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Caros colegas de profissão,  
 
Desde o módulo 1 estamos às voltas com a produção de textos escritos e achei melhor 
pontuar algumas questões antes de avançarmos.  
Todos sabem que não é simples conseguir que os alunos produzam textos escritos. 
Muitas vezes, eles até escrevem bem palavras e frases, mas, na hora de produzir um 
texto, não levam em conta uma série de condições, não constroem articulações entre 
as partes etc. Em função disso, temos observado o quanto é preciso ficar atento para 
explorar as finalidades, o destinatário, o gênero etc.   
Estudos já demonstraram que só se aprende a escrever escrevendo. Além disso, é 
preciso submeter o texto à leitura de outras pessoas, analisar textos escritos, 
reescrever textos de outros autores, revisar o próprio texto tantas vezes quanto 
necessário e reescrevê-lo. Isso é possível mesmo antes de os alunos estarem 
alfabetizados. De que forma? Alunos ditam o texto e o professor o registra, fazendo a 
mediação necessária; aluno escreve o texto do jeito que lhe é possível, conforme o 
estágio de aprendizagem da escrita em que se encontra, lê sua produção para o 
professor, que ajuda o aluno a avançar; alunos mais experientes podem ser escribas 
dos colegas e negociar com eles a construção textual. O importante é termos em 
mente que a produção de um texto escrito não depende (apenas) da capacidade de 
grafá-lo.   
Várias são as capacidades de produção de textos que os alunos precisam desenvolver 
no ensino fundamental: relacionar o gênero à situação de comunicação; planejar a 
escrita do texto (selecionar informações, definir o objetivo, pensar no leitor etc.); 
produzir o texto respeitando as características do gênero; revisar, avaliando aspectos 
discursivos, gramaticais e ortográficos; reescrever, melhorando os aspectos avaliados. 
Como vemos, há uma sobrecarga de tarefas. Por isso, frequentemente encontramos 
mais problemas nas produções de texto do que nos ditados ou na escrita de listas de 
palavras.  
A produção coletiva e a reescrita coletiva (como no exemplo das regras do jogo de 
Amarelinha), embora trabalhosas, são ótimos contextos para os alunos aprenderem o 
que precisam levar em conta ao escrever um texto. Isso porque ambas colocam 
questões-chave para os autores (o que escrever, em que ordem, para quem, de que 
forma, o que revisar, como revisar etc.).  
A mediação do professor é fundamental: as perguntas que faz, os trechos que 
seleciona para discutir, o ato de ler e reler partes e todo para averiguar clareza e eixos 
de coesão – palavras e sinais de pontuação que ajudam a estabelecer relação entre as 
ideias - dão pistas aos alunos. Essas pistas, quando bem exercitadas e incorporadas, 
oferecem a eles condições de fazer mentalmente a análise quando escreverem, lerem 
ou revisarem sozinhos escritos próprios ou de terceiros.  
A mediação também precisa acontecer nas produções individuais. Para tal, é preciso 
que o professor estude cada um dos textos produzidos para refletir sobre o conteúdo 



(o que o aluno quis dizer? O que ele quis dizer está dito?), a organização geral, trechos 
específicos (momentos confusos, incorreções, questões de pontuação) etc. A partir daí 
o professor compartilha com cada autor suas impressões de leitor e escritor mais 
experiente: discute palavras que foram grafadas de forma incorreta; lê um 
determinado trecho em voz alta para que o aluno descubra que certa palavra se 
repetiu demais e pede substituição (ou alerta para a falta de alguma informação que 
está dificultando a compreensão); mostra questões de concordância e, se o aluno não 
conseguir resolvê-las, informa o modo correto; pede que escute o texto inteiro que irá 
ler, pensando se a sequência das ideias está boa ou se precisa de ajustes etc.  
O mais importante, tanto nas produções coletivas quanto nas individuais, é os alunos 
confiarem que o professor se interessa por aquilo que escrevem e que está 
comprometido em colocar à disposição seus conhecimentos para que avancem.   
 

Um abraço afetuoso,  
Maria Cristina Zelmanovits 


