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Este trabalho é fruto de uma pesquisa de campo realizada com professores licenciados em 
Letras com habilitação em ensino de língua portuguesa que lecionam em uma escola pública 
de ensino fundamental II no município de Coronel João Sá-BA. A pesquisa tem como meta 
mostrar se grande parte das teorias estudadas por esses profissionais durante a graduação que 
recomenda a correção dos textos produzidos pelos alunos de modo interativo (Ruiz, 2001), a 
qual pode possibilitar a reflexão do aluno quanto ao repensar e reconstruir as práticas 
linguísticas, se são aplicadas conforme as teorias. Os dados obtidos mostram que a grande 
maioria deles limitam-se a apenas sinalizarem à sinalização dos desvios grafofonêmicos 
(Suassuna, 1995), mesmo que o ideal seja intensificar a reconstrução dos textos com os alunos 
sem se prender aos desvios de ortografia e pontuação. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação docente; Produção e reconstrução textual; Procedimentos 
para correção. 
 
This work is a result of field research with graduate teachers in Language Arts with 
specialization in teaching English to teach at a public school elementary school II in the city 
of Coronel João Sá-BA. The research aims to show whether most of the theories studied by 
these professionals during the graduation which recommends the correction of texts produced 
by students in interactive mode (Ruiz, 2001), which can enable the reflection of the student as 
to rethink and rebuild linguistic practices, if they are applied according to the theories. The 
data show that the vast majority of them are limited only to signs of deviations signaling 
graphophonemic (Suassuna, 1995), even though the ideal would be to increase the 
reconstruction of texts with students without sticking to the differences in spelling and 
punctuation.  
KEY WORDS: teacher training, production and textual reconstruction; Procedures for 
correction.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A formação de professores tem crescido bastante nos últimos tempos, principalmente a 

partir da década de 1990, mediante aos interesses em aprimorar tanto o potencial de ensino 

dos docentes, para que isso reflita na aprendizagem dos alunos. Isso fez com que expandissem 

os centros acadêmicos para os horizontes mais longínquos do Brasil. Tudo isso se deve a um 

fator primordial que é de interesse do país, mas também por conta das pressões internais. 

Outro passo marcante para educação foi dado entre os anos 1996 e 2006, período que foi 

instituída a década da educação. A proposta dessa medida era fazer com que ao final da 

década todos dos professores deveriam está licenciados ou no mínimo deveriam ser alunos em 

cursos de licenciatura.  

Com isso tornou-se mais acessível o contato desses professores com uma gama de 

teorias científicas para que fossem aplicadas em sala de aula aos seus alunos, sem deixar de 

levar em consideração as condições de aprendizagem.  

Todas as áreas do conhecimento foram abraçadas pelos mais diversos grupos de 

alunos nos inúmeros centros universitários. No tocante ao ensino de Língua Materna, os 

estudos acerca da linguística aplicada (tanto com relação ao ensino de língua estrangeira 

quanto ao ensino de língua materna) predominaram as concepções acerca da importância de 

ensinar a língua não como apenas um conjunto de regras, mas principalmente como uma 

unidade comunicativa que pode variar conforme as manifestações culturais que marcaram, ao 

longo dos tempos, a vida dos falantes.  

Mediante aos progressos constatados quanto ao aspecto da formação docente, faz-se 

um recorte para acompanhar quais são as possíveis contribuições acerca da formação que 

habilita professores em ensino de língua materna no tocante à correção das produções textuais 

feitos pelos alunos. Com procedimento tenta-se verificar se os critérios adotados para a 

correção das produções textuais por parte dos professores que lecionam as disciplinas Língua 

Portuguesa e Redação no Ensino Fundamental II em uma escola municipal do município de 

Coronel João Sá-BA seguem as recomendações que enveredam o despertar para a reflexão do 

aluno para que ele se posicione criticamente acerca do que escreveu, repensando novos 

procedimentos que podem ser seguidos tanto para a escrita de novos textos, bem como para a 

reescrita.  
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2 RECOMENDAÇÕES TEÓRICAS 

 

 Os profundos momentos de aprimoramentos no tocante à formação docente devem ter 

como resposta aos investimentos feitos até então a aprendizagem dos educandos. O contexto 

escolar é principal ambiente onde os objetivos pertinentes à aprendizagem dos alunos 

(desenvolvidas nas tarefas capazes tornarem perceptíveis no que é trabalhado em sala de aula 

e pode ser empregado fora dela) devem ocorrer com maior predominância. Possivelmente 

esses aprimoramentos deverão permanecer em evidência por muito tempo, uma vez que as 

metas propostas pelos órgãos governamentais para a educação brasileira até o ano 2021 

demonstram a necessidade de maiores injeções de estímulo para que o nível de aprendizagem 

por parte dos alunos não sejam insatisfatórios como estão. 

 Para isso modificar positivamente, vale ressaltar que todos os componentes currículos 

escolares possuem responsabilidades em proporções iguais, uma vez que todas devem 

contribuir para a aprendizagem dos discentes. No tocante ao trabalho com as práticas 

linguísticas, as disciplinas Língua Portuguesa e Redação possuem um compromisso maior, 

uma vez que as elas são atribuídas as incumbências de fazer com que os alunos percebam que 

necessitam usarem a linguagem para compreenderem a própria linguagem (metalinguagem), 

seja através do laboro com a leitura ou da escrita. Isso naturalmente facilitará também as 

relações de compreensão das demais disciplinas. Assim pode-se propor o trabalho constante 

com a leitura, principalmente no contexto escolar, pois ela pode (se bem estruturada) 

contribuir para aprimorar as capacidades abstracionais inerentes aos indivíduos. 

No entanto, percebe-se que grande parte dos educadores que lecionam as disciplinas 

Língua Portuguesa e Redação esquivam-se frequentemente dessas tarefas. E quando laboram 

com a produção de texto, preocupando-se muito mais em apontar desvios micro estruturais 

(ortografia e acentuação gráfica), sem propor aos discentes uma reflexão acerca do que eles 

escreveram. Não se pode defender a máxima de que esses desvios não devem ser sinalizados, 

já que eles infringem os padrões da língua. Mas será que limitando-se apenas a demonstrar 

aos educandos que determinada palavras deve ser escrita com uma letra e não por outra de 

sonoridade equivalente é realmente a maior razão para que a produção textual seja rica? É 

evidente que a resposta mais adequada seja não, uma vez que 

  

[...] a mixagem de características grafo-fonêmico-pragmáticas – incluindo 
referências pragmático-argumentativas da situação de enunciação – permite 
detectar marcas do processo de textualização que evidenciam a constituição 
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do texto como uma réplica. Por vezes, apresenta-se o efeito de dados que 
evidenciam a constituição do texto como uma réplica. Por muitas vezes 
apresenta-se o efeito de um diálogo ao vivo, embora seja produzido pela 
pressuposição de dados que só a situação imediata e a elaboração conjunta 
do discurso poderiam fornecer. No exercício dessa réplica e nesse contorno 
simbólico, tanto o investimento significante das matérias acústico-visuais 
como a tentativa de investimentos semióticos locais por meio das referências 
à situação são suportes que fazem a mediação entre o lugar que o escrevente 
se atribui e o que atribuiu ao seu interlocutor, bem como entre o lugar que 
atribui ao institucionalizado para a escrita e o lugar que atribui à sua própria 
escrita. (CORRÊA, 2004, p. 83). 

  

Mediante o comentário do autor supracitado, pode-se afirmar que o processo de 

domínio da escrita, principalmente nos primeiros anos em que os alunos são inseridos na 

educação formal, costuma apresentar indícios de apoio muito forte na oralidade. Isso faz com 

que seja natural os estudantes dessa faixa etária escreverem em desconformidade com o 

padrão formal da língua por conta de não dominarem o padrão formal da língua. Na verdade, 

eles devem fazer um imenso esforço para poder cumprir as recomendações que a norma culta 

recomenda, porém os desvios parecem bizarros aos olhos de quem os corrigirá por conta de 

esses possuírem um conhecimento mais profundo acerca das recomendações necessárias à 

escrita.  

Nesse sentido vale lembrar aos educadores acerca da possibilidade de repensar o modo 

como se proceder mediante a sinalização dos desvios grafo-fonêmicos como subsídio maior a 

intimidar os alunos quanto à perda de nota. Será que se limitando a aprimorar os desvios de 

ortografia os educandos realmente se tornam aptos para produzir texto que satisfazem as 

recomendações contemporâneas para o ensino de língua materna? É evidente que os desvios 

ortográficos precisam ser sinalizados, porém pode ser comum que as dificuldades para a 

produção escrita no tocante à organização e desenvolvimento de períodos sejam mais 

agravantes e dificilmente são sinalizados.  

Agindo desse modo os educadores estão deixando distante dos olhares de seus 

educandos as possibilidades de praticar e reconhecer as suas práticas de linguagem nos 

diversos contextos. Para que essa tarefa ocorra de modo a proporcionar a reflexão em seus 

discentes, pode-se recomendar o contato constante com textos de diversos gêneros, uma vez 

que eles propiciam o reconhecimento não apenas da estrutura enquanto unidade textual 

conforme a finalidade que foi construído, bem como motiva o aluno a averiguar nas 

entrelinhas o poder ideológico que eles impregnam. Essa forma de laboro com o ensino de 

língua favorecerá aos educandos não só o despertar para o olhar literário, como também os 
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coloca diante de uma das tarefas importantes da linguagem, que “é vencer o espaço e abolir a 

distância, criar uma comunidade espacial, encontrar e estabelecer uma linguagem comum 

“através das ondas””. (JAKOBSON, 2006, p. 24), onde os falantes (sejam eles docentes ou 

discentes) constituirão e serão também constituídos constantemente através da linguagem.  

Nesse sentido fica evidente que a escola não deve propagar diante de seus discentes a 

concepção de resistência à dinâmica transformista, mas defender a proposição de que esses 

sujeitos devem reconhecer como essas transformações ocorrem no seu dia-a-dia. Daí advém a 

defesa em favor do processo de intensificação à leitura no contexto escolar, uma vez que ela 

contribui tanto para a ampliação vocabular do falante e, consequentemente, possibilita uma 

postura mais madura do educando para com a tarefa relativa à escrita. 

A partir dessa premissa seria significante para os educandos se, no contexto escolar, 

parte dos conteúdos selecionados para trabalhar fossem provenientes da produção linguística 

dos próprios alunos, tomando como referência os aspectos orais inseridos na produção escrita. 

Para tanto, é concebível que o professor habilitado para o trabalho com ensino de língua 

materna compreenda que a fala antecede a escrita e isso pode provocar a inserção dessas 

marcas nos textos escritos por seus alunos. Para a maturidade linguística dos alunos serem 

aprimorada o quanto antes, pode-se esperar pode-se esperar uma postura ao mesmo nível por 

parte do professor, de modo que no ato da correção dos textos as estruturas micro textuais não 

sejam elementos para uma punição tão severa com relação à nota a ser atribuída.  

Isso deve pressupor que por ser um órgão vivo, extremamente vulnerável às oscilações 

culturais na qual é empregada para a comunicação entre seus falantes, a língua no seu aspecto 

oral é a voz viva, “tão material quanto a palavra impressa; e já que os signos falados, da 

mesma maneira que os escritos, só funcionam por um processo de definição e divisão, a fala 

pode ser considerada uma forma de escrita, tanto quanto se pode dizer que a escrita é uma fala 

alternativa” (EAGLETON, 2006, p. 196). A partir da afirmação do autor, pode-se depreender 

que um indivíduo em idade escolar que têm conviver tanto com a dinâmica evolucionista 

natural da própria língua e também com as regras recomendadas pela gramática normativa, 

empregadas pelos seus docentes, podem cometer “equívocos” por não possuírem convicções 

definidas entre o que está e o que não está em conformidade com os padrões da norma culta 

do seu idioma.  

Porém, lamentavelmente, quando muitos desses equívocos são constatados em muitos 

textos recomendados pelos professores, isso costuma servir de instrumento para a punição 

quanto à nota, transpondo aos alunos a ideia de que esses sujeitos não conseguem escrever 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

6 

com afinco. Além disso, muitos desses textos são devolvidos aos educandos ainda mais 

rasurados pelas anotações do professor, sem que haja nenhuma proposta de reescrita. À 

medida que isso ocorre, mitigam-se as possibilidades de tornar a escrita “[...] uma atividade 

socializada e socializante, pela qual se efetiva e se assina a continuidade das concepções e se 

marca a trajetória humana.” (ANTUNES, 2009, p. 163). Dessa maneira, tornam-se mais 

difíceis as possibilidades tanto de tornar os alunos indivíduos que escrevem e refletem acerca 

da própria língua, já que o trabalho com produção textual é mais um instrumento de 

classificação (nota) em detrimento à reconstrução. 

O que poderia ser empregado por parte dos educadores no processo da correção da 

produção textual feita pelos alunos seria “[...] uma análise mais apurada da organização 

interna do texto, indo além das indicações intuitivas fornecidas pela leitura e dos índices 

paralinguísticos disponíveis” (BRONCKART, 2009, p. 119), uma vez que tomado esse 

princípio, deve o educador deixar explícito para os alunos os critérios pelos quais serão 

avaliados.  

Todavia deve-se também tomar cuidado para que isso não se transforme em uma 

espécie de “camisa de força” que limitará o educando a escrever conforme, somente, as 

requisitações de quem corrigirá e atribuirá uma nota a sua produção. Muitos dos professores 

de Língua Portuguesa e Redação agem dessa maneira, mostrando “[...] que um dos fatores que 

interferem na produção escrita de textos é o fato de os alunos não se constituírem como 

sujeitos de sua linguagem, na medida em que “fazem redações” para um interlocutor” 

(SUASSUNA, 1995, p. 43). Na verdade, o trabalho com a produção textual poderá surtir 

efeitos mais significativos se forem tomadas como medidas a exteriorização do que é escrito 

para além do contexto da sala de aula.  

Vale salientar que aliada ao trabalhado de correção da produção escrita dos educandos 

não se pode deixar de explorar a leitura de textos de diversos gêneros, uma vez que isso faz 

com que haja a internalização natural e involuntária por parte do leitor do processo de escrita, 

bem como o contato com os textos tanto afloraram a capacidade cognitiva no âmbito 

linguístico e constitui uma espécie de “espelho” que refletirá grande parte do que ele ler nas 

produções escritas, adequando-se às condições linguísticas e ao arcabouço cultural que quem 

escreve possui.    

 

 

    



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

7 

3 PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para a obtenção dos dados necessários à pesquisa, adotou-se como medida principal a 

pesquisa de abordagem qualitativa, já que esta constitui-se a partir de [...] “um processo de 

reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão 

detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação. 

(OLIVEIRA, 2007, p. 37). Foi a partir da aplicação de questionário com questões estruturadas 

que os docentes mencionaram suas impressões acerca dos procedimentos que costumam 

tomar quando estão corrigindo os textos por seus alunos.  

 

4 ANALISANDO ALGUNS RESULTADOS 

 

O primeiro questionamento busca reconhecer se os professores costumam fazer 

menção aos desvios cometidos pelos seus alunos após a devolução da correção da produção 

textual. Conforme pode ser observados no gráfico abaixo, todos os docentes que participaram 

da pesquisa afirmam que costumam comentar acerca dos “erros” mais cometidos pelos seus 

educandos, com o intuito de orientá-los a minimizá-los. 

 

Gráfico I 

0

2

4

6

8

10

Costuma comentar os "erros" dos

alunos;

Não costuma comentar os "erros" dos

alunos.

  

 No gráfico seguinte estão contidas as informações acerca dos desvios de escrita mais 

cometidos pelos educandos que os professores percebem nas produções de textos. Entre os 

tipos de “erros” mais comuns, destacam-se os de natureza ortográfica e os de coesão e 

coerência, sendo predominantes os do segundo tipo. 
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Gráfico II  
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  No terceiro gráfico estão contidas informações acerca do questionamento aos 

educadores buscando saber se para eles os desvios que eles consideram mais agravantes no 

tocante à produção textual dos seus alunos são de natureza ortográfica ou os de coesão e 

coerência.  

Gráfico III 
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 Como se pode observar no gráfico acima, houve um aumento no percentual dos 

profissionais que concordam que os desvios relacionados à de coesão e coerência são mais 

graves em relação aos de ortografia.  

O quarto gráfico salienta os dados acerca de uma tarefa que é recomendada para o 

trabalho com a produção textual no contexto escolar: a recomendação quanto ao processo de 

reescrita. Metade deles afirmam que adotam esse procedimento, enquanto os demais não 

costumam requisitar a reescrita textual aos seus alunos.  
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Gráfico IV 
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Mediante os dados contidos no gráfico acima, pode-se constatar que começa haver 

certa discrepância no tocante a esse tipo de tarefa, uma vez que se for levado em consideração 

os dados do gráfico IV (três professores afirmaram que consideram os desvios de ortografia 

mais críticos em relação aos de coesão e coerência), deixam evidentes que ao menos dois 

desses educadores requisitam que seus alunos reescrevam os textos corrigindo os desvios de 

ortografia, conforme pode ser constatado no último (cinco educadores afirmam que solicitam 

a reescrita textual). A partir dessa postura pode-se questionar: até que ponto o trabalho com a 

reescrita textual se torna significante para esses alunos que se deparam com o processo de 

estudo da língua materna limitando-se à substituição de expressões ortograficamente de 

incorretas por aquelas que estão em conformidade com gramática normativa?  

A partir dos dados que constam no gráfico V, nota-se que a concepção acerca do 

trabalho quanto à produção escrita e reescrita textual está aquém das recomendações para o 

ensino contemporâneo de Língua Portuguesa e Redação. Isso foi constatado a partir de uma 

reflexão da autora Eliana Donaio Ruiz (2002), que ressalta acerca dos procedimentos mais 

comuns tomados para a correção da produção escrita no contexto escolar, bem como a mais 

adequada a ser sugerida. Para ela, há quatro formas que predominam na correção da produção 

textual. Abaixo segue uma breve descrição de cada uma.  

a) correção indicativa: o professor marca junto à margem as palavras, as frases o e os 

períodos inteiros que apresentam erros ou são pouco claros;  

b) correção resolutiva: o professor, ao ler o texto produzido pelos alunos, reformula as 

estruturas obscuras quanto a produção do texto;  

c) correção classificatória: o professor indica as palavras que apresentam desvios grafo-

fonêmicos e sugere que os alunos corrija-os na reescrita; 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

10

d) correção textual-interativa: o professor faz comentários longos ou breves (apelidados de 

“bilhetes”), escritos geralmente em sequência ao texto para que o aluno reflita e repense 

acerca do que necessita ser adequado na reescrita do seu texto.  

 Dentre as quatro alternativas recomendadas pela autora, a mais adequada é a textual-

interativa, uma vez que a interferência do professor induz o seu aluno a refletir quanto ao que 

escreveu. Veja no gráfico abaixo qual o número de educadores que adotam cada uma das 

propostas de correção sugeridas pela autora. 

 

Gráfico V 
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Correção indicativa;

Correção resolutiva;

Correção classicatória;

Correção textual-interativa.

 

As ilustrações constatadas no gráfico acima deixam evidentes que a maioria dos 

sujeitos da pesquisa têm consciência de que o processo de correção da produção textual é o 

modelo textual-interativo, já que possibilita a interação entre educandos e professor, sendo 

que este possui mais direcionamento para nortear medidas a serem tomadas conforme os 

pontos obscuros constatados na produção escrita daqueles.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O panorama educacional brasileiro tem apresentado uma considerável progressão no 

sentido de aprimorar a aprendizagem dos educandos. Todavia, ainda não se pode afirmar que 

o atualmente isso é suficiente para o ensino, principalmente, no âmbito de Língua Materna, 

pois ainda não apresenta-se tal como as atuais tendências pedagógicas recomendam. Isso 

implica na percepção de que os investimentos feitos até então não surtiram tantos resultados, 

principalmente porque muitos educadores não se permitem refletir acerca das incoerências no 

tocante a abordagem dos conteúdos trabalhados em sala de aula, implicando na falta de 
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significação para os alunos que têm de interagir com essas metodologias. Quando se trata da 

interação com relação ao trabalho com a produção escrita, nota-se uma vasta discrepância 

entre o grau de conhecimento que os educadores possuem acerca do método de correção 

sugeridos pela ciência linguística e o que eles aplicam no seu cotidiano de laboro com seus 

alunos. 

Mediante a esse contexto vale a seguinte indagação: será que a formação acadêmica é 

fator suficiente para o trabalho significativo em sala de aula? A partir dos dados verificados 

na pesquisa, nota-se a necessidade de relacionar melhor as recomendações teóricas que muitos 

professores de Língua Portuguesa e Redação adquiriram na sua formação para aplicar no 

trabalho de correção das produções textuais construídas pelos seus alunos.Isso se torna mais 

lamentável porque maioria deles têm consciência da forma mais adequada para esse tipo de 

trabalho, porém confirmam não fazem o uso dela na sua prática de trabalho.     

Sendo assim, a significação dos conhecimentos para os discentes só será possível a 

partir do momento que o contexto linguístico-cultural em convivem for trazido para a sala de 

aula com o intuito de fazer com que os educandos percebam que assim como há uma 

característica particular no tocante à comunicação em sua comunidade e que muitas vezes são 

inseridas no seu texto involuntariamente, há outras que distinguem do contexto em que 

convive e, muitas vezes, é necessário dominá-la para que seja empregada em outros 

contextos, já que estes podem requerer do falante a interação com língua seguindo 

determinadas formalidades. Essas formalidades quase sempre não são adquiridas somente 

com a sinalização de desvios grafo-fonêmicos, mas com a leitura constante de textos de 

diversos gêneros e com despertar para a reflexão acerca dos problemas de construção no 

âmbito macro textual (coesão e coerência).      
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