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Objetivos
•  Favorecer a refl exão sobre o ensino

da revisão e a aprimoramento do texto.

•  Preparar as intervenções para revisão

e reformulação necessárias para o

aprimoramento do texto.

•  Reconhecer as características próprias 

do gênero artigo de opinião. 

Organização
Proponha diversas formas de 

agrupamentos: duplas, pequenos 

grupos ou coletivo. 

Materiais 
Na Ponta do Lápis nº- 11, Caderno do

Professor: Pontos de Vista, episódio

“Pontos de Vista” do vídeo Escrevendo

na sala de aula, e jornais locais.

Revisar o dito e o escrito 

Mãos à obra 
Relembre com os participantes o percurso da sequência didática, desde a produção inicial até o texto 

final. Fale sobre a importância da mediação do professor na revisão e no aprimoramento do texto. É ele 

que pode ajudar o aluno a dialogar com a produção, lançando perguntas, sugerindo acréscimo de tre-

chos, instigando a reler e reorganizar a própria escrita. Peça aos participantes que leiam com atenção o 

texto do verso desta fi cha, publicado na revista Na Ponta do Lápis (nº- 11, p. 16). 
 

Por trás de um bom texto há um longo processo de trabalho. O primeiro passo é esclarecer aos alunos a 

situação de produção; quem escreve, com que intenção, para quem ler, e assim definir o gênero mais 

adequado para a escrita do texto.

No caso da produção de um artigo de opinião, não basta que o aluno apresente os problemas de sua 

cidade ou reclame da situação. É preciso que ele identifi que e analise a questão polêmica que afeta a 

comunidade. Definida a polêmica, o aluno expõe o seu ponto de vista, defendendo-o com argumentos 

convincentes para deixar clara a posição assumida –, busca informações e traz para o texto outras opi-

niões, para sustentar sua argumentação. Artigo escrito, professor e aluno assumem o papel de leitores, 

verificando se o texto cumpre a função a que se propõe.
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Criança sofre

O mundo não é tão competente como deveria ser, pois desde 

pequeno eu e alguns colegas meus dávamos um duro danado nas 

cerâmicas da minha cidade. 

O barro molhado exposto ao sol quente da região causava um 

grande mal-estar, mas assim mesmo tínhamos que sair cedinho e 

voltar ao meio-dia, só depois íamos à escola.

Isso tudo é uma grande injustiça comigo e com todas as crian-

ças que trabalham, pois o cansaço maltrata a mente e não conse-

guimos aprender com facilidade, bloqueando assim muitas coisas 

que poderiam fl uir diante das consequências que aparecem.

Criança tem que brincar, estudar e esperar chegar à fase adul-

ta para trabalhar. Hoje existe o Programa Bolsa Escola, o Peti e 

outros, que dão oportunidades de estudar sem trabalhar. Só que 

as famílias continuam vivendo miseravelmente e precisando da 

ajuda dos fi lhos para sobreviverem, pois mais importante do que 

esses programas do governo, seria um emprego digno com salário 

justo para os pais dessas crianças, inclusive o meu.

Se isso acontecesse, ninguém vinha à escola sem caderno, 

sem lápis e sem o restante do material. Seríamos crianças de bar-

riga cheia e cabeça também, não cheia de sonhos e fantasias e sim 

de vontade de estudar de verdade, de saber resolver todos os 

problemas que aparecessem, até mesmo os de matemática. Quan-

do tudo isso acontecer nunca mais direi que “criança sofre”.

Régio Adriano Alves Freire. Texto produzido em 2004, quando era 

aluno da 5ª- série da Escola Francisco Nonato Freire, Alto Santo – CE.

À medida que eles fi nalizam a leitura, instigue-os a resolver, em duplas, 

o desafi o sobre o gênero textual “Artigo de opinião” (Na Ponta do Lápis, 

nº- 11, p. 17). Em seguida, solicite que formem pequenos grupos, conversem 

sobre a pontuação obtida no teste e os aspectos que devem ser considerados 

no artigo de opinião, ou seja, se tem:          

  questão polêmica de forma clara.

  a posição assumida pelo autor.

  argumentos pertinentes do autor.

   a consistência de argumentação para a adesão do leitor.

   evidências, contra-argumentos e proposição do antagonista.

   recursos linguísticos próprios do gênero textual.

Antes de iniciar a revisão do texto “Criança sofre”, esclareça ao grupo que 

é preciso retomar a situação de produção (quem escreve, com que inten-

ção, para quem ler, onde irá circular), verifi cando se o texto cumpre a 

função a que se destina. Proponha que cada grupo faça as alterações 

necessárias, cuidando para que a autoria do texto seja preservada. Abra 

para apresentação e discussão das propostas de reescrita.

Ponto de refl exão
Leia trechos de artigos de opinião apresentados no texto “Do que falam 

as crianças do Brasil?” (Na Ponta do Lápis, nº- 11, pp. 14-15) e faça um 

levantamento das questões polêmicas que afl igem a população de diver-

sas regiões do país.

Afi nando a prosa
Para ampliar ainda mais o trabalho com o gênero artigo de opinião, mobi-

lize o grupo para assistir ao episódio “Pontos de Vista” do vídeo Escreven-

do na sala de aula.
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