
Objetivos
•  Identifi car as diferentes práticas de 

produção textual em sala de aula.

•  Refl etir sobre as concepções de ensino 

da escrita que estão por trás dos

diversos procedimentos metodológicos.

Organização
Proponha diferentes formas de

agrupamentos: individual, pequenos

grupos ou coletivo.

Materiais 
Papel, caneta, barbante, pregador e a

revista Na Ponta do Lápis nº- 11. 

O ensino da produção textual em sala de aula

Mãos à obra 
Convide os participantes a voltar ao tempo de escola e relembrar uma experiência interessante que tive-

ram com produção de texto. Anime-os a pensar nas várias situações que envolveram esse momento signi-

fi cativo. Quem era o professor? Como ele interagia com os alunos – elogiava, ajudava, sentava junto, ou 

mantinha-se distante? Que atividade costumava propor para a turma escrever?

Peça que cada participante escreva um pequeno trecho que evoque lembranças dos textos escritos nas 

séries iniciais do ensino fundamental.

Incentive os participantes a relembrar sensações, emoções (medo, alegria, ansiedade, insegurança) vividas 

durante o processo de elaboração do texto e se esses sentimentos interferiram na interação com o profes-

sor e no desempenho da escrita. 

Peça que arrumem as produções em varal para facilitar a leitura, veja exemplo no verso desta fi cha. Con-

vide-os, então, a procurar os colegas que escreveram trechos com os quais se identifi quem ou que tenham 

alguma semelhança com sua produção. 

Oriente para que formem pequenos grupos e conversem sobre o que essas produções revelam, comparti-

lhando as lembranças. Pergunte se eles podem identifi car as concepções de ensino de escrita que estão 

por trás das práticas que recordaram. De que maneira as práticas relembradas contribuíram para o de-

senvolvimento da escrita?

Veja se há situações em que os alunos escreveram com base num título, num tema, numa imagem; se 

produziram com base nos gêneros escolares: composição à vista de gravura (fazenda, praia), descrição de 

visita ao zoológico, resumo da experiência de ciências, ditado, prova; ou com base nos gêneros não 

escolares: literários, jornalísticos, científi cos, instrutivos.

Em pequenos grupos, aproveite para retomar a tarefa da semana:

  Na investigação realizada na escola, o que vocês observaram?

  Hoje, como são as práticas de produção textual em sala de aula? 
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Verifi que nos comentários se há situações em que a escrita tem uso e 

função social, e se estabelece interlocução entre autor e leitor.

Se o professor defi niu claramente para seus alunos a situação de comuni-

cação: escrever com uma intenção, para alguém ler, escolhendo o gênero 

mais adequado para esse objetivo e o local onde vai circular. 

Ponto de refl exão
Entregue os volumes do Caderno do Professor (Pontos de Vista; Poetas 

da Escola; Se bem me lembro...) e faça uma leitura dirigida do texto “Por 

dentro da proposta. Para cada lugar, um jeito de falar”, páginas 83 e 84, 

para que os participantes possam analisar a proposta de ensino da língua 

com foco na teoria de gênero.

Afi nando a prosa
Para aquecer um pouco mais a discussão sobre produção textual reco-

mende a leitura dos seguintes livros:

 
GERALDI, João Wanderley (org.). O texto na sala de aula. 3ª- ed. 6ª- imp. São Paulo: 

Ática, 2002. 

——. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

GRIBEL Christiane. Minhas férias pula uma linha parágrafo. Rio de Janeiro: Sala-
mandra, 1999. 

“Produção de texto: ponto de partida e ponto de chegada”. Na Ponta do Lápis – 
Lugares pra gente morar, lugares que moram na gente, nº- 9, 2008, pp. 5-7.     
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Exemplo para a montagem do varal
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