
O AJUSTE DO TEXTO AO CONTEXTO DE PRODUÇÃO: UM CONTEÚDO 
ESQUECIDO?1 
 

O CONTEÚDO DISCURSIVO, IMPRESCINDÍVEL À QUALIDADE DO TEXTO E DETERMINANTE DA PROFICIÊNCIA DO 

ESCRITOR, NÃO TEM SIDO TOMADO COMO OBJETO DE ENSINO NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

por Kátia Lomba Bräkling
2
 e Marisa Garcia

3
 

 

Escrever não é uma tarefa fácil mesmo para quem já saber ler e escrever convencionalmente. 
Por quê? Talvez porque muitos aspectos estejam envolvidos nesse processo. Isso nos coloca a 
necessidade de conhecê-los e, depois, a tarefa de articulá-los de maneira a tornar os textos que 
produzimos possíveis de serem compreendidos pelo leitor esperado. 

Para começarmos essa busca, recorramos a um trecho de Cidades Invisíveis, do escritor 
italiano Ítalo Calvino: 

 

“Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra. 

 Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? – pergunta Kublai Khan. 

 A ponte não é sustentada por essa ou aquela pedra – responde Marco –
, mas pela curva do arco que estas formam. 

Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta: 

 Por que falar das pedras? Só o arco me interessa. 

Polo responde: 

 Sem pedras, o arco não existe.” 

 

Se fôssemos “conversar” com Marco Polo, poderíamos dizer que escrever é uma tarefa – mais 
ou menos árdua, mas sempre meticulosa – de escolher e amalgamar as pedras verbais umas às 
outras no processo de construção de uma ponte – nosso texto, talvez. A qualidade deste, 
certamente, estaria retratada na perfeição do arco resultante do esforço do escritor. 

E que pedras seriam essas? Que escolhas são imprescindíveis a quem escreve?  

Vejamos o que se passa com um escritor ao escrever. 

 

 

Trecho de interação entre mãe e filha no processo de realização de lição de 
casa. Pesquisa realizada por Mara Lia Albuquerque. 
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Ana Clara (9 anos) chega em casa, toma um lanche e se prepara para ver televisão. 
A mãe pergunta: 

 Não tem lição de casa hoje, Clarinha? 

 Tem sim, mãe. A professora mandou a gente escrever um texto sobre susten-
sustent-sustenba-tabilidade. A gente vai colocar no mural do nosso andar. 

 Então, nada de TV antes de fazer a lição. Vem já pra cá. Pega a mochila e vem pra 
mesa. Vem que eu acabei de limpar. 

 Agora? Tem certeza? Tô cansada... 

 Faz agora que assim você fica livre... Depois a gente vê TV junto... e eu te dou 
colinho... que tal?  

Ana Clara vai buscar o material, senta-se à mesa da cozinha e prepara-se para 
começar. A mãe pergunta: 

 Qual é mesmo a lição? 

 Escrever um texto sobre aquilo lá que eu falei... 

 Deixa eu ver. “Escreva um texto sobre sustentabilidade” – lê no caderno da 
menina. Ah, tá... Então abre o estojo e pega o lápis e a borracha. Não deixa o farelo 
de borracha cair no chão, hein? Acabei de passar pano na cozinha!... 

 Tá...  

A menina aponta o lápis e pega a folhinha de linguagem. Começa a escrever e, 
enquanto vai escrevendo, vai falando alto. 

 “Dee-senn-vool-vi-mennn-to sus-tennn-tável ééééé a for-ma de deee-seenn-
vool-viii-menn-to queee nããão a-griii-de o...”. [...] Hummm... será que... Mãe!... Vem 
aqui um pouquinho... 

 Não dá pra falar daí? 

 Não... não, porque você precisa ver. É só um pouquinho, vai... 

 Diga. 

 Dá uma olhadinha. Você acha que tá bom? 

 Deixa eu ver... “Desenvolvimento sustentável é a forma de desenvolvimento que 
não agride o meio ambiente e não prejudica o desenvolvimento vindouro.” 
Espera... não tá igual ao do seu caderno? É assim mesmo que é pra fazer? É assim 
que a professora mandou? 

 Foi... ela falou pra copiar do caderno, pra olhar no caderno, que nós estudamos 
hoje na classe. 

 Mas... me diga uma coisa: você acha que eles vão entender? 

 Que eles vão entender? Como...  Ah... é... É mesmo! Nós vamos colocar no mural 
do andar... e todo mundo vai ler...! É mesmo! 

 Quem estuda no seu andar?  

 O segundo ano e o terceiro ano... eles são menores... é... será que eles vão 
entender? Deixa eu ver... péra... então... Acho que não pode ter palavra muito difícil, 
senão eles não vão entender não. Chii... como eu vou escrever... peraí, mãe, o que 
você acha: e seu eu escrever assim, e se eu começar com... com... “Você já ouviu 
falar de desenvolvimento sustentável?”. 

 Gostei... Acho que ficou melhor... ficou melhor sim... 

[...] 
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 E depois, e depois...  assim, ó... “Se você não ouviu, não precisa ficar preocupado 
com esse nome grande”. O que você acha, mãe? Mãe? Você ouviu? 

[...] 

 Deixa eu escrever agora, então. “Se você não ouviu, não precisa ficar preocupado 
com esse nome grande...”. Não... “grande” não, “enorme” fica melhor. Senão parece 
só um-um uma conversinha. “...com esse nome enorme. É uma coisa bem fácil!” 
Não... “coisa” não... não fica bom... é fácil mas não fica bom... deixa eu ver... “Não é 
nada difícil, você vai ver.” 

[...] 

 Deixa eu ver como ficou, filha. “Desenvolvimento sustentável é uma forma de 
desenvolver sem criar problemas que possam atrapalhar o desenvolvimento no 
futuro.” Ah! Acho que está ficando bom. Tem mais coisas? 

[...] 

 Mãe, você acha que a letra tá boa? Dá pra entender? 

 Sei lá... vai pôr no mural, não é? É muito alto? 

 Não... não... mas fica um pouquinho longe... É... é melhor escrever com letra 
maior.

4
 

[...] 

 

Se observarmos bem o diálogo acima, temos uma escritora em pleno processo de produção. Ao 
longo do seu trabalho, vai tomando várias decisões. 

Inicialmente, começa a copiar o caderno; mas, ao primeiro comentário da mãe, dá-se conta de 
que é preciso ajustar o seu texto a quem vai lê-lo. E aí começam as modificações. Altera o início 
do texto de forma a aproximar-se do interlocutor com uma pergunta, ainda que retórica (“Você 
já ouviu falar de desenvolvimento sustentável?”); exclui e substitui itens lexicais por outros que 
acredita serem mais simples para facilitar a compreensão do leitor, mas sem esquecer que está 
escrevendo um texto sobre um conhecimento “científico-escolar”, o que requer um registro 
mais formal/técnico (substitui “grande” por “enorme”; exclui a palavra “coisa”, alterando a frase 
inicial para comportar uma nova maneira de dizer o que pretendia: de “É uma coisa bem fácil” 
passa para “Não é nada difícil, você vai ver”.); reorganiza todo o período de definição de 
desenvolvimento sustentável para torná-lo mais simples (altera “Desenvolvimento sustentável é 
a forma de desenvolvimento que não agride o meio ambiente e não prejudica o 
desenvolvimento vindouro.” para “Desenvolvimento sustentável é uma forma de desenvolver 
sem criar problemas que possam atrapalhar o desenvolvimento no futuro.”).  

Além disso, dá-se conta de que um texto que vai ser colocado em um mural precisa tanto ser 
escrito com clareza, quanto ser registrado com uma letra maior do que a usual, de modo que o 
leitor tenha facilidade para lê-lo, pois pode estar distante de seus olhinhos. 

Esses ajustes realizados por Ana Clara foram feitos em função da representação que ela possuía 
sobre as possibilidades de compreensão do leitor (alunos de 2º e 3º  anos, do seu andar); 
relacionados à imagem de texto de divulgação científica por ela construída, em especial no que 
se refere ao registro linguístico (um texto em que não seriam adequadas palavras como “coisa”); 
e também relativos ao portador (lugar) no qual o texto seria publicado (o mural).  

Para realizá-los utilizou procedimentos de revisão processual, que incluíram reler o texto, 
analisar a sua adequação, refazer o texto dando continuidade ao enunciado anterior. Além 
disso, durante todo o processo manifestou comportamento de escritor ao comentar e discutir 
com outro escritor – sua mãe – o que escrevia. 

                                                             

4 Excerto de interação entre mãe e filha no processo de realização de lição de casa. Transcrição de 
gravação em vídeo, realizada por Mara Lia Albuquerque, em pré-projeto de pesquisa (com marcas de 
transcrição ajustadas para este texto). 
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Como se pode ver, há muita coisa envolvida no processo de produção de textos. O ajuste do 
texto às especificidades do contexto de produção (para quem se escreve, por que se escreve, 
em que gênero se organiza o texto, em que portador será tornado público, em que lugar 
circulará, de que lugar social se escreve) é capacidade de escritor proficiente, indispensável à 
boa qualidade do texto. Esta capacidade – de ajustar o texto – determina alterações que 
envolvem conteúdos textuais (relativos à coesão e coerência do texto), gramaticais (relativos à 
sintaxe, semântica, morfologia, ortografia etc.) e notacionais (relativos à compreensão do 
sistema). 

No entanto, quando paramos para pensar na consigna dada aos alunos, vemos que não houve 
nenhuma preocupação com a explicitação do contexto de produção do texto solicitado. A 
consigna que constava do caderno, registrada pela menina, apenas dizia “Escreva um texto 
sobre sustentabilidade”. Certamente, a professora completou oralmente essa consigna, pois a 
aluna sabia que o texto seria afixado no mural. 

A não explicitação do contexto, no entanto, revela que não havia preocupação com o ajuste do 
texto ao contexto; da mesma forma, a informação de onde seria exposto pode ter sido apenas 
uma tentativa de fazer com que os alunos caprichassem na escrita, pois ficariam expostos por 
meio de seus textos, quando tornados públicos. 

Em outras palavras, esse conteúdo discursivo, imprescindível à qualidade do texto e 
determinante da proficiência do escritor, não era preocupação da professora. Dessa forma – e 
lamentavelmente –, não parece ser tomado como objeto de ensino. 

Ana Clara nos mostra a competência que possui, à revelia da escola. Ao analisarmos o seu 
processo de escrita identificamos os conteúdos com os quais ela opera, os procedimentos que 
utiliza e o comportamento escritor inalienável à tarefa do escrever. 

Se todos esses aspectos caracterizam um escritor proficiente, não deveriam ser preocupação da 
escola? Não deveriam ser ensinados? 

Buscando a compreensão dessa questão é que continuamos a nossa reflexão. Agora, orientada 
para a prática educativa do ensino de linguagem. 

 

A ORIENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE ESCRITA E A (IN)DEFINIÇÃO DO CONTEXTO 

DE PRODUÇÃO 
 

Mais uma vez nos atreveremos a “conversar” com Marco Polo. Dessa vez, pensando na prática 
educativa de ensino de linguagem verbal. Nesta, quais seriam as pedras e as pontes? E o arco 
resultante, o que revelaria? 

Retomemos, para começar, um pouco de história. 

Podemos dizer que a produção de textos, até bem pouco tempo atrás, não era ensinada na 
escola desde o início. Os alunos tinham que percorrer um longo caminho antes de obterem 
“autorização” para a escrita de textos. Com o avanço das pesquisas em linguística uma nova 
perspectiva sobre o que seriam a língua e a linguagem foi colocada, ampliando-se a perspectiva 
de linguagem como mero instrumento de comunicação, para processo de interlocução. 

Os próprios PCNs – que não inauguram a discussão, mas a colocam em pauta nacionalmente de 
uma forma significativa – definem linguagem como: “[...] ação interindividual orientanda por 
uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais 
existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos da sua história. Os 
homens interagem pela linguagem tanto em uma conversa de bar, entre amigos, ou ao redigir 
uma carta pessoal, quanto ao redigir uma crônica, uma novela, um poema, um relatório 
profissional. [...] enquanto atividade social e histórica, por meio dela, de geração em geração, se 
constroem quadros de referências culturais – representações, „teorias‟ populares e mitos, 
concepções e orientações ideológicas, inclusive preconceitos – por que interpretamos a 
realidade e as expressões lingüísticas”.  

Nessa perspectiva, Roxane Rojo afirma que a língua passa a ser compreendida como “[...] um 
sistema de signos específicos, histórico e social, que possibilita ao homem significar o mundo e 
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a sociedade. Assim, aprendê-la é aprender não somente as palavras e saber combiná-las em 
expressões complexas, mas aprender pragmaticamente os seus significados e, com eles, os 
modos pelos quais as pessoas entendem e interpretam a realidade e a si mesmas”.  

As consequências dessas concepções para o ensino não são poucas nem simples. Implicaram – 
e implicam – em mudança de conteúdo de ensino. Os conteúdos discursivos assumem posição 
de destaque no ensino. Se antes bastava ensinar determinadas estruturas aos alunos – como a 
descritiva, argumentativa, expositiva, narrativa, tendo esses conteúdos como os fundamentais 
do ensino – ou fazer exaustivos exercícios gramaticais de repetição e memorização (como os de 
ortografia), agora se compreende que é necessário ir mais além: é preciso tematizar junto aos 
alunos a adequação do seu texto a todas as características do contexto em que será produzido. 
Ou seja, mais do que escrever ortograficamente certo, agora se compreende que um bom texto 
é aquele que foi adequado às finalidades colocadas para ele, às possibilidades de compreensão 
do leitor presumido, às especificidades do gênero em que será organizado, às características do 
portador em que será publicizado. Como se vê, as capacidades escritoras desejadas – e 
necessárias – a um escritor proficiente são outras. 

Sabe-se também que a atividade de produção de textos envolve conteúdos que são 
procedimentos de escrita, como saber planejar um texto, saber textualizá-lo, propriamente, e 
saber revisá-lo tanto no processo de escrita, quanto posteriormente, ao seu término. 

Além disso, também se constituem, como conhecimento com os quais se opera ao escrever, os 
comportamentos escritores que compreendem comentar com outro escritor o texto que se está 
escrevendo, analisando o escrito, revisando-o, se necessário, ajustando-o aos parâmetros da 
situação comunicativa definida. 

Nesse processo histórico, essas concepções de linguagem articuladas às de ensino – que 
também se renovaram, ampliando-se para além de uma compreensão empirista associacionista 
e assumindo uma perspectiva interacionista e construtivista – determinaram mudanças na 
organização da prática educativa. A repetição não reflexiva e a memorização isolada deixaram 
de ser compreendidas como recursos fundamentais do processo de ensino e aprendizagem. 
Hoje sabe-se que o processo de compreensão da escrita, stricto sensu, assim como da 
linguagem escrita, é essencialmente cognitivo, requerendo atividades que possibilitem aos 
alunos a reflexão efetiva sobre os fatos e aspectos da linguagem. E isso, mesmo antes de terem 
compreendido o sistema. 

Dessa forma, as pesquisas em didática, assumindo esses pressupostos, vão propondo novas 
formas de planejar e desenvolver os conteúdos de ensino. As teorias, dessa forma, encontram-
se traduzidas em práticas didáticas mais adequadas às novas compreensões constituídas. 

No entanto, todos sabemos de que maneira acontece o processo de conhecimento: por 
aproximações sucessivas, sempre. Romper com práticas apropriadas ao longo de muitos anos 
não é tarefa fácil, portanto. Em especial quando sabemos o quanto é recorrente que o professor 
tenha como referência o modelo em que foram formados, e não os discutidos posteriormente 
na sua formação.  

Sabemos que nas últimas décadas compreende-se de diferentes maneiras as teorias que 
constituem a prática educativa do ensino de linguagem e diversos têm sido os sensos comuns 
constituídos acerca delas. Por exemplo, em função da compreensão de linguagem colocada 
(que se refere à teoria enunciativo-discursiva), uma das idéias   construídas entende que ensinar 
a escrever é ensinar gêneros, quase que em substituição ao ensino das superestruturas 
propostas pela linguística textual (narrativa, argumentativa, descritiva etc.). Essa compreensão 
não considera os gêneros como ferramenta de dizer, como nota Schneuwly, e nem os 
compreende como parte dos parâmetros da situação de comunicação, ou como um dos 
aspectos do contexto de produção de um texto.  

A decorrência dessa compreensão costuma ser ignorar esses conceitos na orientação didática 
do trabalho a ser realizado pelo aluno, tendo como consequência, a elaboração de consignas 
como a que encontramos na atividade realizada por Ana Clara, das quais encontra-se ausente 
qualquer menção aos aspectos indicados acima. 

E é aqui que retomamos Marco Polo: se a prática educativa é um amálgama articulado das 
várias teorias implicadas no trabalho e suas decorrências didáticas – as pedras da ponte – o arco 
revelado na arquitetura dessa ponte deve ser resultado das apropriações realizadas – ou não – 
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pelos professores. O arco – como o resultado da articulação e encaixe das pedras – revelaria, 
assim, as reais concepções orientadoras da prática do professor, quer ele tenha consciência 
disso, ou não. 

Neste artigo, de toda a complexidade da prática de ensino da linguagem, selecionamos para 
análise consignas de produção de textos que têm circulado na escola. Isto, por um lado, porque 
implicam diretamente na constituição da proficiência escritora dos alunos, dado que a 
orientação de uma atividade pode definir o desempenho do aluno. Por outro lado, porque 
permite que analisemos especificamente o que da concepção de linguagem aqui adotada foi, 
efetivamente, apropriado pelo professor e de que maneira. Permite que investiguemos quais 
aspectos dessa concepção são observáveis ao professor e de que maneira, e quais aparentes 
“distorções” sofreram no processo de apropriação. 

Assim sendo, vamos à análise de algumas consignas de produção de textos encontradas em 
circulação na prática educativa de professores de Ensino Fundamental I. 

 

O QUE SE PODE VER NO ARCO DA PONTE: AS CONSIGNAS E SEUS S(D)GREDOS 
 

As consignas que analisaremos são representativas das atividades que costumamos encontrar 
circulando na sala de aula do Ensino Fundamental I (de 1º ao 5º ano) e foram obtidas tanto em 
escolas da rede particular de ensino quanto da rede pública. 

De todas as propostas analisadas, selecionamos algumas que recorrem à imagem como “apoio” 
para a produção, seja a imagem única, seja uma sequência organizada. 

A sua análise nos permitirá compreender de que maneira os professores que as elaboraram 
compreendem que precisam orientar os alunos nas atividades de produção de textos. Dessa 
forma, nos apresentarão indícios de como tais professores compreendem, de fato, a linguagem 
escrita e os conteúdos de ensino, e a identificação desses aspectos nos possibilitará analisar a 
adequação dessa prática para a constituição da proficiência escritora dos alunos. 

 

1ª PROPOSTA:  CONTINUAR UMA H ISTÓRIA SUGERIDA 

 

A primeira proposta selecionada é esta: 
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Trata-se de uma proposta de produção identificada como “de autoria”, que solicita ao aluno 
que invente uma história a partir tanto da imagem “inspiradora”, quanto do texto inicial 
apresentado. 

A consigna elaborada faz algumas recomendações: “Pense num problema interessante!!!” e “Use 
sua imaginação e criatividade (...)!”. 

Para esclarecer a que se refere a primeira recomendação, fomos analisar os materiais dos 
alunos: cadernos e pastas de atividades. Neles foram encontradas atividades de leitura que 
solicitavam ao aluno a identificação do cenário da história lida, do problema e da resolução 
dele. Sendo assim, a primeira recomendação parece referir-se à necessidade de construção de 
um problema na história, o qual deveria ser resolvido ao final. 

No entanto, de que história se está falando? De um conto de fadas? De um conto de aventuras? 
De um conto de ficção científica? De um conto de acumulação? De uma fábula? 

A imagem apresentada remete a um conto curto de literatura infanto-juvenil, desses que 
costumam ser veiculados em livros didáticos ou de literatura direcionada especialmente para 
leitores iniciantes. A grande característica desses contos costuma ser a de narrar fatos 
relacionados a um cotidiano presumido das crianças, com finalidades superficiais e 
moralizadoras. 

De qualquer forma, percebe-se que não há a preocupação de caracterizar os diferentes tipos de 
histórias (os gêneros específicos, portanto), deixando parecer que escrever história é sempre a 
mesma coisa, qualquer que seja o gênero: escrever um conto de fadas é o mesmo que produzir 
um conto policial, como se não houvesse tramas, personagens, modos de dizer e escolhas 
lexicais típicas de cada um dos textos organizados nesses dois gêneros. 

Além disso, não existe qualquer orientação a respeito do leitor pretendido, das finalidades do 
texto, ou do portador em que será tornado público.  

Não se pretende, aqui, defender aquela ideia de que é preciso ter um leitor real para o texto, 
para que o ajuste seja possível. Assumimos a posição segundo a qual há situações em que cabe 
ter um leitor real, um portador real, definido até como “produto final” de um projeto 
desenvolvido; mas nem todas as situações de sala de aula precisam – e podem – propor isso. O 
que não se pode fazer é solicitar que os alunos escrevam sem que sejam definidos os 
parâmetros da situação comunicativa, pois sem essa definição não é possível trabalhar a 
capacidade discursiva de ajuste do texto às especificidades desses parâmetros. 

Nessa perspectiva, há situações em que a simulação, o “faz-de-conta que...”, é indispensável. 
Assim, consignas como “Reescrevam o conto como se estivessem lendo no livro” apresentam, 
ainda que implicitamente, essas condições. “Escreva a notícia como se você fosse o jornalista da 
Folhinha de S. Paulo” também é uma consigna que traz em si a definição dos parâmetros da 
situação comunicativa. Ou seja, define o leitor (os da Folhinha), o portador (jornal, a Folhinha), a 
finalidade (relatar um fato acontecido ou por acontecer), o gênero (notícia), o lugar enunciativo 
do escritor (jornalista da Folhinha). 

Quando orientamos os alunos apenas para escreverem uma história sem definição do contexto 
de produção – incluindo-se o gênero –, os únicos aspectos que podem ser tematizados junto 
aos alunos são os que se referem à coesão e à coerência lato sensu. Quer dizer, não é possível 
relacionar a coesão ou a coerência aos aspectos específicos de uma crônica (a linguagem 
coloquial e a reflexão – ainda que com humor – desencadeada a partir de uma situação do 
cotidiano típico de um determinado grupo de pessoas, e os decorrentes recursos linguísticos), 
de um conto de detetive (a presença de um narrador que não é onisciente e o decorrente 
suspense provocado, o típico detetive que não pertence à polícia, os policiais que não são tão 
competentes quanto o detetive, por exemplo), de um conto de fadas (a presença das fadas e 
das bruxas, da heroína que sofre muito e depois é recompensada, da madrasta que castiga a 
heroína etc.). Além disso, o ajuste da linguagem e do texto ao leitor, portador e finalidades 
também ficam prejudicados, pois esses aspectos são omitidos. Não é possível, portanto, tomá-
los como objeto de ensino e, assim, analisar o texto a partir da adequação – ou não – desse 
ajuste. 
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Assim sendo, uma vez escrito o texto, é possível corrigir apenas questões relativas à ortografia e 
gramática. Mas, e os aspectos propriamente discursivos, que requerem as capacidades mais 
sofisticadas do escritor, definindo a qualidade da sua proficiência? 

Nessa consigna o que podemos ver é uma concepção de linguagem que supõe que o ensino da 
escrita compreende um trabalho com capacidades linguísticas gerais – como a de narrar 
organizando um discurso que tenha um problema (parte da superestrutura narrativa focalizada 
na atividade) –, sem que sejam consideradas as capacidades relativas às especificidades das 
demais características do contexto de produção, incluindo-se o gênero. 

Além disso, podemos dizer que o foco está em um possível conteúdo temático, já que se 
recomenda o uso da imaginação e a criatividade ao aluno. É como se saber inventar fosse 
suficiente para escrever um bom texto. 

 

2ª PROPOSTA:  .. E  VOCÊ TERÁ A SUA HISTÓRIA! 

 

Essa proposta, ainda vigente em muitas práticas de ensino de linguagem escrita, começou a 
circular nas escolas em décadas anteriores e chegou mesmo a constar de propostas de 
materiais didáticos muito utilizados, constituídos por “Pastas de Redação”.  

Trata-se de uma atividade que supõe que o professor deve orientar a produção de textos por 
meio de uma lista de perguntas, cujas respostas, se copiadas sem as perguntas, passarão a 
compor um texto. 
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Nessa atividade não há produção de texto. Há a apresentação de respostas a um questionário. 
O conteúdo efetivamente tematizado, portanto, é saber responder a um questionário, e não 
produzir uma história, como indicado na consigna final. 
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Analisemos: quem tomou todas as decisões a respeito de o que dizer foi quem selecionou a 
gravura e elaborou as perguntas. O mesmo se refere a quem tomou as decisões sobre como 
escrever (em que ordem tratar os assuntos): justaposição de frases-resposta. A coesão textual 
típica de uma história, nesse sentido, não existe. Dessa forma, o estabelecimento da coesão do 
texto – e a decorrente tematização dos recursos verbais que a estabelecem – não é conteúdo de 
escrita, deixando de ser ensinada ao aluno, uma capacidade fundamental de escrita. 

Grosso modo, podemos dizer que a atividade ensina que para escrever uma história basta 
justapor frases, pois essa é a concepção de texto revelada na proposição da tarefa. Um equívoco 
sério, portanto, em muitas nuances: da concepção de texto à concepção de linguagem e, ainda, 
à de proficiência escritora, que distancia a proposta – e muito – de uma concepção que 
compreende a linguagem como processo de efetiva interlocução verbal.  

 

3ª PROPOSTA:  HQ  COMO FONTE DE INSPIRAÇÃO TEMÁTICA  

 

À semelhança das propostas anteriores, a que será apresentada em seguida parece ter sido 
organizada a partir de um referencial que concebe que o que é fundamental para produzir um 
texto é a alimentação temática, e não o trabalho textual. Quase poderíamos afirmar que essa 
ideia subjacente remete à seguinte afirmação: não existe diferença entre estar informado sobre 
o conteúdo temático e redigir o texto. Ou seja: para escrever basta saber sobre o assunto, sendo 
dispensável o conhecimento sobre a linguagem, mais especificamente, sobre os processos e 
procedimentos de textualização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a consigna vemos que indica o seguinte: “Escreva um texto com o título A 
destruição de nossas matas”. Isso, logo depois de solicitar que o aluno leia a HQ e se remeta ao 
que foi estudado sobre o tema. 

Mais uma vez a orientação sobre o contexto de produção está ausente da orientação oferecida 
ao aluno para elaborar o seu texto. Com essa consigna, teria sido possível a produção de 
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diferentes textos: um poema, um artigo de opinião, um verbete enciclopédico, um anúncio... 
qualquer desses gêneros deveria ser aceito.  

Os textos dos dois alunos a seguir, elaborados a partir da mesma proposta, confirmam isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se vê, temos três textos distintos: o primeiro remete a um parágrafo de um texto 
expositivo (dado, por exemplo, o uso do verbo no presente de definição e uma primeira pessoa 
do plural generalizada) semelhante a textos produzidos com finalidades de prescrever 
comportamentos; o segundo é uma narrativa ficcional curta, de clara inspiração na tirinha lida, 
do tipo que também contém prescrições comportamentais e efeitos moralizantes; o terceiro 
parece uma lista de “mandamentos” – do que se deve ou não fazer – a serem cumpridos. 

A professora esclarece, em relato escrito de atividade que “Neste bimestre os alunos estão 
vendo como conteúdo interdisciplinar o meio ambiente, sendo esse um projeto da escola toda 
que foi trabalhado no bimestre anterior e será trabalhado também nos próximos. Portanto, os 
mesmos já estão há algum tempo se apropriando do tema da produção que é a destruição do 
meio ambiente, e desenvolveram a atividade proposta com bastante interesse.”  

A alimentação temática, ou seja, a discussão sobre o conteúdo do texto já vinha sendo feita em 
classe. Dessa forma, seria de se esperar uma maior especificidade ao discutir a questão do 
desmatamento. No entanto, não é o que acontece. 
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Apesar da diferença de gênero, o tom moralizador com que o assunto é tratado – que 
predomina sobre a discussão efetiva do tema (causa da destruição das matas; efeitos; possíveis 
soluções para o problema; história da questão, entre outros aspectos) – pode ser lido em todos 
os textos, o que nos leva a deduzir que a referência textual que os alunos possuem deve ter a 
mesma natureza.  Além disso, a ausência de discussão temática efetiva parece evidente. Não se 
está, aqui, fazendo a defesa de um grande aprofundamento temático, mas do tratamento 
adequado a alunos de 3º ano, de forma a permitir-lhes ultrapassar a fronteira do “devemos 
fazer isso; não devemos fazer aquilo”. 

Com produções elaboradas em gêneros tão distintos, quais aspectos o professor poderia 
focalizar no processo de revisão e correção, a não ser gramática (incluindo-se ortografia) e 
coesão geral, sem considerar as especificidades do gênero? O que seria possível tomar como 
objeto de ensino senão esses aspectos? O conhecimento discursivo fundamental para a 
constituição do escritor não poderia ser tematizado, a não ser que isso fosse realizado 
individualmente, com cada aluno, ou com grupos de alunos que produziram textos organizados 
no mesmo gênero.  

No entanto, adotar esse procedimento poderia não ser produtivo, dado que, por um lado, o 
tempo que poderia ser destinado à discussão mais aprofundada das características de um único 
gênero teria que ser dividido de modo a atender as diferentes necessidades dos grupos; por 
outro, se perderia a oportunidade de discussão coletiva, o que sabemos – desde Vygotsky – que 
é essencial para o processo de aprendizado. Em outras palavras, não seria produtivo, 
fundamentalmente, porque desrespeitaria a principal característica do movimento 
metodológico fundamental do processo de aprendizado: a colaboração (não teria havido 
modelização de procedimentos, não haveria produção em colaboração para consolidar 
aprendizagens, por exemplo, dado que cada um poderia escrever o tipo de texto que quisesse). 

Além disso, poderia também não ser possível tematizar tal conteúdo com todos os alunos, em 
especial se considerarmos a quantidade de alunos que frequentam cada classe.  

 

4ª PROPOSTA:  HQ  COMO APOIO TEMÁTICO E DE ORDEM ESTRUTURAL 

 

O tipo de atividade que agora discutiremos parece pautar-se na ideia de que para aprender a 
produzir histórias é preciso oferecer orientações com apoio em recursos não verbais, de modo a 
nortear a produção em dois aspectos fundamentais: a criação de conteúdo e a organização do 
texto. Dessa maneira, são oferecidos aos alunos quadrinhos – sejam tirinhas, de fato, ou 
quadrinhos sequenciados, produzidos com finalidades “didáticas” – na maioria das vezes 
compostos por três frames. Esse apoio tanto ofereceria o conteúdo já criado – e, inclusive, na 
ordem correta em que os “acontecimentos” se deram na trama – quanto funcionaria como um 
andaime de uma suposta estrutura textual, “o começo-meio-e-fim” típico das histórias, ao qual 
corresponderiam os diferentes frames.  

A seguir, apresentamos três diferentes propostas dessa natureza. A primeira foi organizada a 
partir de uma tirinha de humor de Eva Furnari, autora muito utilizada para tal; as demais foram 
orientadas a partir de quadrinhos “didáticos”, uma com três frames e outra com quatro. 

Para atividades como essa encontramos no material analisado várias consignas semelhantes, 
que se constituíram quase como “variações sobre o mesmo tema”. Alguns exemplos são os 
seguintes: “Observe os quadrinhos e conte uma história” ou “Observe os quadrinhos e escreva o 
que vê do lado de cada um” ou, ainda, “Observe as cenas e escreva o que vê do lado de cada 
uma. Não se esqueça do começo, meio e fim” ou, também, “Conte a história que você está 
vendo, escrevendo do lado de cada quadrinho”. 

Ao analisarmos o EXEMPLO 1 é impossível não notar que, provavelmente, nem sequer discussão 
houve sobre o texto não-verbal oferecido como referência, dado o texto que foi produzido, que 
revela uma ausência de percepção do efeito de humor provocado por uma característica 
específica da personagem: ela sempre realiza feitiços um tanto quanto atrapalhados e é aí que 
está a graça delicada e ingênua da tirinha. Muito provavelmente também, o aluno não conhecia 
a personagem; caso contrário, teria ativado esse repertório na leitura. 



 12 

EXEMPLO 1 

 

 

 

Sobre esse exemplo, em especial, e outros organizados com base em quadrinhos de humor, é 
importante salientar a dificuldade que existe em escrever textos de humor, especificamente 
quando se trata de dizer por escrito textos gráficos. Os recursos verbais que precisam ser 
utilizados e a maneira de organizar o texto de modo a produzir esse efeito estão longe de 
serem fáceis para adultos proficientes, que dirá para os alunos, escritores iniciantes que são. 
Uma coisa é ler o texto gráfico de humor e compreender o seu sentido; outra coisa é ler o texto 
verbal de humor e identificar-lhe a graça; outra coisa muito diferente é apropriar-se de recursos 
textuais e estilísticos que possibilitem criar o humor no texto verbal. 

Além disso, é fundamental focalizar que a coesão de um texto não verbal se dá por recursos 
não verbais, obviamente. Dessa maneira, será preciso prever recursos verbais para a 
organização do texto escrito, recursos que possibilitem um sequenciamento que explicite 
relações temporais, de causalidade etc. para os quais pode não haver correspondência na 
tirinha. Além disso, há toda a localização espacial dos personagens, que apresenta informações 
sobre a geografia da história, o tempo dos fatos e, até mesmo – a exemplo da tirinha a seguir –, 
pistas fundamentais para a compreensão da intenção do autor em provocar o riso. 

Caso reste alguma dúvida a esse respeito, experimente – de próprio punho e consciência – 
transformar em texto verbal escrito a tirinha de Eva Furnari. No mínimo, você vai poder 
experimentar a complexidade da tarefa; no máximo, você vai poder – em conseguindo realizá-la 
de maneira adequada - identificar aspectos que precisaria trabalhar junto aos alunos de modo a 
oferecer-lhes repertório necessário para tanto; se tudo der certo, ao identificar esses aspectos, 
talvez você tome a decisão acertada de deixar esse tipo de atividade de lado, pois coloca 
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dificuldades desnecessárias – para não dizer inadequadas e nefastas – que nem o aluno, nem 
qualquer escritor precisa enfrentar no processo de apropriação da linguagem escrita. Ou seja, 
ao tomar consciência efetiva dos aspectos envolvidos no trabalho, quem sabe você possa 
perceber o quanto o “feitiço” poderá – à imagem e semelhança da personagem – sair 
atrapalhado... (deu pra perceber o efeito de humor? Assim, meio sem graça, mas... humor?)  

É preciso analisar, agora, antes de passarmos para o EXEMPLO 2, algumas consequências da 
organização gráfica da atividade, articulando-a com a consigna (da qual é constitutiva, 
enquanto condição criada para a realização da tarefa). O aluno, sabedor da necessidade de 
escrever a sua história aos pedaços, ao lado de cada quadrinho, e percebendo que sobraria 
espaço, tomou duas decisões: repetir as ações identificadas a partir da 4ª linha de um texto de 
13 – “ela sentou e dormiu e dormiu e descansou e o sofá foi andando e ela foi dormindo e o 
sofá andando sem parar e continuou até o fim” – e desenhar no espaço que, inevitavelmente, 
sobrou. Em que pese um possível efeito estilístico que essa repetição poderia produzir caso o 
término correspondesse à tirinha, é preciso analisar o seguinte fato: o aluno pode ter 
compreendido que o sofá andava, mas não explicitou o motivo: porque ainda tinha os pés do 
tatu (detalhe mostrado no último quadrinho), o que caracterizava a trapalhada da bruxinha; ou, 
dito de outra forma, não explicitou – de modo a provocar efeito de humor, inclusive – que o 
tatu não foi completamente transformado, como sempre acontecia com os encantamentos da 
personagem. Assim, o único conteúdo apresentado no texto verbal foi o “movimento” do sofá 
carregando a bruxinha.  

Um outro aspecto a ser considerado, ainda, é o que se refere à coesão e coerência do texto. Um 
exemplo disso é a ausência de explicação – ou de razões – para a bruxinha realizar o 
encantamento do tatu. No contexto da tirinha, pode não haver razões para explicar, até por 
considerarmos que essa é uma característica da personagem. Mas, no contexto do texto verbal, 
é preciso explicitar um motivo, ainda que esse motivo seja motivo nenhum. Por exemplo, seria 
possível dizer que “Depois de perder sua vassoura na convenção das bruxas atrapalhadas (ela 
nunca conseguia saber onde a deixava estacionada...) voltava a bruxinha para casa a pé, 
devagarinho... bem devagarinho... de tanto cansaço.  De repente, viu um tatu passando à sua 
frente. Ao ver a carapaça do tatu acabou tendo uma ideia... e, assim, sem mais nem menos, 
resolveu: Por que não?  E... zás trás! De tatu a sofá em um milésimo de segundo!... O próximo 
passo foi jogar-se nele e espalhar suas perninhas reclamantes no estofado confortável”.  

Ou que “Vinha a bruxinha caminhando naquela tarde, assim, como quem não quer nada, 
lembrando de todos os feitiços que tinha feito naquele dia quando, de repente, assim, do nada, 
apareceu um tatu na sua frente. Do jeito que olhava para ela, parecia pedir um feitiçozinho... só 
um feitiçozinho... daqueles bem pequenininhos... Nem parou para pensar muito, senão, poderia 
se arrepender. Afinal, em tatu ela nunca havia tentado nada. Foi pensar... e fazer: de tatu a sofá 
num piscar de varinha!” 

Um outro aspecto a considerar é a maneira como o texto termina. A que se referirá o aluno ao 
dizer “e continuou até o fim”? Que fim será esse? O último quadrinho? O fim dos tempos? 
Como se vê, falta a referência e, em textos verbais escritos, a ausência de referências deixa 
espaços abertos para muitas interpretações – o que pode não ser bom para o texto –, ou para 
nenhuma. 

 

Os EXEMPLOS 2 e 3 foram organizados – conforme já dissemos – a partir de quadrinhos 
produzidos com finalidades didáticas.  
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EXEMPLO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O EXEMPLO 2 apresenta uma sequência de quadros que não sugere uma história, em si, cabendo 
ao aluno resolver essa questão. Ainda que pudéssemos supor que esse procedimento fosse 
intencional, programado para possibilitar ao aluno o exercício do bom texto narrativo ficcional 
do tipo conto de literatura infantil, quando tomamos como referência certo tipo de texto que 
costuma circular nas escolas, podemos reconhecer nesses quadrinhos a organização de tais 
textos: um material do qual estão ausentes características fundamentais dos contos, como 
problemas efetivos com resoluções de fato, bons desfechos, relações de causalidade 
consistentes entre acontecimentos. Quando se lê a sequência temos: 1. um palhaço no espelho 
(preparando-se, talvez? Triste, talvez?); 2. um palhaço saindo – supostamente – de casa 
(dirigindo-se ao baile, será?); 3. um palhaço no baile de carnaval (alegre?).  Estaria o problema e 
a resolução relacionados com a mudança de humor do palhaço? A única sugestão da qual 
podemos ter indício é essa, o que confirma a relação que estabelecemos com os textos 
escolares de má qualidade. Quando lemos a consigna apresentada, essa interpretação se 
confirma, pois a sugestão é para descrever o que se está vendo – “Observar bem a cena e 
contar o que aconteceu com o palhacinho”. Além disso, a orientação prevê uma ordem de 
ações a serem realizadas pelo aluno, no mínimo, questionável: contar o que aconteceu em cada 
quadro, recortar as cenas, colar na ordem certa. Como se pode pensar na ordem certa apenas 
depois de que o texto já foi elaborado?  

Mais uma vez, a coerência e a coesão do texto são ignoradas, assim como os conhecimentos 
discursivos e textuais necessários para estabelecê-las quando se escreve um texto.  

Que conceito de texto, então, está subjacente a essa proposta? Assim como na atividade 
discutida acima, a idéia presente é a de que basta juntar uma série de descrições para que o 
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texto se componha, sem que seja necessário pensar na relação que essas descrições possam ter 
entre si e com o tema em discussão. Nessa perspectiva, o que podemos dizer é que, ainda que 
se pudesse ter tido a intenção de orientar tematicamente o aluno, essa intenção foi frustrada do 
ponto de vista da qualidade, a menos que o conceito de qualidade suposto na atividade seja 
muito inadequado. 

 

EXEMPLO 3            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No EXEMPLO 3 o aluno procura corresponder à consigna e escrever em cada quadro a história 
desenhada nos quadrinhos. No entanto, para atender à consigna, dois problemas acontecem, 
prejudicando a coerência do texto, em si, e entre texto e imagem. O primeiro refere-se ao fato 
de que no terceiro quadro o escritor afirma que Richard tenta fazer o pássaro ir embora porque 
não gosta de pássaros presos. Ora, nesse momento, o pássaro está solto. Um efeito decorrente 
do texto é a possibilidade de se compreender que se o pássaro fosse à casa de Richard (já que 
no segundo quadrinho há a informação de que o menino está indo para casa) seria preso; por 
isso ele tenta espantá-lo. No entanto, o pássaro vai para a casa de Richard e fica solto. O que 
acontece, então, para explicar o que aconteceu? Por que Richard tentaria espantar o pássaro se 
sabia que na casa dele poderia ser acolhido? 

O segundo problema refere-se à incoerência entre o que está escrito no quarto quadrinho e a 
imagem: o pássaro está na casa dele, ou na mata? O texto diz casa e a imagem diz árvore. A 
árvore é da casa de Richard? O texto, certamente, deveria dar conta de esclarecer a incoerência. 

Como se vê, mesmo para um aluno com a proficiência do que produziu esse texto, a proposta 
acaba por criar problemas. Se o aluno não tivesse os quadrinhos “de apoio”, certamente 
produziria um texto muito melhor do que o que pudemos ler. 

 

UM CASO À PARTE :  PRODUÇÃO DE VERBETES DE CURIOSIDADE  
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A atividade que se segue foi uma exceção às demais, consideradas as concepções de linguagem 
subjacentes. 

Ao analisarmos a proposta podemos identificar todos os parâmetros da situação de enunciação. 
Os alunos deverão produzir um verbete de curiosidade (gênero), para ser publicado no mural 
da escola (portador e lugar de circulação), com a finalidade de socializar as pesquisas realizadas 
sobre o tráfico negreiro (conteúdo temático e finalidade), para quem circula no local do mural 
(leitores). 

Além disso, foram oferecidas referências tanto textuais – haja vista a indicação apresentada na 
consigna “Você já estudou os textos Você sabia que...? este ano” –, quanto temáticas – “em 
história estamos estudando o tráfico negreiro”.  

Há, ainda, uma orientação para a revisão, ainda que ligeira.  

Certamente, uma exceção. Uma proposta que revela uma compreensão muito apropriada de 
linguagem na perspectiva que aqui adotamos e que pode, de fato, colaborar para a constituição 
da proficiência escritora do aluno. 

Quem dera essa fosse a regra. 

 

Objetivo pretendido: Investigar os conhecimentos dos alunos a respeito das 
principais características dos textos que se organizam como “Você sabia que?”  

Organizar e socializar as pesquisas realizadas sobre o tráfico negreiro. 

 

Atividade proposta: 

“Você já estudou os textos "Você Sabia que...?" este ano. E, em História, estamos 
estudando o tráfico negreiro. Agora, produza um texto “Você Sabia que...?”, para 
o mural da escola.” 

Considere tudo que vimos sobre o assunto e consulte os “Você Sabia que...?” do 
seu livro, não se esqueça de revisar!! 

 

 

UMA HISTÓRIA QUE SE PODE VER AO LONGO DO ARCO 
 

Como vimos até aqui a maioria das propostas de produção textual preocupa-se apenas com o 
oferecimento de referencial temático, como se apenas isso fosse suficiente para aprender a 
produzir textos. Esse referencial temático é oferecido de várias maneiras, seja com quadrinhos 
genuínos (tirinha da Bruxinha e do Chico Bento); com quadrinhos elaborados para finalidades 
didáticas (do menino e o passarinho); ou com gravura única. 

Além disso, quase todas não oferecem referências sobre o contexto de produção do texto ou 
informações sobre como textualizar. Nesse sentido, as únicas informações dadas são a de que 
uma história possui começo, meio e fim, retratados nos três ou quatro parágrafos nos quais 
precisam organizar-se; a de que um texto se compõe de parágrafos que podem ser traduzidos 
em cenas/imagens; e a de que um texto é resultado da justaposição de respostas dadas a 
determinadas perguntas. 

À exceção da última proposta, nenhuma outra orienta o aluno para planejamento ou revisão. E, 
para finalizar, percebemos que algumas das atividades partem do pressuposto de que 
transformar um texto organizado em um gênero em um texto organizado em outro gênero 
pode ser uma boa situação didática de produção de textos, como transformar quadrinhos em 
história sem desenho. Não é considerado o grau de dificuldade que uma tarefa como essa pode 
apresentar para o sujeito, ainda que seja um escritor proficiente. 

Nessa perspectiva, o que nos revela o arco da ponte? 
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No mínimo, que estamos longe de uma apropriação adequada da prática de ensino de 
linguagem escrita hoje recomendada. Pelo menos, que é preciso insistir na tematização da 
prática do professor, procurando desvelar conceitos subjacentes orientadores de sua ação. 

De modo geral, algumas necessidades se colocam. Em primeiro lugar, é preciso superar a ideia 
de que basta o conteúdo temático para escrever, como se o texto escrito fosse decorrência 
direta das informações possuídas, ou como se saber o conteúdo fosse o mesmo que dizer o 
conteúdo; em segundo lugar, o professor deve deixar de tomar o texto como objeto 
transparente, através do qual se enxergam as ideias; em terceiro, é preciso que o professor 
consiga tornar o texto opaco ao seu olhar, de modo que possa enxergar o processo de 
textualização e todos os aspectos nele implicados, dos conceituais às capacidades, 
procedimentos e comportamentos; e, por último, a qualidade da prática pedagógica – e, 
portanto, da proficiência do aluno – só pode melhorar se esses aspectos forem cuidados na 
formação do professor. 

O caminho está mais lento do que gostaríamos? Mais difícil do que supúnhamos? 

Nesse sentido, sempre vale recorrer aos versos de Eduardo Guimarães: 

 

quantos passos 

é preciso dar 

para se chegar 

à curva do caminho 

é o que só se sabe 

depois, 

à medida que se chega... 
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