de expor seu
pensamento, é também, é mais fácil construir esse conhecimento,
agora se alguém te dá isso, você não consegue aprender. Porque
você pode até aprender, mas não é aquele aprendizado, nem
prazeroso e nem assim aquele aprendizado mesmo, porque tem
coisa que você aprende mesmo e não esquece (entrevista com a
professora Patrícia no dia 28.01.2012).

2.3 A escrita da sala de aula: percorrendo outros espaços

No período de observação na sala de aula, não havia tomado conhecimento
da existência de um jornal produzido pela própria escola, contando com a
colaboração de alunos e professores. Foi durante as discussões ao longo da
entrevista com a professora Patrícia que me inteirei a respeito do jornal, chamado
Gazeta Estudantil. Sua produção é bimestral e conta com a colaboração dos alunos
e professores.
o jornal chama Gazeta Estudantil, ele é produzido na escola, ele é
bimestral, então é uma vez por bimestre. Tudo o que tem nele é
colaboração da escola mesmo, das turmas. Então, se eu tenho
alguma coisa interessante na minha sala, alguma produção ou
alguma receita que eu tenha trabalhado, alguma notícia que a gente
tenha descoberto. (entrevista no dia 28.01.2012)
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O jornal é um dos espaços para além da sala de aula, onde os textos dos
alunos circulam e, dessa forma, cumpre a função da escrita de permitir a
interação entre pessoas. A professora Patrícia utiliza esse jornal para expor as
produções de textos dos alunos e outros tipos de trabalho desenvolvidos na sala
de aula.
É, por exemplo, quando eu faço uma produção, às vezes eu faço
uma produção e essa produção é colocada no jornalzinho da escola,
né, nós já tivemos produções lá, quando eu trabalhei, todo ano eu
coloco produção de aluno, da turma no jornalzinho. Aí acho que
naquele ano que você tava, eu coloquei a produção das parlendas,
não foi? (entrevista do dia 28.01.2012)

Uma das atividades colocadas no “Gazeta Estudantil” foi elaborada na
disciplina de ciências; os alunos trouxeram de casa para a sala de aula
informações extras de um animal que está sendo estudado. Além de compartilhar
com a turma, a escrita foi colocada no jornal, que foi distribuído para os alunos e
levado para a casa. Assim, a escrita dos alunos circula em outros espaços além
da sala de aula.

a gente vai trabalhar por exemplo animais, o aluno trás alguma
informação interessante, igual, a de algum animal, que não seja tão
conhecida assim essa informação, a gente colabora e aí eles
colocam no jornalzinho e esse jornalzinho é distribuído para todos os
alunos da escola, aí eles levam pra casa (entrevista no dia
28.01.2012)

Outra atividade divulgada no “Gazeta Estudantil” foi a produção de uma
parlenda feita pela turma, a partir de outra parlenda. Nota-se que a professora
busca ser criativa na sua prática e propõe inovações que buscam atrair a atenção
dos alunos. Ao longo das observações, percebi que ela gosta de fazer aquilo que
é diferente, que foge da monotonia.

A parlenda de domingo, tem aquela parlenda de domingo, aí nós
colocamos, fizemos a parlenda de segunda, hoje é segunda, na, pé
de caxumba, se eu me lembro, aí então essa produção não foi só pra
mim, foi colocada no jornalzinho da escola (entrevista do dia
28.01.2012).
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O discurso abaixo evidencia que a professora reconhece que a escrita dos
alunos deve circular em outros espaços, além da sala de aula, e, até mesmo, da
escola, como ela mesma afirma: é para a escola, para a família e para a
comunidade escolar. Ou seja, na concepção da professora, a escrita deve extrapolar
os muros escolares.
Mas é pra escola, pra família, pra comunidade escolar, que quando
tem festa né, se faço uma produção, exponho na escola, tudo isso é
para a comunidade escolar. Mas é mais mesmo, quem mais utiliza
sou eu, só que eu gosto de aproveitar pra expor também (entrevista
do dia 28.01.2012).

Antes de os alunos levarem o “Gazeta Estudantil” para casa, a professora faz
um exercício com eles, com o objetivo de trabalhar a leitura e as características do
jornal.
Porque olha o que é que eu faço, eu pego o jornalzinho e não
entrego pra eles, eu fico com eles na sala e leio o jornal todinho com
eles, eu trabalho o jornal com eles. Eu trabalho o formato, mesmo
que eu ainda não tenha trabalhado, aí eu leio, falo sobre o formato, o
nome (incompreensível), o editorial, o que é um editorial, para que
serve (entrevista no dia 28.01.2012).

Outro espaço em que a escrita dos alunos é compartilhada com toda a
comunidade escolar (alunos, professores, funcionários e pais) é na Feira de Artes,
evento este promovido pela escola uma vez ao ano.

Todo ano, eu exponho todo ano eu faço. Aí quando é, quando eu sei
que vai ter, uma exposição da escola, aí eu reservo pra isso. Por
quê? Se eu ficar expondo sempre, aí quando chega no dia da
exposição que é da escola, porque isso é uma, é da escola, tem que
ter aquele dia, feira cultural, eu não tenho nada pra expor. Tudo que
eu tinha eu já mostrei. Então eu não posso mostrar tudo, eu tenho
que ter algumas cartas na manga. Tenho que ter algumas coisas
guardadinhas e essas coisas, algumas, nem a supervisora eu deixo
ver, pra ser novidade no dia da feira (entrevista no dia 28.01.2012).

Portanto, percebemos que as práticas de produção de texto realizadas no
interior da sala de aula extrapolam os seus limites e adentram em outros espaços
escolares e extra-escolares.
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O presente capítulo tratou de descrever, de forma mais panorâmica, as
práticas envolvendo a leitura e a escrita, na sala de aula, que focaram o trabalho
com os gêneros textuais em uma turma do 1º ano do Ensino Fundamental. A prática
específica de produção de texto nessa turma, marcada pelas interações do espaço
da sala de aula, será alvo das discussões do próximo capítulo.
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CAPÍTULO III
A PRÁTICA DE PRODUÇÃO DE TEXTO: MARCAS DE UMA
PRODUÇÃO DISCURSIVA

Neste capítulo, serão apresentadas algumas aulas selecionadas a partir dos
dados coletados na pesquisa. São classes consideradas representativas da
dinâmica da sala de aula, durante as atividades de produção de texto. Essas aulas
serão divididas em sequências discursivas, extraídas das transcrições das filmagens
feitas nas observações. Essas tiveram como foco as atividades de produções de
textos. A partir dessas sequências discursivas, foram desenvolvidas categorias de
análise e, para a definição das mesmas, baseamo-nos no discurso produzido entre
professora/alunos nas interações de sala de aula. As sequências estão dispostas
através de turnos de fala (enumerados), apresentando o discurso da professora e/ou
do aluno.

3.1 Produzindo o gênero textual “Anúncio”

Na aula do dia 21/05/2010, a turma estava dividida em trios e duplas. A
professora inicia a aula colocando preso ao armário um “banner” de tecido, enfeitado
com uma cortina colorida e com bichinhos de pano, confeccionados por ela, no qual
estava escrito “Era uma vez”. E no outro armário, colocou um anúncio também
elaborado pela mesma, no qual estava escrito:

VOCÊ QUER CONSTRUIR
SUA CASA?
PROCURE O CONSTRUTOR
SENHOR GALO CUCUDUCO.
ELE MORA NA RUA DO BOM BICO,
ESQUINA COM A
AVENIDA DO FARELO FINO.

102

Esse anúncio era parte integrante da história que seria contada. Logo após, a
professora chamou, gradativamente, os alunos para comporem a roda de história
“termo nomeado por ela”. Pediu que se posicionassem de frente para o “banner” e
que os alunos se assentassem no chão, distribuindo-os da seguinte forma: menores
na frente e os maiores atrás. A professora iniciou uma atividade com uma lúdica que
ela nomeou como preâmbulo, já conhecido pelos alunos.

Professora :“Você sabe dizer?
Alunos: Sim.
Professora: Não, não, não.
Alunos: Sim, sim, sim.
Professora: Quando eu disser grande, vocês vão dizer...
Alunos: Pequeno.
Professora: Quando eu disser pequeno, vocês vão dizer...
Alunos: grande.
Professora: Pequeno, pequeno, pequeno.
Alunos: Grande, grande, grande.
Professora: Quando eu disser forte, vocês vão dizer...
Alunos: Fraco.
Professora: Quando eu disser fraco, vocês vão dizer...
Alunos: Forte.
Professora: Fraco, fraco, fraco.
Alunos: Forte, forte, forte.
Professora: Quando eu disser dentro vocês vão dizer...
Alunos: Fora.
Professora: Fora, fora, fora
Alunos: Dentro, dentro, dentro.
Professora: Quando eu disser vazio, vocês vão dizer...
Alunos: Cheio.
Professora:Quando eu disser cheio, vocês vão dizer...
Alunos: Vazio.
Professora: Cheio, vazio, cheio.
Alunos: Vazio, cheio, vazio.
Professora: Quando eu disser fino, vocês vão dizer...
Alunos: Grosso.
Professora: Quando eu disser grosso, vocês vão dizer...
Alunos: Fino.
Professora: Fino, fino, grosso.
Alunos/professora: Grosso, grosso, fino.
Professora: Quando eu disser aberto, vocês vão dizer...
Alunos: Fechado
Professora: Quando eu disser fechado, vocês vão dizer...
Alunos: Aberto.
Professora: Fechado, fechado, fechado.
Alunos: Aberto, aberto, aberto.
Professora: Quando eu disser história, vocês vão dizer...
Alunos: Agora.
Professora: Quando eu disser agora, vocês vão dizer história.
Professora: Agora, agora, agora.
Alunos: História, história, história.
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Esse diálogo é uma estratégia utilizada pela professora antes da contação
de histórias. Depois do diálogo, ela apresentou o livro de história intitulado “Quero
uma casa com janela” que seria contada por ela. Na história, aparece o anúncio que
está pregado no armário, ela pede que os alunos leiam juntos e ela mesma encerra
a leitura. A professora finaliza a história com outro diálogo conhecido pelos alunos:

Professora: Entrou em uma porta...
Alunos: Saiu pela outra.
Professora: Quem quiser...
Alunos: Que conte outra.

A sequência abaixo se refere ao momento anterior em que a professora conta
a história “Quero uma casa com janela”. Ela instiga o conhecimento prévio dos
alunos acerca do livro, no que se refere às suas características visuais e outros
aspectos.

Sequência 1: “Isso aqui todos vocês conhecem, não conhecem”?

1- Professora: Isso aqui todos vocês conhecem, não
conhecem?
2- Aluno: (Incompreensível)
3- Professora: É o que é isso aqui?
4- Ruan: Quero uma casa com janela.
5- Professora: É mais isso aqui é o que? Esse objeto é o que?
6- Aluno: Um livro. (continua o diálogo sobre o livro, iniciando
pela capa)
7-Professora: Ele tem a...
8-Aluno: capa
9-Professora: capa, não é? E essa capa, só através da capa dá
pra saber alguma coisa sobre o livro?
10-Alunos: Não.
11-Professora: Não?
12-Aluno: Dá.
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13-Professora: Alguma coisa, eu não to falando tudo. Dá pra
saber tudo sobre o livro?
14-Alunos: Não (em coro)
15-Professora: E alguma coisa sobre o livro, dá pra saber? O
que é que a gente consegue saber sobre esse livro olhando
aqui na capa?
16-Aluna: O nome.
17-Professora: O nome. O nome do que?
18-Aluno: Do livro.
19-Ruan: Tia eu sei, o título.
20-Professora: O título, é o nome da...
21-Aluno: Do livro
22-Professora: Da história. Qual o nome da história que a gente
vai ouvir?
23-Aline: Quero uma casa com janela. (A professora pede para
que os alunos façam a leitura coletiva do título da história.
Depois de feita a leitura ele lê novamente.)
24- (...)
25- Professora: E então vai começar pra gente essa história,
eu espero que vocês gostem, pois a Patrícia gosta muito dessa
história.

No primeiro turno, a professora já inicia com a pergunta: “Isso aqui todos
vocês conhecem, não conhecem”? Essa pergunta esclarece que a professora supõe
que os alunos já tenham contato com livros literários e reconheçam a forma como
eles se apresentam. No turno (4), um aluno traz como resposta o título do livro,
provavelmente após ter feito a leitura. Pode-se observar no discurso “É, mais isso
aqui é o que? Esse objeto é o que?” que a professora não descarta a resposta do
aluno, evidenciando que o aluno está no caminho certo, mas que não é só isso, que
há mais informações e segue o discurso com o intuito de saber que objeto está nas
suas mãos.
Após a resposta do aluno que se trata de um livro (turno 6), a professora parte
em busca de nova informação, no turno (7), “Ele tem a...”, o aluno responde que é a
capa e a professora legitima o discurso do aluno e ainda dá abertura para novas
discussões quando fala “não é?” (turno 9) e, nesse mesmo turno, a professora incita
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os alunos, indagando se é possível conhecer o que está sendo retratado no livro
através da capa. Como a resposta dos alunos que é a negativa “não” e não
corresponde às expectativas da educadora (turno 10), ela os “provoca”, devolvendo
a eles na interrogativa (turno 11) “Não?”. Sentindo a “provocação”, um aluno
responde que “Dá” (turno 12). A professora não se atém ao discurso do aluno e
segue no turno (13), enfatizando “Alguma coisa, eu não to falando tudo. Dá pra
saber tudo sobre o livro?” Noto, nesse discurso, que ela esclarece a capa, apresenta
algumas pistas da história. Por outro lado, ela tenta extrair dos alunos a
responsabilidade de apresentar todas as informações possíveis visualizando
somente a capa.
Ela retoma a afirmativa do turno (13), porém através de uma interrogativa “E
alguma coisa sobre o livro, dá pra saber?” turno (15), esse discurso informa que ela
tenta averiguar se os alunos compreenderam as observações feitas em torno do que
a capa do livro pudesse fornecer. Pode-se ressaltar a partir do discurso “O que é
que a gente consegue saber sobre esse livro olhando aqui na capa? Quando a
professora usa o “a gente”, ela se inclui no processo e, através da pergunta que faz,
ela aborda o ponto principal que é o que a capa informa a respeito do livro.
A aluna informa que é o “nome”, no turno (16). A professora legitima e ao
mesmo tempo questiona o discurso da aluna, no turno (17): “O nome do que?”.
Nota-se que a prática de instigar os alunos é constante, ao mesmo tempo em que
ela busca os conhecimentos prévios dos alunos, tenta fazer novas “provocações” em
busca de um intenso diálogo.
É como se fosse instaurado um “jogo discursivo” e nesse emaranhado de
palavra e ”contrapalavra” se efetiva a construção do conhecimento. É peculiar na
prática dessa professora partir daquilo que os alunos já sabem, em busca de novos
conhecimentos. Ao longo das observações feitas na sala de aula, pude perceber que
ela não dá o conhecimento pronto aos alunos, esse conhecimento é construído no
decorrer do diálogo que é mantido durante as atividades.
A partir do momento em que esse “jogo discursivo” é iniciado, a professora
incita o conhecimento dos alunos de acordo com o seu objetivo. Ela só fornece a
resposta ao aluno no momento em que percebe que todas as suas estratégias
discursivas já se esgotaram ou que os alunos alcançaram os “limites” perante o
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conhecimento de determinado assunto. O diálogo em torno dos conhecimentos
prévios se estende ao longo da sequência.
No turno (25), a professora indica aos alunos o início da história “E então vai
começar pra gente essa história, eu espero que vocês gostem, pois a Patrícia
gosta muito dessa história.” Além de mediadora da história, a professora se inclui
quando usa “a gente”, minimizando a assimetria na relação professor-aluno. O uso
de “vocês” e a primeira pessoa a “Patrícia” evidencia a presença do “discurso de
autoridade” no sentido atribuído por Bakhtin,1981 apud Macedo, 2005.
Logo após, fez uma avaliação com a turma sobre a história contada.

A

professora pediu que alunos voltassem para suas mesas, mantendo os mesmos
grupos, em trios e duplas. Afixou no quadro o anúncio da história contada. Ela tinha
também vários tipos de anúncios impressos, produzidos por ela mesma, os quais
seriam apresentados aos alunos. O objetivo dessa aula era desenvolver o conceito
do gênero textual “Anúncio” e suas respectivas características. Na sequência abaixo,
a professora dá continuidade ao segundo momento da aula, desenvolvendo o
conceito de anúncio a partir do conhecimento prévio dos alunos. Para gerar a
discussão em torno do gênero textual “Anúncio”, a professora parte do próprio
anúncio da história contada.

Sequência 2: Instigando o conhecimento prévio dos alunos em torno do
Gênero Textual “Anúncio”
1. Professora: Na história “Quero casa com janela” apareceu
isso aqui que foi chamado pela galinha Ovolina de... A (aponta
para o aviso afixado no quadro)
2. Aluno: Anúncio
3.Professora: Né? Os anúncios fazem parte não só de histórias
não? Eles fazem parte também do nosso dia a dia, da nossa
vida, alguém aqui já viu algum anúncio em algum lugar? Ou
sabe pra que que serve um anúncio? Sabe falar alguma coisa
sobre os anúncios?
4.Eduarda: (incomprensível)
5. Professora: A Eduarda disse que os anúncios servem pra
avisar as pessoas que tem emprego ou não. Isso mesmo
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Eduarda. Tem anúncio que é anúncio pra emprego, não é?
Pode colocar anúncio tanto quem ta oferecendo emprego, o
dono da loja, o dono do escritório, o dono do supermercado
como quem ta procurando. Se você ta desempregado você
pode colocar um anúncio, normalmente os anúncios quando a
gente vê os anúncios. Onde é que a gente vê os anúncios
normalmente Carlos? Quem sabe? Quem já viu?
6. Milena: (incompreensível) ohh tia aquele dia que a que nós
fez aquele anúncio até que o banco tava pintado.
7. Professora: Isso! Olha só que legal que ela se lembrou. A
Milena se lembrou de quando foi o teatrinho do coelhinho, não
foi, que ele fez aquele anúncio para avisar, para colocar, pra
avisar o que?
8. Aluno: Banco.
9. Professora: Que o banco estava pintado, que na verdade é
mais um aviso que um anúncio, né? Quando a gente coloca
assim, uma coisa pra avisar alguma coisa, pra lembrar alguém
de alguma coisa, a gente chama de aviso. Mas á mais ou
menos um anúncio, mas é um aviso. É mais a gente chamar
de aviso que de anúncio. Mas no decorrer do nosso trabalho
com a anúncios e propagandas vocês vão tentar compreender
melhor o que que é um aviso, uma propaganda e um aviso, ta?
A Eduarda falou que ela já viu um anúncio de emprego.
Alguém já viu esse tipo de anúncio aqui? (A professora mostra
um anúncio produzido por ela). Vamos Ler só o que tá escrito
em cima.
10. Alunos: Troca-se
11. Professora: Troca-se. Alguém já viu esse tipo de anúncio
assim? Alguém já viu?
12. Gabriel Natan: Eu!
13. Professora: Já? Onde você viu Gabriel?
14. Gabriel Natan: Tem uma Rua lá que chama Rua do Todi,
Toti quer dizer, tinha um poste lá, tinha muito poste lá, porque
lá fica muito escuro, aí tava as
15. Professora: Vocês ouviram falar, na que ele viu no poste
um anúncio de troca-se? (aponta para o anúncio pregado no
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quadro) Você lembra o que tava sendo colocado naquele
anúncio que você viu? sim no poste.
16. Gabriel Natan: (incompreensível)
17. Eduarda: (incompreensível)
18. Professora: Não é anúncio, nós vamos estudar ainda. Não
é anuncio. Então quem conhece anúncio de troca-se? Quem já
viu anúncio de troca-se em algum lugar?
19. Aluno: Eu já.
20. Professora: Pode levantar a mão pra eu saber. Só o André,
o Gabriel, só os dois?
(...)
21. Professora: Onde é que a gente mais encontra anúncio
além de poste? O Gabriel falou que encontra em poste, mas
onde mais a gente pode achar anúncio?
22. Eduarda: Nas paredes das pessoas.
23. Professora: Nas paredes das casas.
24. Gabriel Natan: Nos muros.
25. Professora: Nos muros.
26. Gabriel Natan: Nas árvores.
27. Professora: Nas árvores não é muito comum não.
28. Gabriel Natan: Um dia atrás eu vi.
29. André: incompreensível
30. Professora: Nas portas das casas ou de lojas. Tem um
lugar que ninguém falou ainda.
31. Gabriel Natan: Eu sei, nas lojas.
32. Professora: Olha aqui em São João tem um, que um monte
de gente que é morador de São João gosta de ler, no sábado
tem gente que faz até fila pra ganhar. Que que é?
33. Gabriel Natan: Eu sei, tele-sena.
34. Professora: Jornal, no jornal.
35. Aluno: Na tele-sena tem sim.
36. Professora: Na tele-sena tem anúncio, na tele-sena tem
anúncio? To olhando um lugar que tem anúncio, jornal. Isso
mesmo. Quem já viu algum tipo de anúncio em algum jornal?
Vocês já viram em qual jornal? Um jornal daqui de São João ou
em outro jornal?
37. Gabriel Natan: Eu já vi no jornal de Belo Horizonte.
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(...)

No primeiro turno dessas sequências, no discurso da professora “apareceu
isso aqui”, ela está se referindo ao anúncio da história contada anteriormente. O
ponto de partida para desenvolver o conceito do gênero textual “Anúncio” é o próprio
anúncio que estava na história “Quero uma casa com Janela”. Convoca os alunos a
falarem no momento em que não completa o discurso e, no turno (2), o aluno
termina apontando o anúncio.
Um ponto importante que a professora trata no turno (3) é a existência do
gênero textual “Anúncio”, ela afirma que além de ele estar presente nas histórias,
fazem parte do nosso cotidiano, realçando o pensamento de Marcuschi (2002) que
os gêneros textuais são textos materializados, os quais lidamos no nosso dia a dia.
Esse fato permite apontar que a professora tem essa consciência em relação ao uso
e função do gênero textual dentro e fora dos limites escolares. As questões “alguém
aqui já viu algum anúncio em algum lugar?” “Ou sabe pra que que serve um
anúncio?” “Sabe falar alguma coisa sobre os anúncios?” direcionadas aos alunos
demonstra que a professora os convoca para participar do diálogo em torno desse
gênero textual. Deseja saber se eles têm contato com anúncios, se sabem a sua
função.
No turno (5) a professora repassa o discurso de Eduarda que aponta uma das
funções do anúncio, quando afirma, “os anúncios servem pra avisar as pessoas que
tem emprego ou não”. Esse discurso evidencia que a aluna reconhece prática de
letramento fora dos muros escolares. A professora legitima o discurso da aluna,
quando diz “Isso mesmo Eduarda Isso mesmo Eduarda. tem anúncio que é anúncio
pra emprego, não é?” A professora aponta as situações em que o gênero anúncio
pode ser apropriado para procurar empregados e oferecer emprego. Ela instiga o
conhecimento dos alunos, direcionando, primeiramente, para Carlos e, em seguida,
deixa aberto o diálogo para outros possíveis alunos que queiram se expressar em
relação ao lugar onde os anúncios podem ser encontrados.
Milena relembra uma das aulas anteriores na qual fora utilizado um anúncio
(turno 6). No turno (7), a professora legitima o discurso da aluna, retomando a
atividade de outra aula, em que construíram um anúncio para um uma peça teatral,
avisando que o banco estava pintado. No turno (9), a professora alerta aos alunos
que está mais para aviso que anúncio. Dessa forma expõe uma das funções do
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gênero textual “Aviso” no discurso “Quando a gente coloca, assim, uma coisa pra
avisar alguma coisa, pra lembrar alguém de alguma coisa, a gente chama de aviso”.
Nota-se que, nesse momento, a professora oscila entre o “Anúncio” e o “Aviso” “Mas
á mais ou menos um anúncio, mas é um aviso. É mais a gente chamar de aviso que
de anúncio”. E, mais adiante, ela informa aos alunos que essas diferenças ficarão
mais claras, à medida que forem introduzidos outros gêneros que serão trabalhados.
Ela então retoma a fala da Eduarda em relação ao anúncio de emprego; pode ser
pelo fato de a conversa estar seguindo para o âmbito de outro gênero textual. Nesse
caso, a professora pode ter tido o receio de confundi-los ou até mesmo para não
perder o controle da situação. Então, ela coloca o anúncio “troca-se” no quadro e
pede para que os alunos façam a leitura.
Após a leitura, no turno (10), a professora pergunta se “Alguém já viu esse
tipo de anúncio assim?”, ela permite que os alunos se manifestem, em vez de
apontá-los. No turno (11), Gabriel Natan se manifesta e a professora no turno (12)
questiona onde ele viu o anúncio e, no turno (14), ele diz que foi em uma rua, em um
poste, evidenciando práticas de letramento fora do contexto escolar. No turno (15),
utiliza uma estratégia discursiva para envolver toda a turma, perguntando se eles
ouviram a fala do Gabriel Natan.
No turno (16), a professora questiona novamente sobre os possíveis lugares
onde se poderia encontrar anúncios. Os alunos dão suas opiniões e, na medida em
que eles falam, a professora legitima o discurso de cada um. Somente no turno (26),
em que Gabriel Natan dá como respostas “as árvores”, a professora diz que não é
muito comum, mas ele reafirma que viu.
A professora faz uma “provocação” aos alunos, no turno (30), “Tem um lugar
que ninguém falou ainda” Ela dá algumas dicas, mas os alunos não respondem o
esperado. No turno (34), ela acaba falando que é o jornal. Ela pergunta se eles já
viram um anúncio em jornal. No turno (37), Gabriel Natan diz que viu no jornal de
Belo Horizonte.
Na sequência abaixo a professora dá continuidade ao trabalho com anúncio,
porém enfatizando as características dos mesmos. O discurso abaixo evidencia que
a professora desenvolveu um planejamento do gênero anúncio, englobando vários
tipos, como doa-se, compra-se, aluga-se e vende-se, com o objetivo de sanar as
dificuldades dos alunos.
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Quando eu fiz um trabalho, enquanto você tava pesquisando, eu fiz o
trabalho de produção, aí eu fiz vários grupos, e cada grupo fez um
tipo de coisa, você lembra, aí eu fiz lá a produção, um produziu (...).
Então, esse aí como que eu fiz pra planejar, eu fiz baseado no que
eu via de dificuldade nos alunos, então assim, tem aluno que tem
dificuldade nisso aqui, tem aluno que precisa ser mais trabalhado
nisso aqui. Aí eu ajuntei tudo, pra, pra fazer um trabalho só. E além
de ser pela dificuldade que o aluno tinha e que eu queria tentar sanar
aquela dúvida foi também para verificar o conhecimento de outros.
(entrevista com a professora Patrícia no dia 28.01.2012)

Sequência 3: Apontando as características do anúncio

1. Professora: Vamos tentar descobrir o que cada anúncio desse
quer? (aponta para os anúncios no quadro) Daqui a pouco, a gente
vai descobrir. Mas antes eu vou falar um pouquinho pra vocês. O
anúncio tem uma forma, um formato, a primeira coisa que a gente
precisa saber é o que é que aquele anúncio pretende. Se ele quer
vender, comprar, trocar, alugar ou até doar.
(...)
2. Professora: A primeira coisa é saber o que quero, o que é que
você precisa ou deseja com aquele anúncio. Essa é a primeira coisa.
Depois o que é que você quer vender, trocar, o que é que você quer
ou a pessoa quer vender, o que você ou a pessoa quer comprar, ou
alugar. Então é outra coisa, chama-se descrição do produto. O que
que a gente quer, trocar, vender, comprar, doar, alugar. Depois a
condição que a gente quer que aquilo esteja, como é que a gente
quer aquilo, se aquilo é novo, se aquilo é velho, se aquilo é usado, se
aquilo está em bom estado de conservação, tudo isso tem que ta no
anúncio, porque se eu colocar o anúncio escrito assim: Compra-se,
(aponta para o anúncio no quadro) aí você vai encontrar o anúncio
escrito, só escrito compra-se.
(...)
3. Professora: Ta escrito no anúncio, eu só coloquei compra-se um
celular. Vai ter jeito da Aline saber quem ta querendo um celular?
4. Aluno: Não
5. Professora: Vai ter jeito de você vender então? Então tem que ter
o que no anúncio?
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6. Alunos: Nome.
7. Professora: Nome e tem mais uma coisa, se eu... (aluna
interrompe) só vou... pode falar.
8. Eduarda: (Incompreensível)
9. Professora: Também, é... Aí então eu coloquei que sempre tem
que colocar o que eu quero: se é trocar, vender, comprar, doar ou
alugar o que quer que seja. O que é que eu vou comprar, vender,
trocar, doar ou alugar. Quem é que vai fazer isso, o nome da pessoa
e aí então eu coloquei, agora não vai ser na escola não. Eu quero
vender uma bicicleta. Então eu vou escrever lá vende-se uma
bicicleta amarela, procurar a Patrícia, aí coloquei lá no poste, lá na
rua, fora da nossa escola, não é na nossa escola, lá na rua. Aí
alguém ta passando e vai ler. Vende-se uma bicicleta amarela, olha
eu quero comprar uma bicicleta amarela, procurar a Patrícia, vai ter
jeito da pessoa encontrar a Patrícia?
10. Aluno: Não
11. Professora: Por quê?
12. Aline: Tem que colocar a rua, o nome da rua
13. Alunos: incompreensível
14. Professora: Isso, tem que colocar o nome da rua, mais o que?
15. Aline: o telefone.
16. Professora: O telefone
17. Milena: O endereço da casa.
18. Professora: O endereço da casa. Não é? A identificação, senão o
pessoal vai ficar sem saber. Isso mesmo, vocês compreenderam
direitinho. O anúncio tem que ser completo, tem que ter tudo, para
quem tá querendo vender ou comprar ficar satisfeito, e quem ta
querendo o produto fique satisfeito. Possa procurar o que ta
vendendo, quem ta trocando, o que que quer que seja.

No primeiro turno dessa sequência, a professora já inicia com a própria meta
da atividade, que é conhecer o objetivo de cada anúncio. Essa sequência já
evidencia a preocupação em trabalhar uma das condições de produção de texto, a
qual a professora deixa clara em seu discurso “a primeira coisa que a gente precisa
saber é o que é que aquele anúncio pretende”. Construir um anúncio (o que?) e
para que? Ela também fala da forma do anúncio.
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A sequência (2) afirma que a professora pretende mostrar para os alunos que,
na escrita do anúncio, é necessário colocar o que ela mesma afirma “chama-se
descrição do produto”. A partir da sequência (3) ela dialoga com os alunos quais as
informações que devem estar no anúncio para que fique completo, o que evidencia
que a professora tenta mostrar aos alunos que existe um interlocutor. No turno (6),
os alunos expõem suas ideias e, do turno (9) ao (17), eles apresentam outros
aspectos importantes no anúncio, à medida que a professora instiga os seus
conhecimentos. Para finalizar, na sequência (18), afirma “O anúncio tem que ser
completo, tem que ter tudo, para quem tá querendo vender ou comprar ficar
satisfeito, e quem ta querendo o produto fique satisfeito”. O que confirma que a
professora está atenta às condições de produção, o que, para que, para quem e em
que contexto.
Após fazer a leitura, no quadro, dos anúncios com os alunos e explorar as
características específicas de cada anúncio que estava afixado no quadro, a
professora distribui um anúncio mimeografado para os alunos, pede que eles tentem
ler e dialogam sobre as características do mesmo. Depois, a professora leva para
turma uma atividade mimeografada, a qual era uma proposta de produção de um
anúncio coletivo. O intuito era construir um anúncio que seria registrado, no quadro,
pela professora, através das ideias dos próprios alunos. Essa proposta de produção
de texto será apresentada através da sequência abaixo.

Sequência 4: Apresentando a proposta de produção
1. Trouxe uma atividade, né, pra gente fazer: “Usando a imaginação
e criando um anúncio, deu pra gente compreender um pouquinho
como é um anúncio, deu, não deu”?
Alunos: Deu
Professora: Todo mundo conseguiu compreender um pouquinho, não
foi?
Alunos: Foi.
Professora: Então olha o que que ta pedindo aqui nessa atividade. É
pra prestar atenção pra cada um dar sua opinião ta Hillay.
Imaginemos, vamos imaginar que Dona Galinha Ovolina seja uma
boa doceira.
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Essa sequência discursiva revela que a professora apresenta aos alunos a
atividade que será desenvolvida no momento, fazendo a leitura do enunciado na
folha impressa que tem em mãos. Ela avalia a aprendizagem dos alunos
questionando, no turno (1): “deu pra gente compreender um pouquinho como é um
anúncio, deu, não deu”? A partir da confirmação dos alunos, ela dá continuidade à
apresentação do contexto de produção. Além disso, observa-se que a professora
usa “nós”, no turno (20), e “a gente” que, segundo Macedo (2005), refere-se a uma
estratégia discursiva utilizada para negociar a atividade apresentada e também
como forma de se incluir no processo, fazendo com que diminua “a assimetria
característica da relação professor-aluno” (p. 80). Nesse caso, ao contrário do que
Macedo afirma ao analisar os dados da sua pesquisa, a professora terá participação
na atividade, pois, será a mediadora da produção, assumindo a função de escriba,
no que ela chama de texto coletivo em que todos os alunos terão participação
através de suas opiniões e sugestões. Deve-se levar em consideração também que
todas as informações fornecidas pelos alunos passarão pela aprovação da
professora, para que possa chegar ao produto final que é o registro no quadro. No
turno (3), quando ela questiona novamente se os alunos compreenderam o discurso
da professora ao final da pergunta: “não foi?”, demonstra uma resposta afirmativa
antes da resposta dos alunos. No turno (5), a professora deixa claro para os alunos
que conta com a opinião dos mesmos na atividade e inicia a apresentação do
contexto de produção.

Sequência 5: Contexto de produção e as condições de produção de texto
6. Professora: O que é uma pessoa que tem como profissão doceira?
Que que é isso?
7. Aluno: Que vende doce.
8. Carlos: Que vende doce também
9. Carlos: Que vende doce também.
10. Professora: Que vende doce? Que mais que vocês acham que é
uma pessoa que é considerada doceira?
11. Eduarda: Uma pessoa boazinha que tem muito carinho
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12. Professora: Você acha que doceira é uma pessoa que é boazinha e
que tem carinho? Mas o que é ser doceira? Olha aqui. Dona galinha
Ovolina é uma boa doceira, doceira é uma pessoa que faz doces,
que faz doces. Agora que ela está na casa nova, sabe Larissa? Ela
resolveu aproveitar os dotes dela, né? Culinários. Aproveitar que ela
sabe fazer um monte de docinhos e resolveu fazer docinhos para
festa. Vamos ajudá-la a construir um anúncio para fazer propaganda
do seu trabalho. Ela mudou para uma casa nova, não mudou?
13. Alunos: Mudou
14. Professora: Os vizinhos dela não sabem que ela é uma boa doceira e
ela ta precisando ganhar um dinheirinho extra, então ela vai precisar
fazer o que?
15. Aluno: Doce.
16. Professora: Docinho pra festa, festa não tem doce? Quais são os
docinhos que realmente a gente encontra?
17. Alunos: Brigadeiro.
18. Professora: Brigadeiro.
19. Alunos: Bolo.
20. Professora: Bolo.
(...)
21. Professora: Então, a galinha Ovolina vai fazer seus docinhos pra
vender, só que ela precisa colocar um anúncio, psiu, só que ela
precisa colocar um anúncio para que as pessoas que moram perto da
casa dela saibam que ela faz docinho, o anúncio quem vai construir
pra ela somos nós. Nós que vamos ajudar a galinha Ovolina a
construir o anúncio.

Então a gente vai pensar direitinho, ta? O

anúncio precisa ficar bem legal pra ela conquistar muitos clientes,
porque se a gente escreve um anúncio bem legal falando coisas boas
dos doces que ela faz as pessoas vão ficar muito interessadas, não
vão? Então vão procurar a Ovolina pra comprar. Então agora a gente
vai começar construir, cada um vai poder falar um pouquinho.
(...)

No turno (6), a professora instiga o conhecimento prévio dos alunos em
relação ao significado de doceira. Nos turnos (7 e 8), os alunos afirmam que é quem
vende doces. No turno (9), ela questiona a resposta dos alunos e, demonstrando
não estar satisfeita, solicita novas opiniões.
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No turno (10), a aluna opina e, no turno (11), a professora retorna para a
aluna a sua fala, porém em forma de pergunta. Já é uma prática da professora levar
os alunos a refletirem sobre sua opinião. Ainda no turno (11), ela mesma responde a
pergunta inicial do turno (6), conceituando como doceira a pessoa que faz doces.
Nota-se, quando a professora dá a resposta correta, que ela assimetriza a relação
professora-aluno. Nesse caso, ela mostra aos alunos que a resposta deles não
condiz com o esperado e apresenta a que ela considera correta. Através do contexto
de produção, é possível notar a preocupação com as condições de produção que,
segundo Geraldi (1997), são necessárias para produzir um texto. São três questões
essenciais que definem as condições de produção de um texto: que o autor tenha o
que dizer, para que dizer e para quem dizer. No discurso “Vamos ajudá-la a construir
um anúncio para fazer propaganda do seu trabalho”, a professora convoca os
autores, nesse caso os alunos, a construir o anúncio (o que?). Ao mencionar o
Vamos, ela se inclui na atividade, pois ela também terá participação. E o anúncio
será construído com o objetivo de fazer propaganda do trabalho de D. Galinha
Ovolina (para quê?).
No turno (13), pode-se perceber que a professora deixa claro para os alunos
que o anúncio permitirá que os vizinhos conheçam o trabalho da D. Galinha Ovolina,
nesse caso ele será escrito para os vizinhos, os interlocutores (para quem?)
No turno (20), a professora apresenta o discurso de autoridade na fala “Então
agora a gente vai começar construir, cada um vai poder falar um pouquinho”. É ela
quem define o momento para iniciar a construção do anúncio e o de os alunos
poderem falar.

Sequência 6: Construindo o gênero textual “Anúncio”

22. Professora: A ideia que o colega já deu nenhum colega precisa
repetir, não precisa repetir não, falar a mesma coisa não. Vamos ficar
atento no que vai ser falado e no que o coleguinha está falando, ta?
23. Professora: Aline
24. Aline: (Incompreensível), aqui vende doces.
25. Professora: Aqui vende doces?
26. Alunos: Incompreensível.
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27. Professora: Como a pessoa vai saber quais os docinhos que ela
faz?
28. Alunos: Incompreensível.
29. Professora: Como eu vou escrever aqui no anúncio? Como que
eu vou colocar?
30. Gabriel Natan: Dona Ovolina faz doces muitos bons.
31. Gabriel Natan: Dona Ovolina faz doces muito gostosos.
32. Professora: Já tem ali bem. Acho que você deve ta querendo
dizer assim: Dona Ovolina faz brigadeiro.
33. Aluno: Bala quendi.
34. Professora: Bala quendi. Aí dá pra por aqui, cada coisa que ela
faz.
(...)
35 .Professora: Olha só, teve gente, vamos pensar todo mundo junto
aqui, vocês vão chegar numa conclusão junto comigo. No anúncio a
gente precisa colocar, o João Vitor lembrou aqui, precisa colocar
endereço, precisa colocar o nome da rua que é o endereço, o
número da casa e o telefone, não é? Mas olha só quando a Aline
começou esse anúncio olha só o que que ela escreveu. Aqui vendese e faz, se é aqui, aonde que a Dona Galinha Ovolina vai por o
anúncio?
36. Gabriel Natan: Aqui.
37. Professora: Ela vai ter que por onde?
38. Aline: Colado na casa.
39. Professora: (...), vai ter que colocar colado na casa dela, não é?
Porque a Aline começou o anúncio aqui, então ela vai ter que colocar
na parede da casa dela.
(...)
40. Aline: Incompreensível
41. Professora: Se ela fosse colocar em outro lugar ela tinha que
colocar o endereço, mas como ela colocou aqui, ela só pode por
esse anúncio na casa dela.
(...)

O turno (21) evidencia o discurso de autoridade, quando a professora, a
priori, coloca regras para que eles possam expressar suas opiniões. Alertando-os
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que não precisam repetir as ideias dos colegas e também para que fiquem atentos à
fala dos coleguinhas.
No turno (22), a professora dá voz à aluna Aline. Vários alunos estavam com
a mão levantada, mas é preciso fazer uma escolha. Quando a Aluna fala “aqui
vende doces”, a professora devolve a resposta para a aluna interrogando “Aqui
vende doces?” Ela registra no quadro a fala da aluna como o título da produção.
No turno (23), “Como eu vou escrever aqui no anúncio? Como que eu vou
colocar? certifica-se a presença do discurso internamente persuasivo. Os alunos têm
autonomia para decidir o que será registrado e como será feito esse registro no
quadro. Pode-se perceber que há uma tensão no discurso de autoridade, do qual
nos apropriamos sem questioná-lo. Em contrapartida, no discurso internamente
persuasivo ocorre o contrário: apropriamo-nos do discurso do outro, “transformandoo e povoando-o com nossas próprias palavras. Esse discurso é metade nosso e
metade do outro” (BAKHTIN, 1981 apud MACEDO, 2005, p. 23).
No turno (35), no discurso da professora “vamos pensar todo mundo junto
aqui”, há uma diminuição da assimetria professora-aluno, ela se inclui no processo
novamente e sinaliza para o que é necessário conter no anúncio, ou seja, as
informações que tornam esse gênero mais completo e que facilitam a compreensão
do interlocutor. Abaixo, podemos observar uma produção de texto coletiva do gênero
textual “anúncio”:

119

Figura 25: Produção coletiva na sala de aula

Fonte: Arquivo da pesquisadora

3.2 Construindo outro anúncio

Na aula do dia 27/05/2010, a turma estava dividida em trios e uma dupla,
como já é de costume naquela sala de aula.
Os alunos tinham em mãos vários anúncios retirados de jornais e revistas
solicitados pela professora na aula anterior, a maioria do jornal Gazeta, da própria
cidade. A professora desenvolve o trabalho com gêneros textuais a partir de vários
suportes de gêneros na sala de aula, como o jornal, a revista, o gibi, livro e outros. A
educadora perguntou quem gostaria de comentar sobre o anúncio que trouxera para
a aula, porém a primeira escolhida foi a aluna Eduarda, pela iniciativa da professora.
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Questionando o motivo pelo qual iniciou a atividade pela Eduarda, a
professora justificou a escolha da aluna pelo domínio da linguagem oral, apesar de
ela se encontrar em um nível menos avançado da leitura e da escrita. A professora
também relatou usar desse artifício para estimular outras crianças que são mais
tímidas e temem errar. Ela acredita que o ato de escolher uma aluna que tenha
facilidade com a linguagem oral, sirva de estímulo para os outros alunos. Dessa
forma, tinha momentos em que os alunos pediam para apresentar ou a professora
solicitava algum.
Para a apresentação do anúncio, o aluno ia até a frente da sala, de frente
para os colegas. Após cada apresentação, a professora colocava o anúncio no
quadro, de forma que ficasse visível para a turma. Após terminarem a apresentação,
a professora propunha aos alunos uma produção de texto e os orientou que seria
um trabalho em grupo, em trios, mas não os grupos em que eles estavam
inicialmente; formar-se-iam novos grupos a partir de uma dinâmica feita por ela.
Assim sendo, ela distribui pinos coloridos aos alunos, pediu que eles fossem para o
meio da sala e encontrassem os seus colegas de grupo, identificando as cores
repetidas.
Para a separação dos grupos, a professora usou o critério de colocar um
aluno que dominava a escrita e a leitura, outro que estava em nível menos avançado
e um que ainda não dominava. Esse critério é muito comum na sua prática. A
professora havia feito a escolha dos grupos em casa, trouxera uma lista contendo os
possíveis grupos. Após terem formado os grupos, Patrícia pediu que os alunos
fossem para suas mesas, para fazer criarem o anúncio, depois da produção.
Na sequência abaixo, a professora inicia a atividade em torno do gênero
textual “Anúncio”, partindo de uma tarefa da aula anterior. Essa atividade tinha como
objetivo a apresentação do anúncio solicitado na tarefa, feita por cada aluno, para o
grupo.
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Sequência 1- “Vai poder vir aqui na frente socializar um anúncio que ele
trouxe, qual é o objetivo daquele anúncio, o que está sendo anunciado, a gente
vai começar pela Eduarda”.

1- Professora: A Patrícia pediu como tarefa anteontem né? Pra
vocês trazerem o que?
2. Alunos: Um anúncio.
3- Professora: Um anúncio. Teve gente que trouxe um monte, teve
gente que não trouxe nenhum, né? E aí agora a gente vai socializar
o anúncio, o que é isso? Socializar anúncios?
4- Aluno: Ler.
5- Professora: Vai poder vir aqui na frente socializar um anúncio que
ele trouxe, qual é o objetivo daquele anúncio, o que está sendo
anunciado, a gente vai começar pela Eduarda.
6- Eduarda: Não trouxe não.
7- Professora: Você não trouxe e esse aí é de quem?
8- Eduarda: Eu peguei.
9- Professora: Ah! Você pegou. Eduarda esse anúncio seu é de que?
Você conseguiu ler alguma coisa, compreender?
10- Eduarda: Não.
11- Professora: Não? Olha gente, sabe esse anúncio da Eduarda?
Mesmo quem não sabe ler eu vou passar para observar esse
anúncio para vocês tentarem descobrir que tipo de anúncio é esse e
o que é que ele ta anunciando. Primeiro vamos só observar. Todo
mundo observando esse anúncio aqui. (Os alunos ficam em silêncio
a espera da professora. A professora passa pelas mesinhas
mostrando o anúncio).
12- Professora: Porque aí se o coleguinha não conseguir descobrir o
que é, vocês vão ajudar o coleguinha. (Os alunos permanecem em
silêncio).

No primeiro turno, a professora lembra aos alunos sobre a tarefa solicitada no
dia anterior, demonstrando que tem a aula do dia 26.05.10 como referência para o
planejamento da aula do dia 28.05.10 e pergunta o que ela tinha pedido que eles
trouxessem. Nesse mesmo turno a professora utiliza o discurso de autoridade ao
usar a primeira pessoa e o pronome vocês.
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Os alunos respondem que era um anúncio (turno 2). Ela legitima o discurso
dos alunos no (turno 3) e informa que os anúncios serão socializados na turma e
pergunta o que é socializar anúncios. Um aluno responde que é ler (turno 4), a
professora não se detém na resposta do aluno e define que os alunos vão até a
frente para falar o objetivo do anúncio, o que está sendo anunciado e já determina
que a primeira a falar vai ser a Eduarda.
Como já mencionado anteriormente, na contextualização da aula, a escolha
da aluna é justificada pela professora, pelo domínio da linguagem oral que ela
detém. Dessa forma, estimularia aos alunos mais tímidos a falar. No uso de “a
gente”, a professora se inclui no processo, o que minimiza a assimetria na sua
relação com os alunos. Eduarda diz que não trouxe, mas tem em mãos um anúncio,
que afirma ter conseguido com outro aluno (turno 7). Seguindo o diálogo, a
professora pergunta do que trata o anúncio da aluna (turno 8). O objetivo da
professora era saber se a aluna tinha conseguido ler e compreender o anúncio, essa
é uma preocupação constante dela, no tocante à leitura: a questão da compreensão
do que está sendo lido. A aluna responde que não (turno 9).
A partir da resposta da aluna, a professora percebe que, assim como
Eduarda, outros alunos não conseguiram ler os anúncios. No discurso presente no
turno (10), “Olha gente, sabe esse anúncio da Eduarda? Mesmo quem não sabe ler
eu vou passar para observar esse anúncio para vocês tentarem descobrir que tipo
de anúncio é esse e o que é que ele ta anunciando. Primeiro vamos só observar.
Todo mundo observando esse anúncio aqui”. Esse discurso da professora
demonstra que ela tem como referência o anúncio da Eduarda. Ela se propõe, ainda,
a passar nas carteiras mostrando o anúncio. Nesse turno, encontra as condições de
produção de texto, defendidas por Geraldi (1997) que se referem a qual tipo de
anúncio (o que) e seu objetivo (para que). Alertando aos alunos que, primeiramente,
é para eles observarem o anúncio.
A professora retoma o discurso orientando os alunos no turno (11): “Porque aí
se o coleguinha não conseguir descobrir o que é, vocês vão ajudar o coleguinha”.
Como já mencionado anteriormente, há um interesse por parte da professora em
promover essa interação entre os alunos, pois, segundo a mesma, a aprendizagem
ocorre quando os alunos interagem nos grupos ou até mesmo fora deles.
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A sequência abaixo se refere ao momento em que a professora instiga o
conhecimento prévio dos alunos em torno do Gênero textual “Anúncio”.
Sequência 2 : “E esse anúncio é de que. Você conseguiu descobrir?”:
discussão do anúncio da COPERTAL

1. Professora: Olha só, vem cá Eduarda. A Eduarda vai falar pra
gente que anúncio é esse e o que ela conseguiu ler do anúncio e o
coleguinha vai fazer silêncio ta Gabriel Natan. Pode falar.
2. Eduarda: Nesse ta escrito Copertal.
3. Professora: Ta escrito Copertal. E esse anúncio é de que, você
conseguiu descobrir?
4. Eduarda: Eu acho que os homens que estão nesse carro é que
protegem a natureza.
5. Professora: Ela acha que esse anúncio ta anunciando, esse papel
aqui ta fazendo um anúncio de proteção da natureza. Ela acha que
os homens que estão nesse carro estão protegendo a natureza.
Quem é que sabe outra coisa sobre esse anúncio?
6. Gabriel Natan: Eu, eu tia.
7. Professora: Um anúncio de que?
8. Gabriel Natan: Eu to achando que esse daí... ele corta as matas.
9. Professora: Mas olha se tem alguma coisa de cortar matas aqui.
Isso aqui tem gente que conhece, porque na nossa cidade tem isso
aqui.
10. André: Ambulância.
11. Professora: Ambulância? Aline.
12. Aline: Eu acho que é vende-se carro.
13. Professora: Você acha que é um anúncio de vende-se carro?
14. Larissa: É uma kombi com um ônibus.
15. Professora: uma kombi com um ônibus, mas você acha que ta
anunciando o que aqui? O que ta sendo anunciado aqui?
16. Aluna: Vendendo?
17. Professora: Vocês nunca viram um carro escrito nele Copertal
não? Aqui na nossa cidade? Olha o que que ta escrito aqui então, eu
vou ler. Cooperativa de transporte alternativo de São João del Rei e
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região, aluguel de vans e microônibus. Então qual que é o anúncio
aqui?
18. Ana Beatriz: Eu sei.
19. Aluno: De microônibus.
20. Ana Beatriz: De microônibus e daquele...
21. Professora: De vans.

(...)

A professora usa do discurso de autoridade no primeiro turno, quando
determina o momento em que Eduarda vai falar, e pede: “e o coleguinha vai fazer
silêncio, ta Gabriel Natan”, demonstrando que ela tem o controle da aula e também
da turma. Para Bakhtin, “O discurso do professor é um discurso de autoridade, assim
como o discurso da religião, a ordem militar etc” (1981 apud MACEDO, 2005).
Também quando autoriza a aluna a falar “Pode falar”, há a marca desse discurso.
No discurso “A Eduarda vai falar pra gente”, ela se inclui no processo, minimizando
a assimetria presente na relação professor-aluno.
A aluna responde que está escrito Coopertal, (turno 2). A professora repete a
resposta da aluna e instiga no turno (3): “E esse anúncio é de que, você conseguiu
descobrir?, evidenciando que ela não espera só a leitura do título do anúncio, mas a
compreensão do que está posto no anúncio. Eduarda aponta uma hipótese acerca
do suposto anúncio (turno 4). Então, a professora compartilha a resposta da aluna
com a turma, (turno 5), e faz a pergunta “Quem é que sabe outra coisa sobre esse
anúncio?” para a turma, utilizando esse discurso como estratégia para ampliar a
discussão e envolver todos os alunos. Há um diálogo intenso do turno (6) ao turno
(16). À medida em que os alunos expressam suas opiniões, a professora instiga os
mesmos através de “provocações”, demonstradas no discurso “Você acha que é um
anúncio de vende-se carro?
O discurso apresentado no turno (15): “mas você acha que ta anunciando o
que aqui? O que ta sendo anunciado aqui?” mostra que a professora insiste em
saber dos alunos o que está sendo apresentado no anúncio, pois, até o momento,
ela não tinha a resposta esperada.
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No turno (17), ela faz uma leitura do anúncio para os alunos. Um aluno e Ana
Beatriz afirmam que é de microônibus (turno 19 e 20) e, no 21, a professora
apresenta a resposta para a turma.
Figura 26: A produção do anúncio troca-se

Fonte: Arquivo da pesquisadora

FIGURA 27: A produção do anúncio aluga-se

Fonte: Arquivo da pesquisadora
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3.3 Corrigindo o Anúncio no quadro

A correção das produções de texto ocorreu principalmente nas produções
coletivas que a professora registrava no quadro. Na medida em que ela ia
registrando as informações processadas pelos alunos através de um consenso entre
eles, buscava dialogar com os alunos a respeito da ortografia, organização do texto
e outros aspectos.
O discurso abaixo evidencia que, ao fazer a correção das produções de texto
dos alunos, a professora teve como objetivos, além da produção do texto, o trabalho
com o código da escrita e também o formato do gênero textual produzido. Outro
objetivo é conhecer as ideias que cada aluno traz para o grupo e dessa forma
socializá-las com a turma, pois a professora acredita que um aluno aprende com o
outro, na interação da sala de aula:

a correção da escrita mesmo em si, o objetivo é a correção da escrita
mesmo, é o que eu falei, quais são os objetivos de se trabalhar
produção, não é só, é produzir, criar, é também a produção da
escrita em si, do código da escrita, quando eu to corrigindo lá, é pra
ver, pra verificar a escrita do código né e o formato, se ele entendeu
o formato do texto. Cada texto tem um formato, né, o anúncio tem o
formato dele, e aí, quando a gente ta fazendo a correção coletiva,
sempre tem, se não tiver no formato de anúncio, a gente vai, pode
ser que aquele aluno que produziu e não produziu no formato ele
ainda continue não percebendo. Porque não é porque eu to
corrigindo que ele vai “A agora eu entendi”, mas outros alunos vão
compreender, ou então vai reforçar naqueles que compreenderam,
vai reforçar a ideia que é daquela forma mesmo que o anúncio é
feito, é escrito. E as palavras mesmo, a escrita das palavras. O
objetivo é esse. Tem outro objetivo também, as ideias, as ideias que
cada um tem, porque é muito legal, ah, como que surgem ideias
assim. Eles têm assim, quando você pede para as crianças produzir,
você não tem ideia do que vai sair daquilo ali, né, e a ideia que os
alunos têm. E essa socialização, porque quando ta corrigindo, ta
socializando também, né, eles vão conhecer o anúncio, ou o bilhete
ou a receita de todos e aí eles vão ver a ideia que o aluno teve. Já
aconteceu de eu dar uma produção e fazer essa correção coletiva e
aí depois eu dar uma outra produção e eu perceber ideias de outra
criança na produção do colega porque, porque ele pegou ideia
daquele colega, viu que é uma coisa legal e aproveitou na produção
dele (entrevista com a professora Patrícia no dia 28.01.2012).

Durante as discussões na sala de aula, em torno de um determinado
conhecimento, a professora exercia a função de mediadora; a todo o momento, ela
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instigava o conhecimento prévio dos alunos e, ao mesmo tempo, fazia
“provocações” às respostas dos alunos com o objetivo de gerar novas discussões.
Às vezes, a sala ficava tumultuada, pois todos queriam opinar ao mesmo
tempo; isso gerava uma discussão muito interessante e manifestava o interesse dos
alunos na atividade. Nesse caso, a correção ocorria durante a produção de texto. Os
alunos participavam ativamente da produção e opinavam bastante na correção do
mesmo.
Quando a produção era feita em grupo, a correção era feita depois,
geralmente no outro dia, a professora também a registrava no quadro e, com a ajuda
dos alunos, fazia as correções do texto. Presenciei somente a correção de um dos
anúncios, os outros foram corrigidos nos dias em que eu não estive presente. Pude
confirmar as correções através do caderno de produções de texto. No dia
27/05/2010, a professora desenvolveu, na sala de aula, uma atividade com anúncios
e, após essa atividade, os alunos produziram um anúncio. As produções foram feitas
em grupos e cada um destes ficou responsável por um tipo de anúncio como: alugase, doa-se, compra-se, vende-se e troca-se.
Na aula do dia 28/05/2010, a professora fez a correção do anúncio “Alugase”, retomou um dos anúncios produzidos pelos grupos e fez a correção coletiva,
escrevendo o anúncio no quadro, tal como foi produzido pelos alunos e foi corrigindo
frase por frase, contando com a participação de todos. Terminada a correção, os
grupos aos quais pertenciam aqueles anúncios registraram no próprio anúncio as
correções feitas no quadro. Todos os alunos escreveram no caderno de Proposta
de Produção os comentários da turma a respeito da correção do anúncio.
Essa correção é apresentada através da sequência discursiva abaixo. Dentre
as correções feitas pela professora, houve momentos em que ocorreu a correção
ortográfica, porém nos detemos somente à correção de aspectos ligados às
características específicas do gênero textual anúncio.
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Sequência 3: “Eu vou escrever no quadro dois anúncios que foram feitos por
vocês”

1. Professora: O primeiro é esse aqui, ó. (Ela inicia o registro no
quadro). O que que tá escrito aqui?
2. Alunos: Aluga-se.
3. Professora: Quem fez anúncio de aluga-se levanta a mão. O grupo
da Aline, o seu também Bárbara? Você, a Aline e a, vocês três
estavam juntas. Mais alguém fez de aluga-se? (Alunos levantam a
mão)
4. Professora: A Milena.
5. Bárbara: Ô tia?
6. Professora: Então você, a Aline e a Emilly.
7. Aluna: (Incompreensível).
8. Professora: Eu escolhi um porque a gente não vai trabalhar com
todos no mesmo dia, não dá, né, foram sete anúncios. Então hoje a
gente vai trabalhar com esse aqui, vamos ver qual grupo fez esse
aqui heim. Eu vou escrever do jeito que ta aqui, ta? (Alguns alunos
tentam ler o que a professora escreve)
9. Professora: Vamos lendo aqui quem, enquanto eu to escrevendo.
10. Aline: Não ta escrito certo?
11. Professora: A gente vai ver daqui a pouco. Olha enquanto a
Patrícia vai escrevendo, quem sabe ler, quem não sabe, mesmo
assim não vai ficar brincando não, ta Gabriel Roberto? Pra gente ver
se ta faltando alguma coisa, se ta tudo legal, se tem alguma coisa
pra ser revista, ta? Vou copiar do jeito que está aqui.
(...)
12. Professora: Gente, tem alguma, alguém fez alguma observação
em relação esse, sobre esse anúncio, ou que está passando alguma
coisa ou que está faltando alguma coisa? (Alguns alunos levantam a
mão)
13. Gabriel Natan: Eu tia.
14. Ana Beatriz: (incompreensível)
15. Professora: Milena. (Ana Beatriz acha ruim de não tê-la
escolhido)

129

16. Professora: Você vai falar, você ta “ansioso”, vai ter que esperar.
(Se refere a Gabriel Natan)
17. Milena: Ela esqueceu de por o nome da rua.
18. Professora: Ela esqueceu de colocar o nome da rua, né? Mas só
que ela não quis colocar o nome da rua por que?
19. Alunos: O telefone.
20. Professora: Quando tem o nome da rua precisa ter o endereço?
21. Alunos: não.
22. Professora: Pode ter os dois, mas pode ter um só.
(...)
23.

Ana Clara: Ela esqueceu de colocar o nome (incompreensível),

falar com Emilly, Aline e André.
(...)
24. Professora: Também achei, isso mesmo, ela aqui não escreveu
falar com Emilly, Aline e André, ela colocou só o nome. Ela poderia
ter colocado mais completo se colocasse falar com Emilly, Aline e
André.

No primeiro turno, pôde-se observar a presença do discurso de autoridade,
quando a professora já determina qual será o primeiro anúncio a se corrigir. Assim,
já inicia o registro no quadro do anúncio escolhido, começando pelo título e logo
pergunta o que está escrito para os alunos. Após a resposta dos alunos (turno 2),
ela procura saber quais grupos ficaram com aquele tipo de anúncio (turno 3 ao turno
7) .
A professora inicia o turno (8), na primeira pessoa, isso indica a presença do
discurso de autoridade para justificar a escolha do anúncio. O uso do “a gente”
indica que a professora se inclui no processo. Ela pede que os alunos leiam o
anúncio à medida que ela o registra no quadro (turno 9).
Aline aponta um erro no anúncio que está sendo registrado (turno 9) e no
turno (10) e, no discurso “A gente vai ver daqui a pouco”, a professora usa “a
gente” para se incluir no processo e, também, o discurso de autoridade para mostrar
aos alunos que ainda não é o momento de falar a respeito dos erros ortográficos,
que seriam tratados em um momento posterior, e que, nesse momento, os alunos
teriam que ler e/ou observar o anúncio registrado no quadro.
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Tendo em vista que, no turno (12), a professora dá abertura para que os
alunos apresentem as suas observações a respeito do anúncio no quadro, a partir
do turno (13), os alunos se manifestam para falar e ela decide quem vai participar.
Milena é autorizada a falar (turno 17) e segue uma discussão, envolvendo as
características peculiares daquele anúncio “Aluga-se”. No turno (23), Ana Clara
expõe sua opinião e a professora legitima o discurso da aluna, quando afirma
“Também achei, isso mesmo...” Ao longo desses turnos, observamos a existência de
uma tensão nos discursos da professora, que se alternam entre o discurso de
autoridade e o discurso internamente persuasivo (Bakhtin,1981 apud Macedo,
2005).

Figura 28: Correção coletiva do anúncio aluga-se

Fonte: Arquivo da pesquisadora
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Figura 29: Produção coletivamente a respeito da correção anúncio aluga-se

Fonte: Arquivo da pesquisadora

3.4 Produzindo o Gênero Textual “Aviso”

A professora dá inicio ao trabalho com o gênero textual “Aviso”, na aula do dia
07.06.10, instigando o conhecimento prévio dos alunos e buscando, dessa forma, a
construção e compreensão do respectivo gênero textual e suas características. Ela
propôs aos alunos um passeio pela escola em busca de avisos e, seguindo o seu
planejamento diário, afixou propositadamente vários avisos pela escola, alguns já
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estavam afixados, como foi o caso da sala dos professores. À medida que os alunos
identificavam esses avisos, faziam a leitura juntamente com a professora. E, após
retornarem para a sala de aula, ela incitava os mesmos a falarem sobre os avisos
que viram pela escola, tendo como foco central a função do gênero textual “Aviso”.
Aproveitou o momento para comparar o aviso com um anúncio, a função e as
características específicas de cada gênero textual. Nessa aula, a professora também
trouxe alguns avisos para que os alunos fizessem a leitura e, posteriormente, a
discussão dos mesmos.
Retomando o gênero textual aviso na aula do dia 11.06.10, através de uma
atividade mimeografada que tinha como objetivo fazer com que os alunos
diferenciassem anúncios de avisos, a professora teve intenção de averiguar se
realmente os alunos estavam diferenciando o gênero anúncio do gênero textual
aviso. Dessa forma, foi pedido que os alunos fizessem a leitura dos gêneros textuais
que se encontravam na atividade e identificassem se era um anúncio ou um aviso.
Em seguida, foi feita a correção da atividade junto com os mesmos.
Num segundo momento da aula, a professora apresentou aos alunos sete
sugestões impressas para a produção do gênero textual “Aviso”. Essas sugestões
foram construídas pela professora e, nessa folha, também estava o contexto de
produção, onde a professora retoma trechos de histórias já conhecidas pelos alunos.
Os alunos estavam organizados em duplas e trios, totalizando 7 grupos. Ela mostra
as sugestões para eles, destacando que são 7 sugestões e 7 grupos, o que
demonstra que a professora organizou os grupos seguindo o planejamento da aula,
como já mencionado. Na maioria das vezes, ela trazia de casa uma listagem com a
divisão dos grupos de acordo com o objetivo de cada aula.

Sequência 1: Orientando a produção gênero textual “Aviso”: “Aqui tem uma
sugestão pra vocês escreverem um aviso”
1. Professora: Eu vou passar e cada grupo vai escolher uma folhinha
dessa, eu não vou escolher não, vocês que vão escolher. Vocês
vão tentar ler no grupo, quem não consegue ler não precisa ficar
nervoso. Por quê? A Patrícia vai passar em cada grupo explicando o
que é pra fazer. Mas eu agora vou explicar pra todos juntos pra
vocês saberem o que que é. Aqui tem uma sugestão pra vocês
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escreverem um aviso (ela mostra as folhas impressas para os
alunos). Vão ter que escrever um aviso. Tá? Todo mundo sabe o que
é aviso, não sabe? Aviso é fácil não é?
2. Ana Beatriz: Eu sei.
3. Professora: Aviso é fácil, não é?
4. Ana Beatriz: É.
5. Professora: Se alguém tiver alguma dúvida vai perguntar pra quem?
6. Aline: Tia Patrícia
7. Professora: pro coleguinha que tiver junto.
8. Aline: Ou...
9. Professora: Primeiro pro coleguinha.
10. Aline: Se...
11. Professora: Porque se ta fazendo junto, um vai ajudar, tirar a dúvida
do outro. Se não conseguir com o coleguinha aí pode perguntar pra
Patrícia. Mas primeiro vai tentar só vocês resolverem. Aqui tem uma
sugestão para vocês escreverem um aviso.

No primeiro turno, a professora alerta aos alunos que passará pelos grupos,
entregando uma sugestão de atividade e estes terão que escolher uma delas.
Quando ela observa que eles farão a leitura no grupo, implicitamente afirma que
será escolhido alguém para fazer a leitura, como já é de costume no trabalho em
grupos.
E quando ela diz “Mas eu agora vou explicar pra todos juntos pra vocês
saberem o que que é”, utiliza o discurso da autoridade, ao usar o pronome “eu”,
controla a situação, determinando que, naquele momento, ela explicará o que é para
fazer. Então, os alunos são informados por ela sobre a construção do aviso. Quando
a educadora questiona se eles sabem o que é uma aviso no turno (2 e 4), Ana
Beatriz se manifesta ao questionamento da professora. Do turno (5) ao (10), a
discussão se centra em a quem os alunos recorrerão para esclarecer suas dúvidas.
No turno (11), a professora afirma que um aluno ajudará o outro no grupo. O que
evidencia a concepção que ela tem sobre o trabalho em grupo, um aluno aprende
com o outro. Se o grupo não conseguir sanar a dúvida aí eles recorrerão a ela.
A sequência abaixo apresenta o momento em que a professora circula pelos
grupos e dialoga com os mesmos a respeito da proposta de produção,
especificamente o grupo da Eduarda e do Gabriel Roberto. Esse grupo foi escolhido
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pelo fato de a filmagem ter ficado mais nítida, em relação ao barulho externo e na
sala de aula. Vale lembrar que o trabalho em grupos gera mais conversas paralelas.

Sequência 2: Orientando os grupos durante a produção do gênero textual
“Aviso”

1. Professora: Vocês conseguiram ler alguma coisa desse, dessa
sugestão? (Eduarda afirma que não, mas comenta algo com a
professora) Só Construção? Construção em dupla, não é? Vocês vão
construir em dupla. Tá escrito assim, presta atenção! Vamos pensar
o que ele quer. Seu João quer viajar nesse final de semana e por
isso não vai abrir sua mercearia. Vocês sabem quem é o seu João?
2. Gabriel Roberto: Aquele que...(incompreensível) (Eduarda mexe a
cabeça afirmando que sim).
3. Professora: Que tipo de aviso ele poderá deixar na porta?
4. Gabriel Roberto: (incompreensível)
5. Professora: Aí vocês vão pensar. O seu João tem, num tem uma
mercearia? Ele não trabalha todos os dias? Ne? (Eduarda mexe a
cabeça afirmando que sim) Mas nesse final de semana ele não quer
trabalhar, quer viajar. Só que as pessoas vão lá na mercearia dele,
não vão? E quando chegarem lá?
6. Eduarda: Não vão encontrar.
7. Professora: Não vão encontrar o seu João. Aí para as pessoas
não ficarem pensando assim: o que será que aconteceu com o seu
João, né? Pra ninguém ficar pensando, ele pode ,vai deixar o que?
8. Eduarda: Aviso.
9. Professora: Vocês é que vão escrever um aviso pro seu João
deixar na mercearia dele.

No primeiro turno, quando a professora diz “Vamos pensar o que ele quer”
significa qual é o objetivo do aviso, ou seja, uma das condições de produção de
texto (para que?). A professora apresenta o contexto de produção que, na verdade,
é chamado por ela de sugestão. O discurso “Vocês sabem quem é seu João”, instiga
o conhecimento prévio dos alunos e Gabriel Roberto confirma quando diz “Aquele
que...”, demonstrando relembrar determinada história ouvida anteriormente. Quando
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ela usa o “vocês”, utiliza o discurso de autoridade e, quando adverte: “presta
atenção”, é uma estratégia discursiva para controlar a dupla, que se apresenta
dispersa. Com o uso do tempo verbal “vamos”, a professora se inclui no processo,
minimizando a assimetria da sua relação com os alunos. A professora Patrícia
sempre utiliza palavras como “né?” no final da frase, evidenciando, assim, que busca
a confirmação dos alunos do seu discurso.
No turno (3), ela questiona que tipo de aviso será mais adequado.
Percebendo que a dupla não se manifesta no turno (5), a professora utiliza
novamente do discurso de autoridade, quando usa “vocês” e quando afirma que eles
têm que pensar. A educadora retoma o contexto de produção, apontando os
possíveis interlocutores, ou seja, as pessoas que vão à mercearia para comprar. E
questiona “E quando chegarem lá?”. Eduarda responde que não vão encontrar e, no
turno (7), a professora legitima o discurso da aluna. No turno (8), Eduarda conclui
que é um anúncio que deve ser feito a partir da proposta de produção de texto. No
turno (10), quando a professora afirma “Vocês é que vão escrever um aviso (...)”,
usa do discurso de autoridade quando determina que eles farão o anúncio.
A professora acompanhou os grupos, auxiliando na leitura e/ou na
compreensão da proposta de produção do aviso. À medida que os grupos foram
terminando, a professora foi recolhendo as produções e, no final, pediu que cada
grupo fosse à frente para fazer a leitura das produções.

3.5 Produzindo o Gênero Textual Manual

Na aula do dia 18/11/2010, os alunos estavam organizados em grupo (duplas,
trios e quartetos). A professora entregou um objeto diferente para cada grupo. Esses
objetos eram brinquedos feitos de materiais descartáveis (garrafas pet, frasco de
detergente e outros). Em seguida, pediu que cada grupo observasse, analisasse, e
conversasse sobre o mesmo com o objetivo de descobrir como é esse objeto. A
professora deixa claro que o objetivo não era brincar, pois eles já conheciam os
brinquedos, que eram vai-e-vem, bilboquê, sopra bolinhas, foguete, etc. Os alunos
manusearam os brinquedos, conversaram bastante sobre o mesmo e a maioria
deles saía das suas carteiras. Após algum tempo, ela pediu que os alunos
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retornassem aos seus lugares, recolheu os brinquedos e avisou que seria feita uma
produção de texto, a qual ela chama de texto instrucional. A professora apresenta
uma folha impressa com todas as etapas do gênero textual manual, na qual será
construído o gênero textual, faz a leitura do enunciado para os alunos e entrega uma
folha para cada grupo. Após a produção do gênero textual manual, cada grupo é
solicitado ir até a frente para fazer a leitura da sua produção.

Figura 30: Produção dos alunos em grupo: gênero textual manual do
brinquedo Pega Bolinhas

Fonte: Arquivo da pesquisadora
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Figura 31: Produção dos alunos em grupo: gênero textual manual do
brinquedo Foguete

Fonte: Arquivo da pesquisadora

A sequência discursiva abaixo mostra o momento em que a professora
propõe uma produção de texto a partir do brinquedo observado pelos alunos.

Sequência 1: “Então agora a gente vai trabalhar com uma atividade de
produção, produção é quando a gente vai produzir alguma coisa, qual é o
nome do texto que nos ensina a fazer alguma coisa”?

1- Professora: Agora, a Patrícia vai falar com vocês, psiu, olha só,
cada grupo, porque se eu deixar vocês vão brincar, brincar e não vão

138

trabalhar, né? Cada grupo conseguiu observar o objeto que recebeu,
conseguiu?
2- Aluno: Conseguiu.
3- Professora: Então agora a gente vai trabalhar com uma atividade
de produção, produção é quando a gente vai produzir alguma coisa,
qual é o nome do texto que nos ensina a fazer alguma coisa?
4- Alunos: Texto instrucional.
5- Professora: O texto instrucional, né? Hoje a Patrícia fez o inverso
do que ela tem feito, normalmente ela trás o texto instrucional e pede
que vocês façam alguma coisa. (...) Normalmente, a Patrícia traz um
texto instrucional, não é? E pede para que vocês façam alguma
coisa. E pede... É para deixar agora Hillary, eu estou falando, é para
você me ouvir.
6. Professora: Normalmente, a Patrícia traz o texto instrucional e
pede para que vocês façam aquilo que o texto instrucional está
propondo, não é? Hoje nós vamos fazer o inverso, hoje ela trouxe o
objeto pra vocês construírem o texto instrucional, tá? Então o que
que acontece? Ela trouxe uma folha e nessa folha tem tudo, nessa
própria folha vai ajudar vocês na construção do texto, por que?
Porque na atividade fala, tá escrito assim, no enunciado: “Observe
atentamente o brinquedo que seu grupo ta recebendo, já recebeu
né? Para depois completarem o texto com as instruções de como
fazê-lo”. Então a Patrícia quer saber como é que é feito isso aqui
(mostra um dos brinquedos para os alunos), por quê? Se alguém
quiser fazer isso aqui e não tiver isso aqui pra olhar, o que que a
pessoa vai olhar aonde?
7- Gabriel Natan: (Incompreensível)
8- Professora: Vai olhar o texto instrucional. Se ela quiser fazer isso
aqui, (mostra outro brinquedo), eu não, uma pessoa que nunca viu
esse brinquedo, mas ela ficou sabendo que existe uma forma de se
fazer um brinquedo, só que ela não sabe como é, sabe como usa
mas não sabe como faz. Ela precisa de um texto, então esse texto
vocês que vão construir. Então aqui tá escrito assim nome do
brinquedo, a primeira coisa que vocês vão por é...
9- Professora: O nome do brinquedo. Se por acaso vocês não
souberem, o coleguinha sabe, alguém na sala sabe. Material
necessário, vocês vão ter que colocar o material necessário e depois
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como fazer, o que que vem escrito como fazer, como que vem no
texto instrucional como fazer?
10- Milena: Pra fazer um brinquedo.
11- Professora: Isso, aqui (aponta para a folha da produção) eu pedi
igual a gente tem trabalhado. Primeiro...
12- Alunos: Passo.
13 Todos: Segundo passo, terceiro passo.
14- Professora: Às vezes, só um passo já dá pra fazer, às vezes
precisa de dois passos, às vezes de três, às vezes até demais, tá?
Então cada grupo vai fazer o seu. Ta bom?

A professora inicia a aula com o seguinte discurso “Agora a Patrícia vai falar
com vocês, psiu, olha só, cada grupo, porque se eu deixar vocês vão brincar, brincar
e não vão trabalhar né? (...), apresentado no primeiro turno. Quando ela fala “A
Patrícia vai falar com vocês” e “se eu deixar”, quando inicia a frase na primeira
pessoa e demonstra que o consentimento parte dela, está explícita a relação de
poder na sala de aula: é a professora que vai falar nesse momento, vai deixar ou
não os alunos fazerem determinada atividade. A partir do momento em que os
alunos declaram ter conseguido observar o brinquedo, a professora inicia a outra
etapa da atividade. Nota-se que ela faz a mediação da atividade, à medida que vai
percebendo o avanço dos alunos. Primeiramente, ela consulta os alunos se
conseguiram observar o objeto e avança.
No turno (3), Patrícia inicia o primeiro turno, já determina que será trabalhada
uma produção de texto e apresenta para os alunos o conceito deste tema. Quando
ela usa a expressão pronominal “a gente”, se inclui no processo, sendo esta uma
forma de envolver os alunos na atividade de produção de texto. Ela pergunta o nome
do texto que ensina a fazer alguma coisa e espera uma resposta dos alunos. Nesse
mesmo turno, perpassa o discurso de autoridade, quando determina o que vai ser
trabalhado e o discurso internamente persuasivo quando instiga o conhecimento
prévio dos alunos a respeito do gênero textual manual, que já indica a primeira
condição de produção, o que vai ser construído.
Os alunos dão a resposta esperada pela professora, como é observado no
turno (4); eles tinham já internalizado o conceito de “texto instrucional”, pois a
professorara já havia trabalhado o gênero textual manual com os alunos em aulas
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anteriores. No dia 14.05.10, foi feita uma produção coletiva do manual. A professora
foi a escriba da turma. A atividade teve como base a produção de um manual para
se construir um brinquedo, um telefone sem fio. A professora registrou no quadro as
informações apontadas pelos alunos e, depois, eles as registraram em uma folha,
contendo os passos para a construção do brinquedo e, logo após, o construíram.
Houve aulas observadas em que a professora levou para a sala de aula
manuais, desenvolvendo atividades em torno do próprio gênero textual e de leitura e
compreensão do texto. Posteriormente, confeccionou determinados objetos com os
alunos, como foi o caso do porquinho milionário e outros, a partir desses manuais.

Figura 32: Gênero textual manual do porquinho milionário

Fonte: Arquivo da pesquisadora
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Nessa mesma sequencia, prevalece o discurso de autoridade, quando ela se
direciona para a aluna Hillary que estava dispersa, mexendo no brinquedo, naquele
momento, enquanto a professora falava. “É para deixar agora Hillary, eu estou
falando, é para você me ouvir”.
A professora legitima a resposta dos alunos: “O texto instrucional, né?” e, no
turno (6), ela informa aos alunos que, nessa aula, será feito o inverso de outras
produções, isto é, os alunos produziriam um “texto instrucional” a partir de um
brinquedo. A professora se coloca na primeira pessoa, “A Patrícia”, o que pode ser
observado em, praticamente, toda a sequência discursiva, predominando o discurso
de autoridade. Ao longo da sequência discursiva, especificamente no final das frases
interrogativas, podem ser encontradas as palavras né, não é por que, evidenciando
que a professora dá uma abertura para que os alunos confirmem, ou até espera que
eles possam expor os seus conhecimentos, realçando a presença do discurso
internamente persuasivo apresentado por Bakhtin. O uso do pronome nós é
inclusivo, minimizando a assimetria da relação professor-aluno.
“Ela trouxe uma folha e nessa folha tem tudo, nessa própria folha vai ajudar
vocês na construção do texto”. Aqui, a educadora apresenta aos alunos uma folha
que os direcionaria na construção do manual, pois essa folha tinha um roteiro com
os passos a serem seguidos para a atividade proposta. Posteriormente, orienta aos
alunos sobre o enunciado da folha.
O discurso “Então a Patrícia quer saber como é que é feito isso aqui”
apresenta qual é o objetivo de se construir o manual, que saber como é feito o
brinquedo, a condição de produção, para que, introduzindo o contexto de produção e
os possíveis interlocutores no discurso “Se alguém quiser fazer isso aqui...”
No turno (8), a professora explora o contexto de produção, expondo a
possibilidade de uma pessoa querer construir um brinquedo, através de um texto, e
logo determina o grupo que ficará responsável pela construção. Ela mostra aos
alunos o que eles precisam completar na folha, primeiramente o nome do brinquedo,
e informa-lhes que eles poderão contar com a ajuda dos coleguinhas. Em segundo
lugar, apresenta o material necessário e depois o modo de fazer. A professora
indaga sobre como é apresentado na folha o como fazer. Milena responde que é
para fazer o brinquedo (turno 10). A professora, então, mostra a folha e lembra
afirma ter, conforme trabalhado em outras produções (turno 11), dizendo
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“Primeiro...”. No turno 12, os alunos completam a frase da professora, apontando os
outros passos, seguidos no turno (13).
E, no turno (14), ela adverte os alunos que, na produção do gênero textual
manual, pode se usar um, dois ou três passos. E finaliza “Então cada grupo vai fazer
o seu. Tá bom?” evidenciando que rompe com o diálogo dando início a outro
momento da atividade, que seria a produção do gênero textual Manual ou texto
instrucional, nome este ao qual ela se refere nas aulas, e também a presença do
discurso de autoridade, quando ela determina que os grupos, naquele momento, vão
construir, quando responsabiliza os grupos e os autoriza a iniciar a produção do
gênero textual Manual. Em contrapartida, pode-se observar, na mesma fala, o
discurso internamente persuasivo, ao concluir com “Tá bom”, demonstrando que ela
permite aos alunos um espaço para que se instale um diálogo em torno do gênero
trabalhado. Ainda é tempo para tirar as dúvidas.
Nesse capítulo, foram abordadas as análises das sequências discursivas
referentes a algumas das aulas de produção de texto, desenvolvidas na sala de
aula, que foram objeto desta pesquisa. Essas aulas foram selecionadas pela
pesquisadora, a partir do conjunto total de filmagens realizadas, tendo como foco a
interação na sala de aula, durante as atividades de produção de texto. Nas
sequências discursivas, foram selecionadas aulas onde os alunos produziram o
gênero textual “Anúncio”, o gênero textual “Aviso” e o gênero textual “Manual”. As
análises dessas sequências foram baseadas em categorias tais como o trabalho
com o conceito de gênero textual e suas características, o conhecimento prévio dos
alunos, a proposta de produção do gênero, a orientação e discussão em torno desse
mesmo tema. Além da produção do gênero textual, o contexto, as condições de
produção e também a correção dessas produções foram objeto dessa análise, que
buscou envolver todas as etapas do processo de produção de texto na sala
investigada.
Podemos destacar que o trabalho com a produção de textos na sala de aula é
complexo e não se resume somente ao ato de escrever, mas envolve uma
diversidade de determinantes de interação como “conhecimentos prévios sobre o
assunto, objetivos, propostas, jogos de imagens, visão de mundo, conhecimentos
lingüísticos” (Leal, 2003, p. 65). A seguir, faremos algumas considerações finais
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acerca da presente pesquisa “Produção de texto na alfabetização: análise de uma
prática do Primeiro Ano do Ensino Fundamental”.
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4. Algumas considerações sobre a prática de produção de texto no
Primeiro Ano do Ensino Fundamental

No presente capítulo, serão explicitados alguns pontos relevantes da
pesquisa tendo como ponto de partida os objetivos iniciais dessa investigação e
algumas questões delineadas ao longo da pesquisa. A análise foi realizada a partir
dos dados coletados nas observações feitas em sala de aula, nas anotações do
caderno de campo, bem como nas filmagens utilizadas como forma de registro da
prática da professora e na entrevista feita com esta. Cumpre lembrar que a pesquisa
“Produção de texto na alfabetização: análise de uma prática do Primeiro Ano do
Ensino Fundamental” tratou-se de uma investigação qualitativa de caráter
etnográfico. Essa pesquisa buscou compreender a prática de produção de texto e o
processo ensino-aprendizagem de gêneros textuais no Primeiro Ano do Ensino
Fundamental, analisando as mediações didáticas desenvolvidas pela professora e
tecendo contribuições para a prática de produção de texto na fase de alfabetização
do Ensino Fundamental.
Cabe lembrar que as considerações aqui apresentadas se referem aos dados
analisados ao longo dos Capítulos 1, 2 e 3 e que não são conclusões fechadas, mas
que servirão como apontamentos para novas pesquisas e reflexões sobre a prática
de produção de texto. Ressaltamos, ainda, que a prática analisada na presente
pesquisa não é compreendida como uma regra a ser seguida, mas como mais uma
contribuição em torno da prática de produção de texto no Primeiro Ano do Ensino
Fundamental.
Algumas questões que nortearam, inicialmente, as análises, podem ser
apontadas: como se constitui o processo de produção de texto numa prática
alfabetizadora? Qual a metodologia adotada pela professora? Quais as estratégias
utilizadas na prática de produção de texto? Como essas atividades são
encaminhadas?
Destacamos, durante o trabalho, que a professora Patrícia teve uma prática
pautada na produção de diferentes gêneros de textos nessa sala de aula. Os alunos
produziram gêneros textuais como “Aviso”, “Convite”, “Anúncio”, “Manual”, “Tirinha”,
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“Bilhete”, “Lista”, e outros. Fato esse que está em consonância com as ideias de
Evangelista et al, a saber:
Para que o aluno aprenda a escrever os diversos gêneros em que
poderão ser úteis a sua formação e a sua participação na sociedade,
é necessário que ele de fato escreva e que as situações de escrita
sejam constantes e variadas. Quanto mais o aluno escreve, quanto
mais analisa o próprio texto, quanto mais produz textos para atingir
diferentes objetivos em diferentes situações, mais pode ampliar as
suas habilidades de produtor de texto escrito (2008, p. 138).

A partir do mapeamento das atividades de leitura e escrita desenvolvidas
nessa sala de aula, podemos afirmar que a professora realizou um trabalho
sistemático e articulado da leitura e da escrita. Nas atividades de leitura, houve um
trabalho intenso com a história literária, em que a contação de histórias era
constante.
Em relação à produção de texto, é possível afirmar que os alunos criaram
textos em duplas, trios e/ou grupos ou ainda de forma coletiva e a individual ocorreu
apenas uma vez, o que demonstra que a produção coletiva superou a individual. É
importante ressaltar que a produção de texto coletiva é necessária, porém o coletivo
não deve ser superior ao individual, a subjetividade, o eu do sujeito não pode ser
comprometido. O aluno ao produzir um texto deixa sua marca, seu sentimento, sua
imaginação e nesse sentido conta com um leitor que o compreende, que o ajuda
nesse processo (LEAL, 2003).
Ficou evidente que as aulas de produção de texto foram planejadas pela
professora, tendo em vista a necessidade específica de cada aluno. Tanto no
planejamento quanto na execução das produções de texto havia vários objetivos a
serem alcançados, o que permite afirmar que a professora utiliza uma metodologia
que não é rígida na prática de produção de texto, pautada no planejamento,
execução, correção e avaliação das atividades de produção de texto e também do
uso de várias estratégias para colocar em prática essa metodologia.
Essas produções permitiram que a professora avaliasse o nível de escrita de
cada aluno, levando em consideração a especificidade de cada um. Nesse sentido,
Evangelista et al (2008) propõe que
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a avaliação de um texto escrito pode e deve ter como objetivo
sinalizar, para o aluno, as virtudes e os problemas do texto,
explicitando as razões da sua adequação ou inadequação. Assim,
poderá tomar-se um recurso valioso que, a médio e longo prazo,
contribui para que os alunos tenham domínio da língua escrita, nas
suas diversas formas e funções (p. 32).

Percebemos, nessa prática, o termo avaliação não como “... a atribuição de
notas, mas o processo – “normal” em qualquer comunicação lingüística – de
apreciação das idéias e da forma de um discurso" (Evangelista et. al, 2008, p. 31).
Sendo o gênero textual a base da produção de texto na prática da professora
Patrícia, cumpre lembrar que:

O aprendizado da língua escrita requer não só a apreensão de um
código formal (o alfabeto, as convenções ortográficas, os
procedimentos de organização de uma página, etc.), mas,
principalmente, a apropriação de uma multiplicidade de regras
sociais nas quais se inclui o uso da linguagem. Em outros termos,
não basta a técnica de escrever segundo os padrões formais
(gramaticais), é necessário perceber que um sistema de escrita
cumpre, numa sociedade, inúmeras funções; daí a produção e
circulação de tantos textos com diferentes formas e funções – ou
seja, textos de diferentes gêneros (Evangelista et al, 2008, p. 22).

Dessa forma, torna-se imprescindível “conhecer o gênero textual compatível
com a situação e com o objetivo previamente delimitado (carta, bilhete,
requerimento, editorial, receita, etc.). E “saber quem vai ler o texto e em que
condições de leitura o fará (objetivos, conhecimentos e possíveis estratégias do
leitor”) (Evangelista et al, 2008, p. 44).
As análises evidenciaram que a professora valorizou e instigou o
conhecimento prévio dos alunos na prática de sala de aula como estratégia didática
para o ensino da leitura e da escrita, evidenciando o papel importante que as
interações orais tiveram nesse processo. As perguntas da professora tinham como
objetivo, dentre outros, dar voz aos alunos, se posicionar em relação ao que eles
falavam, valorizar e estimular as interações entre eles como parte fundante da
prática da sala de aula.
Nas produções de texto, a professora trabalhou com suportes de gêneros
textuais variados, com contexto de produção e com as condições de produção de
texto, porém cabe ressaltar que em relação às condições de produção, percebemos
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um enfoque maior na leitura que na escrita. Segundo Geraldi (1997), a produção de
texto “é o ponto de partida (e de chegada) de todo processo ensino/aprendizagem
da língua” (p.135) e “para produzir um texto é preciso que:

a.
Se tenha o que dizer;
b.
Se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer;
c.
Se tenha para quem dizer o que se tem a dizer;
d.
O locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz para
quem diz (ou, na imagem [...];
e.
Se escolham as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d)
(GERALDI, 1997, p. 137).

Constatamos também que as produções dos alunos percorrem outros
espaços além daqueles da sala de aula, sendo lidas por outros interlocutores além
dos colegas de sala e a professora, como os pais, alunos da escola, enfim a
comunidade escolar. Em vista disso, “aluno é sujeito- e, como qualquer outro,
limitado, é claro, por condicionamentos históricos, culturais e ideológicos- e que o
que ele escreve são textos com os quais se pretende cumprir algum papel interativo”
(EVANGELISTA et al, 2009, p.71).
São muitos os avanços já incorporados em várias atividades na prática da
professora Patrícia e acreditamos que novas incorporações virão ao longo dos
processos.
Um dos aspectos relevantes nessa pesquisa foi que não buscamos investigar
o produto final, mas um processo de produção textual, isto é, a pesquisa teve como
objetivo acompanhar a prática de produção nessa turma, conhecendo o processo de
ensino aprendizagem envolvido na construção dessas produções e também dos
gêneros textuais na sala de aula.
Quando iniciei a investigação da prática de produção de texto na sala de aula
observada, deparei-me com algo bastante diversificado, como, por exemplo, com a
professora desenvolvendo um trabalho muito rico com a oralidade, com a contação
de histórias, além de outros e, ao longo da permanência no campo, outros aspectos
relevantes da sala de aula foram tornando-se visíveis; entre eles, a circulação de
gêneros textuais na sala de aula e o trabalho sistemático desses gêneros
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juntamente com a produção de texto, o que nos obrigou a incorporar a discussão de
gênero textual na investigação.
Em relação aos materiais encontrados na sala de aula, como as próprias
produções dos alunos, o caderno de planejamento da professora, dentre outros,
apesar de terem sido consultados para explicar alguns aspectos da presente
pesquisa, não foram analisados de forma aprofundada, o que indica um limite dessa
investigação. Destarte, tive que fazer uma seleção desses “achados” para não me
desviar do foco da pesquisa que era a prática de produção de texto. O tempo não
permitiu que eu me aprofundasse em outros aspectos dessa prática.
Entendemos ainda que a prática de produção de texto no Primeiro Ano do
Ensino Fundamental é algo complexo, que demanda ainda muitas pesquisas,
levando em consideração, principalmente, a recém inserção da criança de 6 anos no
Ensino Fundamental, a carência na formação dos professores do Ensino
Fundamental a esse respeito e também os suportes teóricos metodológicos que
abordam a temática de produção de texto como apoio para o professor em sala de
aula.
Através do levantamento de pesquisas voltadas para essa área, no
desenvolvimento deste trabalho, verificamos que ainda são “escassas” as reflexões
que abordam a temática de produção de texto, tendo em vista a demanda
apresentada pelos professores.
Desse modo, a presente pesquisa teve como alvo gerar reflexões teóricometodológicas a fim de subsidiar a prática do professor em sala de aula, dos
profissionais da área da Educação e outros. E ainda pode ser utilizada como base
para Políticas Públicas Educacionais. Estando aberta a novas questões e, como
toda pesquisa, contém lacunas que poderão ser investigadas, gerando mais debates
entre os profissionais e pesquisadores da Educação.
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Anexo 1
Tabela 1. Levantamento de artigos do Scielo

Autora

Goulart

Título do

Foco de

trabalho

Pesquisa

A apropriação

Processo de

da linguagem

produção de

escrita e o

textos escritos

Faixa etária

Ano

6 anos

2000

trabalho
alfabetizador na
escola

Tabela 2. Levantamento de trabalhos na ANPED (2000-2010)

Autor (a)

Gontijo

Chagas

Título

da Foco

da Faixa

etária Ano

Pesquisa

Pesquisa

dos alunos

pesquisa

A escrita e a

Produção e

7 anos

2003

leitura de textos

registro do

na fase inicial

reconto oral

de

de uma

alfabetização

história.

A narrativa oral

Produção

6 anos

2008

e escrita das

Narrativa oral

crianças na

e escrita

fase inicial da
alfabetização:
reflexões sobre
uma atividade
de ensino
Cruz

Práticas
alfabetização

de Alfabetização,
produção

no 1º ciclo do texto

1º

ciclo

de 2007

de alfabetização

através

da
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Ensino

de um reconto

Fundamental:

oral e escrito

como os alunos
aprendem?
Fritzen

Alfabetização e Concepções
letramento-

6 anos

2009

2009

O de

que dizem as alfabetizaçao
crianças?

e

letramento

das crianças
Viegas,

Uma

Aprendizagem 6 anos

Osório

possibilidade

da línguagem

para

a escrita

superação das através

da

dificuldades na produção

de

aprendizagem
da

texto

e

língua reescrita.

escrita: O texto
e sua reescrita
Lima

A inserção dos Produção

de 2º

componentes

de segundo

da

texto

seqüência opinião

ano

do 2009

ciclo, 4ª série

argumentativa

do

em

Fundamental

textos

Ensino

escritos
Piffer

O trabalho com Produção
textos

Sopelsa

de 6 anos

na texto a partir

Educação

de história em

Infantil

quadrinhos

Aspectos

Mediação

constitutivos da pedagógica
língua
mediação
pedagógica

2007

da na

produção

escrita

7 e 8 anos

2005
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para

a

apropriação da
linguagem
escrita
Souza

O

ponto

de O

ponto

de 7 anos

vista da criança vista

das

a

em

respeito da crianças

intencionalidade relação
das

atividades produção

de

linguagem escrita.

2007

a

escrita

Tabela 3. Levantamento teses e dissertações no Banco de Teses da Capes
(2001-2009

Autor(a)

Título

da Foco

Pesquisa
Ficher

da Faixa etária Ano

Pesquisa

dos alunos

Um processo de Processo

de 9 anos

produção

de

de produção

pesquisa
2001

sentidos: o texto textos
dissertativo

em dissertativos

uma 4ª série do
Ensino
Fundamental
Souza

Análise

de Reprodução

escritas

escrita

ortográficas

de histórias

crianças

em conhecidas

diferentes

escrita livre

contextos

de

produção

de

texto

8 e 9 anos
de

e

2006

da
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V. Souza.

As proezas das Escrita inicial e 7 anos
crianças:
mal

das produção

2001

de

traçadas texto

de

linhas ao texto opinião
de opinião
Rocha

A

criança

no Os

processos 7 a 9 anos

processo

da de reescrita de

reescrita:

um uma aluna

2002

estudo de caso
sobre o príncipe
Rá

e

suas

versões
Gomes

A

emergência Construção do 6 a 8 anos

do gênero carta.
Brande

Produção

gênero carta

de Analise

textos infantis e produção
pesquisa

2002

da 6 a 7anos

2003

de

textos escritos

colaborativa:

a

prática
pedagógica e a
aquisição

da

escrita
Amaral

Alfabetização

Análise

numa

práticas

perspectiva

pedagógicas,

crítica:
das

A

2002

análise onde houvesse
práticas produção

pedagógicas.
Ometto

das 6 a 7 anos

prática

produção

de

texto
da A mediação no 9 anos
de processo

de

textos nas séries produção

de

iniciais

do textual

da

Ensino

criança

2005
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Fundamental:
As

mediações

da professora e
o
desenvolvimento
da reflexividade
nas crianças
Panerai

Um

estudo O

discurso 6 a 10 anos

sobre o silêncio presente
nas

nas

atividades produções

textuais em sala escritas
de

2003

aula:

olhar

dos

um alunos

sobre

o

aluno.
Raad

Problemas

na A

produçao escrita da
do

percepção 7 e 8 anos

2002

professora

mediante

as

alfabetizando: e dificuldades de

Silva

agora,

produção

professor?

texto

Produção

de Produção

textos

de

de 7 a 10 anos

2002

escritos texto na sala

na escola: uma de aula
analise
enunciativa

e

sócio-historica.
Maia

O texto em sala Processo
de

de 10 anos

2003

aula: ensino-

reflexões acerca aprendizagem
de sua produção de
no

Ensino de

Fundamental
Schimidt

produção
texto

na

sala de aula

O Letramento de Análise

de 7 anos

2001
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crianças

em produções

processo

de textuais

alfabetização
em uma escola
municipal
Ravazzi

Os

primeiros Dificuldades na 6 e 7 anos

passos

da produção

produção

de 11

texto

textual.

Um

estudo

do

e

2003

12

anos

desenvolvimento
da

criança

produção

na
de

seus textos.
Reganhan

A evolução da A influência da 8 anos

2005

escrita infantil e prática
o

trabalho

do docente

professor.

na

produção
escrita

dos

alunos.
Tinôcco

Trabalho com a Formação
linguagem

na professor,

quarta série do leitura
Ensino

produção

Fundamental:

texto

desafios

e

do 10 anos

2006

a
a
de

e

perspectivas da
prática
pedagógica.
Gomes S.

Alfabetização
em

salas

Dificuldades na 7 a 10 anos
de aquisição

da

ciclo básico de escrita e erros
aprendizagem.

mais

2002

160

incidentes nas
produções dos
alunos
Viegas

Uma

Prática

possibilidade

docente

e

6 anos

2007

e 4 a 6 anos

2007

a

para superação dificuldade na
das dificuldades produção
na

de

texto

aprendizagem
da

linguagem

escrita: o texto e
sua reescrita.
Luise

O processo de Reflexões
apropriação

da ações

escrita

na crianças diante

infância:

da

situações

escrita

interativas

das

produção

na

produção textual
Grande

Processos
revisão
reescritura

de Reescritura de 10 anos

2007

e textos
em narrativos

textos narrativos
de

alunos

de

quinta série do
Ensino
Fundamental
Varejão

O

jogo

enunciação

da Ensinoem aprendizagem

sala de aula e a da
formação

9 anos

língua

de Portuguesa

sujeitos leitores
e produtores de

2009

161

textos.
Pereira

Interação
sala

de Dificuldades na 8 e 9 anos

de

aula: produção

alfabetização
letramento

2007

de

e texto
no

primeiro ciclo do
Ensino
Fundamental.
Prado

A

produção A

textual

influência 7 anos

escrita dos

2006

métodos

de alunos de 1ª de
Série do Ensino alfabetização
Fundamental:

na

produção

sob a influência de texto
dos métodos de
alfabetização
Borges

A criança e suas Processo

de 6 anos

reescritas

da

produção

escolares:
estruturas

As escrita

2007

infantil

com e

determinantes.

preferências

01/08/2007

lingüísticas

as

utilizadas
Grossi

A

mediação Gêneros

alfabetizadora

textuais

6 e 7 anos
na

na produção de sistematização
leitura

e

escrita
gêneros

de da escrita e da
de leitura
e

suportes
textuais:

o

desafio

de

alfabetizar

na

2008
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perspectiva

do

letramento.
Carosseli

O trabalho com Condições de 6 anos
a

escrita

em produção

2006

de

uma classe de texto

no

alfabetização.

processo

de

aquisição

da

língua escrita
Corrêa

"O

texto Produção

argumentativo

de 10 anos

2004

textos

por crianças da argumentativos
4.a

série

do

Ensino
Fundamental"..
Pessoa

A Construção da Escrita livre e 7 e 8 anos
Coerência

na reprodução de

Produção
Escrita
Histórias
Crianças.

um
de infantil
por

conto

2006
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Anexo 2

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM A PROFESSORA PATRÍCIA
1. Qual a relação que você vê entre a leitura e a escrita.
2. Como você conceitua produção de texto?
3. Qual o objetivo de se trabalhar a produção de texto coletivo, duplas, trios e ou em
grupo?
4. Porque seus alunos produzem textos em duplas, trios, grupos ou coletivo e não
individuais?
5. Quais as atribuições que você aponta para trabalho em duplas, trios e ou grupo
na sua prática?
6. Como você planeja as atividades de produção de texto?
7. Quais são os seus objetivos no trabalho com a produção de texto na sala de
aula?
8. Para quem seus alunos produzem texto?
9. Como você avalia seus alunos no trabalho com a produção de texto?
10. Qual é a metodologia adotada na atividade de produção de texto?
11. Durante as observações percebi que você utiliza estratégias na sua prática,
Como por exemplo:


Quando você faz a divisão dos grupos e o posicionamento das carteiras na sala



Quando você escolhe um determinado aluno pra ler.



Ao levar suportes textuais para a sala de aula.



O uso da parlenda antes e depois de contar histórias. Por que você utiliza
dessas estratégias e outras?

Quais são as contribuições você atribui aos

gêneros textuais para o processo de produção de texto?
12. Para a escolha dos gêneros textuais a serem lidos e produzidos pelos alunos na
sala de aula você se baseia em quê?
13. Qual é seu objetivo quando você instiga o conhecimento prévio dos seus alunos,
principalmente na prática de leitura e produção de texto.
14. Em relação à correção coletiva das produções dos alunos qual é seu objetivo ao
fazê-las.
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15. Que tipo de trabalho é desenvolvido na sala de aula em relação aos textos do
caderno de leitura.
16. Você gostaria de acrescentar mais algum ponto que não foi colocado?
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