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RESUMO 

O ensino da língua materna tem sido objeto de pesquisa de muitos 

estudiosos. Uma boa produção textual requer um ensino de qualidade e uma 

capacidade mediadora eficaz daquele que ensina. Atualmente, retratado nos meios 

midiáticos, mesmo os estudantes que passaram longos anos na Educação Básica 

têm dificuldade de escrever um texto coerente e coeso. A redação tem sido alvo de 

controvérsias e críticas quanto à capacidade dos alunos que concluem o Ensino 

Médio e das correções realizadas pelos organizadores do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM). Os alunos queixam-se das notas recebidas e os corretores 

divergem entre si. O presente trabalho desenvolveu pesquisa qualitativa e 

quantitativa para análise de produção textual de escolares de algumas escolas 

públicas e uma privada de cidade do interior de São Paulo. Os objetivos foram 

analisar algumas produções textuais de tipos diferentes de escolares do 4º ao 7º 

ano do Ensino Fundamental de escolas pública e privada, obter valores de 

referência para protocolo de análise textual, comparar o desempenho dos escolares 

com o avanço dos anos em ambas as escolas, pública e privada.  Participaram 160 

escolares que realizaram o teste de desempenho escolar (TDE) e posterior ao 

desempenho realizado foram convidados a realizar três produções textuais, 

narrativa, bilhete/ carta e descrição de regras de jogo. A análise estatística descritiva 

foi realizada com valores de média, mediana, desvio-padrão, valores mínimo e 

máximo. Para o desempenho entre os anos foi executado o teste de Kruskal-Wallis 

e Miller, já para a comparação entre anos público e particular foi utilizado o teste de 

Mann- Whitney, adotando o nível de significância de 5%(p<0,05).  Os resultados 

demonstraram oscilações no desempenho na comparação entre um ano com o 

outro para os escolares da escola privada, ou seja, com o passar dos anos alguns 

melhoram suas habilidades, outros não. Já para a escola privada há uma 

homogeneidade, mesmo com uma queda no desempenho do 7º em alguns 

aspectos, estes possuem conhecimento básico consolidado. Em comparação entre 

uma escola e outra, a instituição privada possui um melhor desempenho dentro do 

que foi analisado. Fator que, possivelmente, possa ser o fato de a escola pública 

atingir um grupo mais amplo, isto é, os professores seguem um conteúdo 

programático dentro das diretrizes curriculares nacionais, mas possuem 

especificidade dentro de sua prática. A escola privada, sendo uma dentro de uma 



  

 

rede de escolas, mantém um ensino unificado, os professores seguem a linha de 

ensino escolhida pelos gestores. 
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ABSTRACT 
 

The Teaching of mother language has been the subject of research of many 

scholars. A good textual production requires a teaching of quality and an efficacious 

mediation capacity of the person who teaches.  Nowadays, as reported by media, 

even students who have spent long years in Basic Education have difficulty to write a 

coherent and cohesive text. Essays have been a target of controversies and 

criticisms, concerning the capacity of students who graduate in High School and the 

corrections made in their writings by High School National Exam (ENEM) organizers. 

The students complain about test results and the people who correct the exams 

diverge from each other. This present work developed a qualitative and quantitative 

research for the analysis of text production of students from some public schools and 

from one private school in a town of the interior of Sao Paulo, in Brazil. 

 The purposes were to analyze some text productions of different kinds of 

students, from 4th to 7th grade, from public and private Elementary Schools, to obtain 

reference values and to have a record of essays and be able to compare the 

students’ performance through the years and between public and private schools.  

One hundred and sixty students participated and carried out the school 

performance test (TDE), and thereafter were invited to elaborate three text 

productions – narrative, letter and description of play rules. 

The descriptive statistical analysis was realized with values of middle, median, 

standard deviation, minimum and maximum values. 

For performance between years, it was used the test of Kruskal-Wallis and 

Miller. For comparison between students from public and private schools, it was 

applied the test of Mann-Whitney, with the significance level of 5%. 

The results showed oscillations in performance and comparison from one year 

to another, to the students in public schools,  in other words, over the years, some 

have improved their skills, others not.  

As for private schools, there is a homogeneity even with a drop in performance 

of the 7th grade  in some aspects, so the students have basic knowledge 

consolidated. 

In comparison between one school and another, the private institution has a 

better performance in what was analyzed. The reason for this could possibly be the 

fact that the public schools reach a wider group, and then teachers follow a syllabus 



  

 

within the national curriculum guidelines, but have specificity within your own 

experience. 

The private school, one in a network of schools, maintains a unified teaching 

and teachers follow the line chosen by education managers. 

 

Keywords: Evaluation. Written language. Handwriting. Learning. Education. 

Elementary school. 
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1 Introdução 17 

1  INTRODUÇÃO 

Segundo Calkins (1989) “os seres humanos sentem uma profunda 

necessidade de representar sua experiência neste mundo através da escrita”. A 

escrita foi o processo que determinou a história, pois a partir dela o homem passou a 

registrá-la e contá-la. Para Cagliari (2010) “a escrita é algo com o qual nós, adultos, 

estamos tão envolvidos que nem nos damos conta de como vive alguém que não lê 

e não escreve". Nos dias atuais, não é possível viver sem o domínio da leitura e 

escrita, pois ela se encontra intrínseca ao nosso cotidiano. 

A escrita não é simplesmente a transcrição da fala; ela é a transmissão de 

uma ideia que pressupõe a análise da linguagem, sendo uma mediação linguística 

que atende às necessidades de uma sociedade com cultura determinada, onde 

requer um ensino formal também para alunos inteligentes e saudáveis que já 

dominem desde cedo os códigos gráficos (NAVAS e SANTOS, 2004; SANTOS, 

2007). 

Apesar da incontestável importância da escrita na vida das pessoas, nos 

últimos anos as avaliações realizadas no Brasil para verificar o nível de 

conhecimento dos alunos da educação básica têm mostrado um resultado 

insatisfatório, mesmo apresentando alguns progressos (PISA, 2012; IDEB, 1998). 

De acordo com a avaliação do IDEB - Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica, o MEC - Ministério da Educação fixou a "média" do ensino básico 

no Brasil em 6 (numa escala de 0 a 10), como objetivo de que este valor seja 

alcançado até 2021, isto é, bem distante da realidade atual.  

Assim, o panorama que se apresenta hoje revela que os alunos parecem 

apresentar pouca habilidade para produção textual. E mesmo a leitura, atividade 

social cuja funcionalidade se evidencia e se propaga cada vez mais, parece não ser 

aprendida por grande parcela da população (SMOLKA, 2003). 

Ao longo das últimas décadas, observou-se que o nível de defasagem  em  

aprendizagem  tem sido frequente, mesmo com ações governamentais para 

possíveis melhora. Por que as crianças não conseguem ser alfabetizadas  durante 

os primeiros anos da Educação básica? Por que até mesmo aqueles que 
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conseguem ser alfabetizados, e possuem um domínio de aprendizagem significativa, 

apresentam dificuldades em escrever um texto coeso e coerente após anos de vida 

escolar? Isso tem demonstrado que o ensino e as práticas linguísticas - em sala de 

aula - precisam ser revistas. 

As crianças chegam até às escolas com seu conhecimento do mundo, e com 

uma linguagem adquirida em seu meio social (FREIRE, 2011). Esta linguagem é 

uma ferramenta transformadora de conhecimentos sobre a nossa língua; 

conhecimentos estes que irão despertar a "sede" do saber, o desejo de estruturar 

novo saberes e de penetrar no mundo das ciências. Porém, o que se observa é o 

contrário: crianças desinteressadas e sem o domínio da leitura e escrita em suas 

bases iniciais. 

De acordo com Okano et al. (2004), as crianças que estão mais suscetíveis 

a esse desnível de aprendizagem são as crianças de escolas públicas. Há também 

uma pequena parcela que se encontra com dificuldades em escolas particulares, 

mas insignificante quando comparada às escolas públicas. 

Nas clínicas e consultórios dos profissionais da saúde, alguns pais se 

desesperam por não entenderem por que seus filhos não aprendem. Geralmente, 

seus filhos são alunos de escolas públicas e/ou  particulares; essas instituições se 

encarregam de oferecer ou buscar serviços de saúde com o intuito de ajudar no 

desenvolvimento dessas crianças. 

Neste contexto, tanto escola quanto clínica se vê diante da tarefa de verificar 

as habilidades das crianças para a leitura e produção de escrita, assim como 

identificar crianças com dificuldades no processo de aquisição destas habilidades. 

Essas dificuldades podem ser fruto de obstáculos encontrados por alunos durante o 

período de escolarização, referentes à captação ou à assimilação dos conteúdos 

propostos (REBELLO, 1993; SMITH e STRICK, 2001), mas também podem ser a 

manifestação de distúrbios intrínsecos à criança, como a Dislexia.  

Com esses aspectos vale ressaltar a importância da criação e validação de 

instrumentos que possam auxiliar a diferenciação entre perfis de escrita, que façam 

parte do processo de alfabetização e que sejam sinalizadores de distúrbios 

duradouros, os quais são merecedores de ajuda profissional especializados. 
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Assim, é importante a elaboração de um protocolo que caracterize e 

compare as habilidades de escrita de escolares - em particular, as habilidades de 

produção textual, que possa ser utilizado por professores e profissionais da saúde, 

tornando um instrumento eficaz na identificação precoce de alterações na produção 

textual, relacionadas a Transtornos de Aprendizagem, incluindo a Dislexia. 

Somente avaliar não é a solução; avaliar, tendo como base um instrumento 

simples e eficaz, faz com que se obtenha subsídios reais para delinear estruturas de 

recuperação, pautadas em instrumentos significativos (ALARCÃO, 2003). 

Considerando o exposto, este trabalho traz os seguintes questionamentos:  

 Quais as características da produção de texto de escolares nos diferentes 

anos do ensino fundamental? 

 Há diferenças significantes na produção de textos de um ano para o outro? 

 Há diferenças significantes na produção de texto entre crianças que estudam 

na rede pública e aquelas que estudam em escolas privadas? 
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2 REVISÃO DE LITERATURA     

2.1 Leitura e Escrita 

A criança participa de uma sociedade letrada, com “um sistema de 

significados já preparado, historicamente conformado, que vai assimilando da 

mesma forma como vai dominando um instrumento, esse portador material do 

significado” (LEONTIEV, 2004). 

Freire (1996) destaca que ao iniciar a sua vida acadêmica, a criança vai à 

escola com uma leitura do mundo, reconhecendo um vasto vocabulário oral, alguns 

símbolos usados pelos meios de comunicação midiáticos, além daqueles que fazem 

parte de sua rotina familiar. É possível, também, que ela reconheça algumas letras a 

partir da sua familiaridade com este universo da escrita. 

Esta criança participa da Educação Infantil e após esse período, ela inicia o 

ensino Fundamental, ou seja, ela inicia a sua socialização, adquire a formação 

acadêmica necessária para sua faixa etária e, a partir desta, continua seu processo 

de alfabetização que irá desenvolver as habilidades superiores fazendo com que ela 

participe efetivamente da aquisição do conhecimento. Porém, são muitas as 

crianças que estão em defasagem de aprendizagem, que segundo dados atuais não 

conseguem ao menos compreender aquilo que leem. 

Ao iniciar o processo de aquisição de leitura, a motivação do professor e 

suas colocações para a criança, mesmo que ainda pequena, de como será 

importante o domínio da leitura, a sua habilidade em reconhecer letras e sons e a 

partir disso ela poder apropriar-se dos mais diversos instrumentos de comunicação 

escrita que encontrar ao seu redor fará com que desde pequena ela  se sinta 

responsável. 

É através desta reflexão com o escolar, onde num mundo tão imerso de 

recursos eletrônicos que fustigam e suscitam o consumismo, a escola, local 

estruturado e formal de disseminação do conhecimento, tem que reavaliar e fazer 

ressurgir a sua função primordial: tornar os escolares capazes de ler e  compreender 

o que leem. 
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 O aumento dos saberes, que permite compreender melhor o ambiente sob 
os seus diversos aspectos, favorece o despertar da curiosidade intelectual, 
estimula o sentido crítico e permite compreender o real, mediante a 
aquisição de autonomia na capacidade de discernir. Deste ponto de vista, 
há que repeti-lo, é essencial que cada criança, esteja onde estiver, possa 
ter acesso, de forma adequada, às metodologias científicas de modo a 
tornar-se para toda a vida. (DELORS, 1998, p.91) 

Nesse sentido, ao iniciar com os domínios das primeiras letras e seus 

respectivos sons, a criança surpreende - se com sua capacidade de aquisição e a 

partir deste processo intrínseco em que ela se descobre capaz, consegue assimilar 

as primeiras noções de aprendizagem estabelecendo um diálogo interior entre aquilo 

que lhe é incutido e aquilo que é interiormente compreendido. 

Alfabetizar é abrir horizontes para a cidadania e para a produção do 

conhecimento, pois alfabetização implica não somente em desenvolver habilidades 

específicas para o ato de ler e escrever, mas saber utilizar e compreender o uso 

social da escrita desenvolvendo potencialidades que possam transformar a 

realidade. 

2.2 Alfabetização  

Alfabetizar, segundo o dicionário Aurélio, significa ensinar a ler e escrever, 

dar instrução primária. Atualmente alfabetização requer não apenas ler e escrever, 

mas compreender aquilo que lê. 

No Brasil são utilizadas várias concepções de alfabetização para 

desenvolver o processo de leitura e escrita nas séries iniciais. Dentre eles temos os 

métodos sintéticos, analíticos e mais tarde num momento de transição, a partir de 

alguns questionamentos da psicologia, linguística, psicolinguística e sociolinguística, 

surgiram os estudos de Emília Ferreiro baseados na Epistemologia Genética de 

Jean Piaget (1971). Esses estudos trouxeram a ênfase de como se ensina para 

como se aprende, surgindo novas concepções para o processo de alfabetização.  

Métodos Sintéticos, analíticos e mistos 

Os Métodos Sintéticos foram utilizados durante muito tempo no Brasil, 

alguns professores ainda o utilizam. Outros, se não utilizam na íntegra, fazem uso 

do mesmo, mesclando com outras concepções de alfabetização. Esses métodos se 

constituem pelo princípio da síntese, partindo das unidades menores da língua como 
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as letras (alfabético), os fonemas (fônico) e as sílabas (silábico) para as unidades 

maiores, palavras, frase e texto, sempre de acordo com certa ordem crescente de 

dificuldade. Posteriormente, ensina-se a ler palavras formadas com as letras, a 

sílaba, e, por fim frases isoladas e agrupadas. 

Essa metodologia privilegia o princípio da análise, uma vez que há o 

empenho com o sentido dos textos e a memorização, para depois prosseguir para a 

análise das sílabas e fonemas. Tem como recurso o uso de uma cartilha, sendo que 

nela se encontra o método a ser seguido e a matéria a ser ensinada, dentro de um 

programa oficial estabelecido previamente, num processo de soletração e silabação. 

Inicia-se o ensino da leitura com a apresentação das letras e seus nomes, seguindo 

uma ordem crescente de dificuldade. 

Entre os métodos sintéticos temos o alfabético, com o princípio das letras; o 

fônico, das letras e seus sons e, o silábico, que tem como princípio as sílabas e as 

famílias silábicas. Esses métodos priorizam a escrita na sua forma da caligrafia, à 

cópia e formação de frases, priorizando a ortografia e o traçado correto das letras. 

Nos métodos analíticos há uma ênfase dada a palavra, a frases ou histórias. 

Pode começar a alfabetização partindo de uma palavra e através dela ir aumentado 

o nível de ampliação; também poderá iniciar por uma frase ou um texto (global). Na 

história há um conjunto de frases relacionadas entre si por meio de nexos lógicos, 

sendo o núcleo de sentido e início de partida para o ensino da leitura. 

Esse método surgiu em oposição ao sintético (CESCA, 2003), concebendo a 

leitura como um ato global e ideovisual, do todo para as partes, de unidades maiores 

para unidades menores, através da análise e decomposição. 

Há ainda os métodos mistos, analítico-sintético ou sintético-analítico, que 

buscam partilhar as descobertas dos dois métodos anteriores, utilizando a análise e 

a síntese. Cesca (2003) considera este método eclético como global, ele parte de 

um todo seguindo a metodologia sintética que faz uso do som, palavras, frases, 

conciliando os processos, numa liberdade de escolha entre um e outro para o ensino 

de leitura e escrita. 
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O construtivismo 

Em relação às pesquisas realizadas no Brasil, a partir da década de 1980, 

os métodos “tradicionais” e cartilhas deixam de ocupar destaque na aquisição de 

leitura e escrita, pois o processo de alfabetização passa por vários questionamentos 

e áreas diversas como a psicologia, a linguística, psicolinguística e sociolinguística, 

surgindo então o construtivismo. 

A partir de então, o professor deixa de enfatizar o processo de decodificação 

para priorizar o processo de construção do conhecimento, seguindo a Epistemologia 

Genética de Piaget (1971). Segundo o autor, a inteligência se dá por etapas de 

equilibração sucessivas, nas quais a inteligência se constrói pela assimilação, 

acomodação e equilibração, isto é, ele assimilará um objeto para ter uma 

acomodação e, sucessivamente, no desejo de outros objetos. Esse processo de 

equilibração, sempre será dinâmico, em processo de equilíbrio e desequilíbrio. 

Ao alfabetizar, segundo a concepção psicogenética e da psicolinguística o 

escolar não faz mera repetição de palavras. Ele se apropria do sistema desta 

escrita, sendo o aprendiz da escrita, ele já não tem por dever apenas memorizar, 

imitar, repetir, ele se faz construtor do processo, inferindo, dialogando, refletindo, 

buscando novas perspectivas para se apropriar deste sistema de escrita inserido em 

toda a sociedade, em toda cultura. Sua participação a partir deste novo paradigma 

não é mais copiar letras, sílabas, frases, textos, mas atuar sobre este processo, 

realizando novos caminhos, levantando hipóteses, compreendendo o sistema de 

forma interativa, prazerosa e comunicativa, se fazendo ouvir, ouvindo e refletindo 

num esquema de ações e resignificação de suas dúvidas ou dificuldades. 

A criança aprende a escrever agindo e interagindo com a linguagem escrita, 

ela experimenta e ousa escrever, levantando hipóteses, utilizando seus 

conhecimentos prévios, diferente de escrever apenas depois de ter memorizado. No 

entanto muitos professores interpretaram este paradigma deixando a criança a 

laissez- faire, ou seja, deixando o aluno com suas hipóteses de escrita, deixando de 

intervir, achando que isso seja suficiente. 

Desconhecendo outros paradigmas, não intervindo numa reflexão da língua, 

num descarte de cópias, exercícios de repetição e memorização, que antes eram 
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utilizados para que o aluno se apropriasse da palavra, agora o deixa num estado 

estagnado de escrita, pois o erro é construtivo, mas este se torna construtivo a partir 

de uma ação reflexiva do professor, que elabora estratégias para que a criança, a 

partir deste erro, se aproprie reflexivamente da escrita culturalmente elaborada. 

A psicogênese da linguagem trouxe muitas contribuições a partir dos 

estudos realizados por Ferreiro e Teberosky (1985), para que o professor soubesse 

avaliar a construção da aquisição da escrita pela criança, realizando hipóteses desta 

construção até chegar a um nível alfabético. Mas, o que parece ter ocorrido, é um 

mau entendimento por parte dos professores na maneira de fazer do construtivismo 

a única ferramenta teórica para a prática educacional, pois muitos resultados da 

educação brasileira demonstraram um desempenho insatisfatório nas avaliações 

nacionais. 

Os conceitos e considerações piagetianas, ligados principalmente à 

educação escolar, parece ter chegado à escola de maneira descontextualizada e 

sem significado com a teoria original. As expressões “ser ativo”, “pensamento 

concreto”, o respeito ao interesse infantil, a autonomia, a gênese, o genético entre 

outros, têm sido associadas a algumas condutas, práticas e concepções. 

Alguns professores veem o construtivismo como método de ensino ou 

método de alfabetização; alguns como um “conjunto de regras” ou de estratégias ou 

metodologia que devem ser seguidas como, por exemplo, utilizar o recorte de letras 

para a construção de palavras, fazer uso exclusivamente da letra de forma caixa 

alta; já para outros, “é deixar a criança caminhar sozinha” (TORRES, 2004). 

Segundo Quim (2004), para o construtivismo o aluno “é o centro fundamental do 

processo de aprendizagem”, mas ele deve ser também “o sofrimento de prestar 

atenção”. 

O construtivismo de Piaget é uma teoria que aborda o conhecimento. Uma 

teoria epistemológica; e psicológica que procura descrever como se desenvolve o 

conhecimento no indivíduo, como este se apropria dele. O termo Construtivismo vem 

da indagação do próprio Piaget ao se perguntar como se passa de um conhecimento 

de menor valor para um conhecimento superior.  
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Piaget (1971) considera o desenvolvimento intelectual espontâneo como um 

processo de organização e reorganização estrutural, com natureza sequencial e 

dentro de estádios independentes de idades cronológicas fixas. Piaget, além dos 

fatores biológicos e ambientais, propõe a equilibração como um dos principais 

mecanismos responsável pelo desenvolvimento cognitivo, quando o sujeito reage 

ativamente aos estímulos ambientais. A partir desta teoria, Ferreiro e Teberosky 

(1999) realizaram estudos com os quais se tornou perceptível como a criança 

aprende. 

Ao dizer que este ou aquele método é ineficaz, estamos colocando toda a 

responsabilidade da alfabetização nele e sabemos que alfabetizar requer múltiplas 

condições para que realmente ocorra. A atividade de alfabetização precisa ser 

coerente com a realidade do aluno. 

Dizer que o escolar é de uma classe social desfavorável e por isso não 

aprende é excluir e deixá-lo a própria sorte que já não possui, mas a partir de ser 

plenamente alfabetizado, ele mesmo será o norteador de sua sorte. Esta criança faz 

parte de nosso mundo, ela está em contato com os sinais gráficos da escrita 

constantemente, em sua casa com aquilo que lhe é próprio para sua subsistência, 

pois há embalagens de alimentos, materiais de higiene, documentos e, em seu 

cotidiano há elementos que a circundam como placas, propagandas, a própria 

televisão e imprescindível, na escola, com todos os seus recursos como livros e 

tantos outros materiais que serão disponibilizados para essa criança.  

Ao iniciar o processo de alfabetização, seja pelo método global, fônico, 

silábico, o professor deve fazer uma reflexão constante de como as palavras se 

constituem e trazer a memória que estas palavras estão no cotidiano do aluno, 

fazendo com que o escolar participe do processo ativamente, ou seja, num processo 

dialógico de desenvolvimento e construção da linguagem, mediando às ações e 

percebendo se está sendo pertinente e consistente a sua prática para a assimilação, 

compreensão e construção por parte do aluno. 

Com o passar do tempo, o que se verificou, foi um fracasso da escola 

brasileira em alfabetizar tornando uma preocupação na área educacional no Brasil. 
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Os cursos de formação de professores precisam rever as informações que são 

gerenciadas pelos seus formadores, para deixar claro, as ações deste paradigma. 

2.3 Pedagogia Histórico Cultural 

Esta abordagem um pouco mais recente tem se estabelecido em algumas 

instituições educacionais a partir de estudos realizados por Vygotsky (2000). Ela 

valoriza as relações sociais na apropriação e construção do conhecimento realizado 

pela criança. O sujeito é ativo, estabelecendo uma relação dinâmica com a 

aprendizagem. Sua ação modifica o meio em que vive. O meio é historicamente 

construído e esta apropriação que o sujeito obtém através deste meio é a primeira 

forma de conhecimento adquirida por ele. 

O sujeito é um ser social e constrói sua individualidade através de suas 

interações que são estabelecidas entre os indivíduos, intercedida pela cultura. É 

através desta relação que o sujeito se constitui como indivíduo único. 

Para Vygotsky (2000), o meio é natural e social, a natureza, as pessoas, 

coisas, ideias e representações que são mediadas pela cultura. A aprendizagem é 

resultado das interações sociais, pois estas representam papel determinante na 

constituição do sujeito, no desenvolvimento das funções psíquicas, como a 

representação do real, a formação do pensamento e o uso da linguagem enquanto 

instrumento do pensamento e objeto da comunicação (REGO, 1995). 

Vygotsky (2000) diz que há duas linhas mestras do desenvolvimento do 

comportamento do sujeito: aquela que está relacionada ao processo do crescimento 

físico e a sua maturação e outra, de desenvolvimento cultural das funções 

psicológicas, a efetivação de novos métodos de raciocínio e o comando dos 

métodos culturais de comportamento. 

A leitura e a escrita são concebidas enquanto objetos culturais que ordenam 

diferentes usos e funções com critérios de acordo com o contexto social da criança. 

Esta concepção sociointeracionista percebe a importância que tem para o professor 

alfabetizador a competência de conhecer como ocorre o processo de construção do 

conhecimento da língua escrita pela criança, compreendendo a importância da 

dimensão social neste processo de aquisição do conhecimento enquanto objeto 

cultural, contemplando que o processo de aprendizagem da criança realiza na 



2 Revisão de Literatura 30 

interação com o “outro” e, essencialmente nas “relações de ensino”, no caso da 

aprendizagem escolar (MORTATTI, 2007). 

O professor é experiente no processo da aquisição da linguagem escrita 

realizando intervenções e ações significativas que permeiam o conhecimento já 

concebido pelo aluno, aquele em que ele é capaz, devido aos pré-requisitos, 

realizando a mediação entre a zona de desenvolvimento real e a zona de 

desenvolvimento potencial (VYGOTSKY, 2001). 

O professor neste caso é observador, e peculiar ao reconhecer as 

características particulares de cada criança considerando-as interativas e produtoras 

do conhecimento, que ao ingressar na escola já traz consigo um conhecimento da 

língua escrita que deve ser explorado no processo de alfabetização dentro de uma 

dimensão social, com seus pares, deixando de ser um ato apenas de codificar e 

decodificar. Através do uso social da escrita, o escolar atribui sentido e significado. 

A alfabetização é um processo multifacetado e ao mesmo tempo sistemático 

de aquisição da leitura e da escrita, que requer decisões de como fazer, a métodos, 

ao ambiente da sala de aula.  A concepção sociocultural evidencia a aquisição da 

escrita numa perspectiva sociolinguística, ressaltando que língua oral e escrita é 

empregada em diferentes situações sociais com diversos objetivos (SOARES, 1995). 

2.4 Dados da Educação no Brasil 

 [...] Esse reiterado fracasso em alfabetização, significativamente 
contemporâneo do processo de conquista, pelas camadas populares, do 
direito à escolarização, vem se evidenciando de maneira imperativa nas 
últimas décadas, justamente porque nelas é que se tem acelerado a 
democratização do acesso à escola. (SOARES e MACIEL, 2000,  p. 7). 

Há décadas atrás o aluno era retido pela falta de domínio daquilo que lhe foi 

passado dentro dos paradigmas educacionais, a repetência era uma consequência 

das avaliações internas da escola, a reprovação e a evasão estavam 

correlacionadas. Nas décadas mais atuais, o que tem demonstrado esse fracasso na 

escola são as avaliações realizadas pelos governos nos âmbitos nacional (SAEB, 

ENEM), estadual (SARESP, SIMAVE) e internacional (PISA). Esses exames têm 

demonstrado que o aluno não possui habilidades de leitura, mesmo depois de ter 

passado um período de quatro a oito anos na escola. 
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O sistema educacional passou de um paradigma “tradicional” para um 

paradigma construtivista e, posteriormente, socioconstrutivista. Deixou algumas 

práticas tidas como insuficientes para uma prática em que o aluno se tornou o 

construtor do seu saber, sobrepondo um importância no método. 

O paradigma “tradicional” de alfabetização, utilizado através dos métodos 

analíticos ou sintéticos, desenvolvia os dois processos independentes, a 

alfabetização – a aquisição do sistema convencional de escrita, o aprender a ler 

como decodificação e a escrever como codificação – antecedendo o letramento – 

que seria o desenvolvimento de habilidades textuais de leitura e de escrita, a prática 

com tipos e gêneros variados de textos e de portadores de textos, o entendimento 

das funções da escrita.  

O letramento abrange o processo de desenvolvimento e o uso dos sistemas 
da escrita nas sociedades, ou seja, o desenvolvimento histórico da escrita 
refletindo outras mudanças sociais e tecnológicas, como a alfabetização 
universal, a democratização do ensino, o acesso a fontes aparentemente 
ilimitadas de papel, o surgimento da internet. (KLEIMAN, 2005, p.21). 

Analisando a história da educação brasileira, na década de 1980, com um 

aumento expressivo nas matrículas na faixa obrigatória de escolarização, chega no 

final desta década com uma taxa expressiva de repetência, de cada cem crianças 

que ingressavam na primeira série, quarenta e oito eram reprovadas e duas 

evadidas, observando uma baixa qualidade de ensino (BRASIL, 1998).  

Na década de 1990 inicia fortemente a adoção de ciclos de escolarização, 

promoção continuada e aceleração da aprendizagem, com a divulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei nº 9.394/96). Há então uma queda na 

taxa de repetência com alunos atingindo as séries finais do Ensino Fundamental, 

mas a adoção de ciclos, a promoção automática e os programas de aceleração da 

aprendizagem revelam uma falta na qualidade de ensino, solucionando apenas o 

problema da evasão e da repetência. 

Com essa dificuldade, exames nacionais têm sido um indicador de 

qualidade. Esses exames avaliam a capacidade cognitiva dos estudantes, como 

Sistema Nacional De Avaliação da Educação Básica (SAEB), Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), Exame Nacional dos Cursos, e Provão (ensino superior), 
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verificando se o aluno possui domínio de conteúdos trabalhados em cada etapa de 

sua escolarização. 

Dados recentes relatam que os alunos das escolas brasileiras, 

principalmente das escolas públicas têm tido um baixo desempenho nestas 

avaliações, tanto em nível nacional quanto internacional. Os alunos de escolas 

particulares (elite), comparado aos alunos de outros países também estão em 

desvantagem. Estes resultados da aprendizagem aferem o sistema educacional 

como um todo, envolvendo a infraestrutura, os meios de financiamento, a 

organização do trabalho dos professores, a administração de recursos pedagógicos, 

o envolvimento da família e da comunidade escolar, mas não trazem a solução, pois 

duas dimensões são avaliadas, a aprendizagem, que diz respeito ao domínio do 

conhecimento adquirido pelo aluno, e a escola, no respeito aos meios em que ela 

utiliza para atingir a sua finalidade. 

No período de 1995 a 2005, os dados coletados pelo SAEB (BRASIL, 2007) 

mostrou que a escola básica está percorrendo em declínio, deixando um déficit ano 

após ano, verificando assim um colapso das políticas públicas em favor de melhorar 

a qualidade de ensino no Brasil. Há um leve avanço na alfabetização, mas  muitos 

não compreendem aquilo que leem. 

 
 
Quadro 1 - Proporção (%) da população de 15 anos e mais de idade com escolaridade inferior a quatro 
anos de estudo, segundo situação de domicílio Brasil e grandes regiões, 1993, 1997, 2001 e 2005 

Regiões Urbana Rural Total 

 1993 1997 2001 2005 1993 1997 2001 2005 1993 1997 2001 2005 

Brasil * 29,2 26,0 22,8 19,3 62,4 57,8 54,1 45,8 35,8 32,0 27,5 23,5 

Norte ** 34,1 31,0 26,6 21,9 70,6 61,0 57,7 43,8 36,0 32,5 27,7 27,1 

Nordeste 41,2 38,0 33,9 28,5 76,4 72,3 67,3 56,7 53,8 49,7 43,2 36,3 

Sudeste 24,8 21,7 18,3 15,8 55,6 48,7 45,1 38,4 28,1 24,5 20,5 17,5 

Sul 24,4 21,7 18,7 15,6 37,7 33,4 33,4 29,5 27,5 24,3 21,4 18,0 

Centro-
Oeste 

29,6 25,0 23,3 19,0 50,4 48,7 44,8 36,8 33,5 29,0 26,1 21,4 

Fonte: IBGE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. 
*Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá em 1993, 1997 e 2001. 
**População rural apenas para o estado do Tocantins em 1993, 1997 e 2001. 
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A tabela mostra que a proporção de analfabetos funcionais vem 

decrescendo ao longo da década, mas ainda mantém-se em níveis elevados, 

mesmo na área urbana (19,3%, em 2005). No meio rural, quase a metade dos 

adultos (45,8%) tinha, em 2005, escolaridade inferior a quatro anos de estudo, 

proporção que variou de 56,7%, no Nordeste, a 29,5%, no Sul. 

Ações concretas na formação de professores, melhores condições de 

trabalho, salas com menor número de alunos, e melhores condições de salário 

talvez possam ser estímulos para um caminho de melhorias que reverterão para os 

alunos e consequentemente para a sociedade brasileira em âmbito nacional como 

internacional, haverá dados quantitativos e qualitativos. Há pesquisas com 

resultados de que a qualidade de satisfação do empregado reverte em qualidade de 

trabalho. 

2.5 Letramento 

Alguns teóricos enfatizam letramento diferente de alfabetização. Para uns, 

ambos acontecem simultaneamente. Para outros, alfabetizar antecede letramento ou 

vice-versa.  

Letramento, segundo pesquisadores, é a capacidade de entender toda a 

comunicação escrita em qualquer contexto, seja escolar, seja cotidiano ou científico. 

Letramento surgiu da palavra americana literacy, que traduzida pelo português 

significa ser letrado. 

Um letramento único com consequências pré-estabelecidas para uma 

sociedade não existe (GRAF, 1979; GRANT, 1986; GEE,1990). De acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a habilidade de ler e redigir bons textos, 

de diversos gêneros e temas, com competência, expressa um ótimo 

desenvolvimento linguístico e um excelente nível de letramento. 

Letramento surgiu como tema em estudos de Kato (1986), posteriormente 

em Tfouni (1988), destacando-se no campo da educação e em obras sucessivas de 

outros autores. Atualmente seu significado é algo que nós possuímos ao nos 

depararmos e compreendermos todas as formas de comunicação escrita. 
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Ao sugerir a formação de sujeitos criticamente letrados, ou seja, sujeitos que 

possuem o domínio de leitura e escrita, que compreendem o que leem, e a partir de 

uma leitura, elaboram pensamentos reflexivos e emitem uma opinião (PACHECO, 

1997; ANDRADE, 2000; ROCHA, 2000; GARCIA, 2004; BRITO, 2004), traz novas 

propostas de ações pedagógicas que favoreçam a formação acadêmica desses 

sujeitos. Letramento é a capacidade de ler, compreender, refletir, emitir opiniões, 

contestar, argumentar e defender suas ideias, sejam elas do mundo acadêmico ou 

não. 

Scribner e Cole (1981), em seus estudos, chegaram à conclusão de que o 

letramento é mais que a capacidade de escrever, é ser competente para atuar em 

diferentes formas de discursos, o que não necessariamente necessita saber ler ou 

escrever. Para esses autores, a escolarização fornece subsídios para inferir a 

atuação do indivíduo numa metalinguagem a qual cada língua possui. Esses 

indivíduos letrados participam de uma sociedade letrada e com suas experiências 

com diversos tipos de textos, eles se apropriam tanto da linguagem oral como 

escrita num processo reflexivo, utilizando a língua ou os seus recursos como objeto. 

Na aprendizagem da língua escrita, a criança faz uso dos recursos que 

possui e reúne seus conhecimentos adquiridos numa estratégia semiótica 

(HALLIDAY e HASAN, 1989), utilizando um sistema pouco conhecido, no qual está 

em desenvolvimento numa construção contínua e recíproca. A partir desta 

elaboração, o indivíduo adquire um vasto repertório que faz com que ele atue 

criticamente, e a partir do momento em que expressa sua opinião, se apropria de 

outras opiniões, formulando novas ideias, atuando reflexivamente. 

Estudos relatam que crianças inseridas em uma família letrada convivem 

com a linguagem escrita muito antes de possuir domínio sobre ela, já as crianças 

que convivem em famílias sem hábito para as práticas de leitura, possuem uma 

defasagem em relação ao universo letrado. Com isso a escola é essencial para 

emergi-la ao mundo letrado. 

 Para Michalowski (1994), a escrita é outro recurso de comunicação que traz 

uma visão semiótica e uma variedade de discursos. O escolar que possui o hábito 

de ler vai interagindo cada dia mais com o mundo letrado. Sendo os textos 
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historicamente consolidados, o indivíduo obtém uma visão, com o universo da 

escrita, desta sociedade a qual está inserida e adquire conhecimento de outras 

culturas a qual não está vinculado.   

Letramento concebe os diferentes discursos da linguagem oral num contexto 

social e histórico mantendo a pessoa inserida em seu próprio contexto. Ser letrado é 

possuir domínio do conhecimento (ROMMETVEIT, 1985), formalizados pelos 

sujeitos nos seus grupos sociais, em relação com outros grupos e instituições 

sociais.  

Ser letrado é pertencer a um mundo letrado onde há significantes e 

significados, cabe à escola inserir todos neste mundo, independente se ainda há 

questionamentos sobre a definição de letramento. 

Alfabetizar significa ensinar a ler e escrever. Então, para alfabetizar é 

necessário ações pré-definidas. Há o professor e há o aprendiz, que no caso 

acadêmico, são professor e o aluno, em outras situações pode ser aquele que tem 

domínio da leitura e escrita e alguém que não possui. 

No meio acadêmico é necessário professores letrados, ou seja, professores 

atuantes, comprometidos e humanos que desejam transformar pessoas que 

possuam competências para transformar uma sociedade letrada em uma sociedade 

mais humana, fraterna e justa para possuirmos uma sociedade letrada num sentido 

amplo de letramento: saber as interfaces de um ser humano, pessoa com 

competências, limitações, características gerais e únicas, mas pessoas capazes de 

se transformar através do letramento. 

2.6  Processos perceptivos 

Para ser capaz de ler e escrever primeiramente o escolar deve ter domínio 

das letras e seus referidos sons. É preciso identificá-las e discriminá-las 

perceptivamente para posteriormente identificar as palavras (MORAIS, 1996). A 

identificação das letras e seus devidos sons estão correlacionados a competência de 

leitura. Na relação das palavras, suas representações e suas interpretações dão 

sentido àquele que lê. 



2 Revisão de Literatura 36 

A experiência é aquilo que exercitamos a partir de um reconhecimento. Para 

Peirce (1985), tudo que aparece à consciência, acontece numa gradação de três 

propriedades correspondentes a três elementos formais de toda e qualquer 

experiência: Primeiridade, Secundidade e Terceiridade. 

A cognição ou a aquisição do conhecimento acontece numa estrutura 

mental, particularmente no cérebro humano. Ao analisar as atividades do cérebro 

humano, sejam elas sensório-motor,a afetividade e a cognição, observa-se a tríade 

citada por Peirce (1985), dentro de sua teoria semiótica. 

 Piaget (1971), em sua Epistemologia Genética diz que antes de a criança 

passar para um estádio formal do conhecimento, ela elabora o estádio da 

representação. Nesse estádio, a criança traz para seu mundo, o mundo real dentro 

de uma representação. 

A criança inserida na Educação Infantil constrói seu conhecimento apoiadas 

nas formas de representação próprias desse período. Com esta representação 

(iniciada com a construção da função semiótica ou simbólica), ela tem a 

possibilidade de utilizar símbolos, das quais a linguagem é uma das manifestações 

(além do jogo simbólico, da imagem mental, do desenho e da imitação diferida). 

Piaget em sua pesquisa sobre a gênese do desenvolvimento (1971) relata a 

importância da representação para a evolução das condutas ulteriores. Através 

desta capacidade de representar, ela expressa um significado, um objeto, um 

acontecimento ou esquema conceptual por meio de um significante. O trabalho 

pedagógico com as diferentes formas de representação da criança é fundamental 

para a construção das operações lógico-matemáticas e físicas e a consequente 

construção dos conceitos. Ao ter conhecimento desta concepção, o professor terá 

condições de desenvolver práticas pedagógicas que conduzam ao conhecimento de 

noções científicas. 

Segundo Piaget (19710, a função simbólica inicia no período pré-operatório, 

a partir deste momento, a criança adquire um conjunto de condutas que supõe a 

evocação representativa. Até o período sensório-motor há indissociação entre o eu e 

o outro e ausência da linguagem. Após a ruptura (com continuidades) deste estádio, 

é construído o simbolismo na criança. Neste período pré-operatório, a criança 
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consiste em construir imagens e em apresentá-las entre si para formar classes 

intuitivas (de chupeta, de gato, de cachorro etc.), e séries intuitivas (Antônio é maior 

que Pedro, Pedro é maior que Paulo etc.). 

A criança forma classes inacabadas (pré-conceitos), séries intuitivas, 

contagem automática ou não significativa e outros tipos de construções mentais que 

caracterizam o pensamento fenomênico e egocêntrico. 

Entre a atividade sensório-motor e as formas operatórias reversíveis do 

pensamento há, servindo como ponte entre ambas, a representação simbólica. 

Segundo Piaget (1971), representação de evocação simbólica das realidades 

ausentes. As ações terão de ser interiorizadas e reconstruídas pela representação 

antes de se tornarem reversíveis (operações). 

A representação é condição para a operação, é na capacidade de 

representar que possibilita a tomada de consciência da organização do mundo, 

englobando simultaneamente os fatos passados, presentes e futuros. A 

representação faz abstrações, onde sínteses do real são construídas. 

Percebe-se que valorizar e trabalhar pedagogicamente conteúdos que 

suscitem e desenvolvam a representação nestes estádios, proporciona à criança a 

construção dos conceitos que subsidiarão a construção de novas indagações e 

consequentemente novos conceitos num processo contínuo por toda a vida.  

Com a atuação do professor, a criança vai se adaptando e assimilando os 

conceitos próprios destas etapas. Com a formalização da aprendizagem da leitura e 

escrita, ela se apropria do alfabeto numa relação qualitativa e representativa dos 

códigos da linguagem escrita. 

2.7 Processo motor 

As estruturas sensório-motoras constituem a origem das operações 

ulteriores do pensamento. O desenvolvimento motor se relaciona com a 

coordenação de movimentos amplos e finos. Os movimentos que envolvem os 

músculos grandes do corpo são chamados de habilidades motoras amplas: arrastar, 

engatinhar, andar, saltar, correr, chutar, arremessar bola, etc. 
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Para Piaget (1989) é a fase sensório-motor. As atividades motoras finas 

envolvem o uso das mãos e dedos: preensão, encaixe, enfiagem, empilhamento, 

caneta, lápis, cola, tesoura, etc. À medida que a criança cresce, sua habilidade 

motora vai-se aprimorando e a capacidade de controlar seus músculos e mover-se 

com desenvoltura aumenta consideravelmente. Os estímulos são importantes, o 

cuidado em não forçar este processo de maturação também, é preciso que 

músculos, ossos e sistema nervoso tenham atingido determinado estágio de 

desenvolvimento para que , naturalmente, a criança possa desempenhar atividades 

específicas. 

A inteligência procede da ação em seu conjunto, na medida em que 

transforma os objetos e o real, e o conhecimento é essencialmente assimilação ativa 

e operatória, Piaget (1982). 

Para os professores tanto da educação infantil como do ensino fundamental, 

educar deve ser favorecer situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 

integradas contribuindo para o pleno desenvolvimento das competências e 

habilidades para cada criança, respeitando a sua forma de construir a realidade. 

Segundo Piaget (1982), durante o desenvolvimento cognitivo surge na 

criança um conjunto de condutas que evocam a representação de um objeto ou de 

um acontecimento ausente empregando significantes diferenciados, sendo eles 

perceptivos ou presentes, são elas: imitação, jogo simbólico, desenho, imagem 

mental e linguagem. 

Vygotsky (1991), diz que pensamento e palavra não estão conectados por 

um elo primitivo. Na medida em que pensamento e fala se evoluem, inicia-se uma 

conexão entre ambos. Em  pesquisas genéticas são revelados que a interação entre 

ambos passa por várias alterações. O progresso da fala não é simultâneo ao 

progresso do pensamento. 

Na aquisição da escrita não se pode esquecer esses fatos importantes 

fornecidos pela ciência. A criança, segundo Piaget, passa por estádios. Ela imita, 

joga, representa, abstrai-se e desenvolve sua linguagem. 
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O desenvolvimento motor que inicia na primeira infância, tem sua 

continuidade na Educação Infantil e sequenciado no Ensino Fundamental é 

intrínseco ao processo de desenvolvimento da escrita. Atividades lúdicas, concretas 

e instrucionais que desenvolvam a habilidade de coordenação motora do escolar 

são essenciais tanto para o desenvolvimento da escrita em si como para o 

desenvolvimento neuropsicológico do aprendiz. 

Ao realizar uma imitação, seja na presença do objeto ou na sua ausência, a 

criança busca inserir-se na realidade que a cerca, tanto familiar como social. Através 

das primeiras atividades da Educação Infantil, onde ela realiza suas brincadeiras 

com outras crianças, ela insere interiormente as normas e condutas da vida social, 

podendo nestes momentos trazer essa representação no seu cotidiano escolar, ela 

carrega ainda traços egocêntricos e pode aplicá-los na interação com seus 

amiguinhos, neste sentido, cabe ao professor intervir, colocando de maneira 

formativa, as regras do sistema social. A partir deste momento, a criança estruturará 

novos esquemas, pois o que antes em casa era permitido, na escola já não é. 

Através deste esquema estruturado, a criança vai acomodando porque 

houve uma assimilação. Esta imitação não se ausenta com o passar dos anos, pois 

já no Ensino Fundamental, ela traz consigo atitudes evocativas da sua formação 

inicial, que se estruturará na convivência com outros amigos, ou os mesmos, mas 

numa sequência  progressiva e  global de novos esquemas. 

2.8 A escrita espontânea 

A prática de produção escrita na escola tem sido tema de diversos autores  

(FARACO, 1984; GERALDI, 1984, 1993, 1996 e 1997; ILARI, 2001). As respostas 

obtidas, na maioria das vezes, ainda parecem ser a seguinte: maior parte dos alunos 

principalmente os de nível fundamental, apresentam dificuldades para produzir 

textos em diferentes tipos de gêneros. 

Segundo Soares (1996), isto pode ocorrer devido ao fato dos professores 

alfabetizadores, e o professor de língua portuguesa, desconhecerem as teorias de 

linguagem que embasam os documentos oficiais nacionais, principalmente porque 

estes documentos não fazem parte de muitos cursos na área de Pedagogia e Letras, 

que os formam. 
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Silva (2005) comenta que esta situação se dá pelo fato que, ao realizar a 

leitura destes documentos, os professores desconhecem a linguagem  técnica 

utilizada. Kleiman (2006) reforça que alguns professores, muitas vezes, 

desconhecem as teorias dos livros didáticos, situação essa que provoca frustração e 

sentimento de impotência. 

O fazer docente e a avaliação são práticas discursivas que ocorrem no 

ensino-aprendizagem, sendo o discurso amplo e dialético. Ao tratar da produção de 

textos à luz de uma concepção discursiva da linguagem tem que este ocorre num 

processo de retorno ao interindividual que através das interações se tornará 

intraindividual (GERALDI, 1996). A realização do trabalho daquele que se expressa 

é conjunto e realiza num movimento contínuo: palavras alheias tornam-se próprias 

(do interindividual ao intraindividual) e, assim o locutor expressa suas ideias aos 

outros num processo inverso, do intraindividual para o interindividual. No processo 

escolar, por meio das atividades de escrita mediadas e planejadas pelo professor, 

amplia-se a participação em processos interlocutivos. Ser capaz de escrever, mais 

do que dominar técnicas ou regras de gramática, é dominar sentido/leitura. 

Assim,  conforme Geraldi (1997), escrever significa: ter o que dizer; ter a 

quem dizer; ter razões para dizer; constituir-se enquanto locutor/sujeito do dizer; 

dispor mecanismos e estratégias do dizer. Também é necessário que o produtor do 

texto possua domínio em vários níveis – semântico, pragmático, estilístico, 

discursivo, gramatical, textual e outros. Os aspectos formais dão estrutura ao texto, 

devendo ser primordial os processos de constituição do seu sentido. 

Cardoso (1999), diz que um texto tem valor pelo seu significado. Seu sentido 

se faz pelo processo de escritura, assim como pelos atos de leitura em que ocorre 

sua atualização. Para Brito (1990), redação e leitura apresentam aspectos dinâmicos 

e interlocutivos, sendo significação e existência da escrita. 

Os professores e alunos ensinam e aprendem através dos textos, 

constituindo assim novos contextos, ampliando os sentidos ao circular na sociedade. 

Conceber o texto como unidade de ensino/aprendizagem é entendê-lo como 
um lugar de entrada para este diálogo com outros textos, que remetem a 
textos passados e que farão surgir textos futuros. Conceber o aluno como 
produtor de textos é concebê-lo como participante ativo deste diálogo 
contínuo: com textos e com leitores. (GERALDI, 1997, p. 22) 
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A sala de aula é ambiente construtivo desse movimento interlocutivo, 

havendo interações verbais e diálogo entre sujeitos e saberes. As aulas devem 

apresentar momentos onde os alunos têm o que dizer e o fazem por meio da língua, 

através das atividades, num processo criativo que se materializa por meio das 

enunciações (CARDOSO, 1999). 

Marcuschi e Viana (1997) acreditam que uma leitura significativa das 

estratégias e caminhos selecionados pelos alunos na elaboração de seus textos 

pode favorecer a identificação de alguns obstáculos apresentados em sua 

aprendizagem, a problematização das práticas desenvolvidas em sala de aula e a 

abertura de caminhos para a atualização da concepção de linguagem adotada e dos 

procedimentos associados a ela. 

Através da avaliação do texto pode se refazer com o aluno suas ideias 

observando os aspectos linguísticos e discursivos presentes ao invés de ficar a 

procura de erros aí encontrados. Nesse sentido procura-se levantar 

questionamentos sobre os efeitos dos sentidos produzidos com o uso de 

determinados usos de linguagem, realizando uma apreciação qualitativa e não 

quantitativa levando o aluno a perceber os aspectos positivos e a partir destes 

perfazer outros caminhos que possam sanar dificuldades ali encontradas, num 

trabalho de reconstrução do texto, ou seja, não corrigirá o texto original, mas 

produzir-se-á outro num esforço reflexivo sobre a língua e o discurso (BRITO, 2000). 

O professor seria um mediador da atividade do aluno na elaboração do texto 

(GUIMARÃES, 1998). Sua tarefa é criar situações dinâmicas e pedagógicas, numa 

maneira de gerar confrontos entre os diferentes discursos, saberes e reflexões entre 

eles. Desta forma o professor orienta o escolar a correlacionar textos, lendo, 

produzindo, numa conexão didática e organizada, garantindo ao escolar a 

participação em práticas de leitura e escrita, vivenciando eventos diversos de 

letramento, dentro e fora da escola(GERALDI,1997; MAYRINK-SABINSON, 2002). 

O professor dinamizando a leitura do texto numa prática discursiva verifica o 

que o texto do aluno diz como ele diz, para quem ele diz, buscando os sentidos do 

texto dentro de uma particularidade didática. Estabelecendo importância na 
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elaboração do aluno e a partir desta importância, levar o aluno a confrontar aspectos 

positivos e negativos ampliando sua capacidade escrita. 

A linguagem é construída pela interação entre os sujeitos (FIAD e 

MAYRINK-SABINSON, 1991), sendo assim uma comunicação efetiva no processo 

de construção da escrita, pois através desta interação o professor interage, interfere 

e orienta o processo de aquisição das habilidades escritas do escolar. Bakhtin 

(2006) salienta que a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos 

socialmente organizados. 

Nesse processo, o professor é aquele que possui a experiência 

desenvolvendo em seus alunos o desejo de consolidar a sistematização da 

produção textual numa interação prazerosa e criteriosa, pois o ato de comunicar é 

produto da interação social, mas no âmbito escolar deve ser pautado no 

conhecimento sendo a instituição escolar local de promoção de saberes. 

Atualmente, há uma distinção da escrita espontânea, que leva à uma 

discussão sobre redação e produção textual. Geraldi (1991) comenta que essa 

situação necessita de esclarecimentos, tornando evidente em como deve ser 

trabalhada a escrita de texto, como determina cada uma dessas propostas. 

Enquanto na redação trabalha-se escrita de texto segundo uma concepção 

tradicionalista de ensino, a produção de texto detém numa fundamentação teórica 

interacionista, que propõe uma mudança de paradigmas no que se refere ao 

trabalho com o ensino tanto da leitura quanto da escrita de textos. Essa mudança 

estabelece uma premissa para a realização do trabalho com a escrita de texto em 

sala de aula, que se criem às condições de produção textual (GERALDI, 1997). 

As ideias de Bakhtin (2006), sobre interação verbal, têm influenciado os 

estudos sobre a linguagem que se tem realizado ultimamente por pesquisadores 

brasileiros. Garcez (1998) relata: “Em toda a obra de Bakhtin, o caráter interativo da 

linguagem é enfatizado e tem, atualmente, sido incorporado às reflexões sobre a 

linguagem e sua aprendizagem”. 

Através da linguagem, os indivíduos interagem entre si, em suas diversas 

formas. Bakhtin (2006) refere que a palavra é dirigida a um interlocutor, sendo que 
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nesta observam-se duas faces: o falante e o ouvinte. O autor afirma que a interação 

verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. 

Através do diálogo, os indivíduos interagem na sociedade expressando seus 

sentimentos, suas ideias e suas concepções de mundo. A comunicação tanto 

familiar, escolar, profissional é fator fundamental para que as pessoas possam 

relacionar-se e conviver em sociedade. O diálogo é uma expressão designada para 

justificar a interlocução entre duas ou mais pessoas. Essa expressão é definida:  

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das 
formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas 
pode-se compreender a palavra ‘diálogo’ num sentido amplo, isto é, não 
apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a 
face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. (BAKHTIN 
2006, p.125). 

Essa atividade pode se realizar através de uma conversa formal ou informal 

entre duas pessoas, seja pela fala ou pelo discurso ou, através da leitura de 

diferentes formas de comunicação escrita. 

As formas escritas encontradas em livros, artigos de jornais e revistas, 

cartas, e-mails possuem seus interlocutores eleitos. Estes são o público a qual se 

destina a mensagem, podendo ser coletivo ou individual.  

Uma abordagem do processo de produção escrita deve considerar sua 
natureza interativa e procurar desvelar a participação das outras instâncias 
dialógicas (o destinatário virtual e o destinatário superior) nos procedimentos 

adotados pelo sujeito enunciador. (GARCEZ, 1998, p. 63) 

A escrita, desta forma, se configura como uma das formas possíveis de 

“diálogo”. Ela faz com que a interação entre locutor e interlocutores seja efetivada. 

Para refletir sobre as características de uma produção textual interacionista faz se 

necessário definir o que é o texto.  

“O texto é uma unidade linguística, um exemplar concreto e único, o produto 
material de uma ação verbal, que se caracteriza por uma organização de 
elementos ligados entre si, segundo regras coesivas que asseguram a 
transmissão de uma mensagem de forma coerente. (Garcez,1998, p. 66) 

Supõe-se, portanto, que as ideias Bakhtinianas sobre o estudo da língua 

influenciaram o desenvolvimento de pesquisas com relação ao ensino da leitura e da 

produção textual nas instituições escolares brasileiras. Soares (2001) diz que, todos  

que atuam na área de língua portuguesa na escola, reconhecem que uma mudança 
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significativa nas concepções de aprendizagem e ensino da língua escrita vem 

ocorrendo a partir dos anos de 1980. Sercundes (1997) confirma salientando que 

alguns estudiosos passaram a escrever experiências, roteiros e propostas de 

redação. 

A partir dessas ocorrências, o ensino de leitura e produção textual  sofreram 

fortes influências de três concepções ensino, basicamente, as quais são 

apresentadas por Geraldi (1991) na seguinte estrutura: 

a) a linguagem é a expressão do pensamento: esta concepção ilumina, 

basicamente, os estudos tradicionais. Se concebermos a linguagem como tal, somos 

levados a afirmações – correntes – de que pessoas que não conseguem se 

expressar não pensam. 

b) a linguagem é instrumento de comunicação: esta concepção está ligada à 

teoria da comunicação e vê a língua como código (conjunto de signos que se 

combinam segundo regras) capaz de  transmitir ao receptor uma certa mensagem. 

c) a linguagem é uma forma de interação: mais do que possibilitar uma 

transmissão de informações de um emissor a um receptor, a linguagem é vista como 

um lugar de interação humana: através dela o sujeito que fala, pratica ações que 

não conseguiria praticar a não ser falando; com ela o falante age sobre o ouvinte, 

constituindo compromissos e vínculos que não pré-existiam antes da fala. 

A partir desses conceitos, o professor, que antes era o detentor do saber, 

passa a ser um mediador. A sala de aula é espaço de interação e de construção do 

conhecimento, onde vivências, experiências e novos conceitos são confrontados. 

Geraldi (1997) relata que ocorre uma mudança de conceito no processo de ensino, 

na sala de aula, em que este deixa de ser um processo de transmissão e se 

transforma em processo de interação verbal e diálogo entre os sujeitos. Mediar, 

então, significa construir junto, concomitantemente, sendo que alunos e professor 

interagem, respeitando as ideias individuais, e desenvolvendo novos conceitos, 

numa dialética construtiva. 

Para se escrever um texto, há necessidade de um conhecimento prévio. O 

professor, como mediador, traz à luz os saberes necessários para que isso ocorra, 
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com atividades diversas, bem planejadas e elaboradas, num processo contínuo e 

dialógico. Assim, permite que o próprio aluno desencadeie ideias e conhecimentos, 

para que possam fluir novas ideias que o motivem a se expressar, por escrito, sendo 

o autor de seu próprio discurso e permeando as estratégias para realizar o seu 

trabalho, obtendo condições para realizá-lo (GERALDI, 1991). 

Para Ruiz (2010), estudioso das diferentes formas de correção de redações, 

a mediação do professor é um fator determinante do sucesso que o aluno possa ter, 

em seu processo de aquisição e desenvolvimento da escrita. As leituras, que tomam 

os textos dos alunos como unidades de sentido, revelaram-se mais produtivas que 

aquelas as quais apenas focalizaram partes do texto, ou seus aspectos gramaticais. 

As situações didáticas de discussão e reelaboração coletiva de textos se 

constituem numa alternativa à prática tradicional de ensino de conteúdos 

gramaticais. O professor, interlocutor efetivo dos alunos, fará perguntas a esses 

textos, motivadas, sobretudo, pelos problemas neles encontrados. É no esforço de 

responder aos questionamentos do professor, e dos pares, que o aluno propõe 

novas versões para a sua produção, para o que terá de desenvolver e acionar  

estratégias linguísticas e discursivas, as mais diversas. 
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3 PROPOSIÇÃO 

Objetivo Geral 

 Caracterizar as habilidades de escrita de escolares sem dificuldades de 

linguagem e aprendizagem do 4º ao 7º ano do ensino fundamental. 

Objetivos específicos 

 Obter valores de referência para o protocolo de avaliação de habilidades para 

produção de texto; 

 Comparar o desempenho dos escolares entre os 4º e 7º ano das escolas  

pública e privada quanto à produção de texto; 

 Comparar o desempenho dos escolares de escola pública e privada quanto 

às habilidades para produção de texto. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Explicitação dos procedimentos éticos da coleta de dados 

A realização deste trabalho foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Odontologia de Bauru/ FOB-USP. Todos os participantes 

consentiram na realização da pesquisa por meio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido/TCLE (ANEXO 1). A documentação foi admitida sob o parecer CAAE 

01448612.0.0000.5417 (ANEXO 2).   

Foram entregues à Secretaria Municipal de Educação da cidade de 

Bauru/SP o projeto e carta de apresentação dos pesquisadores, como condição para 

a realização do estudo nas escolas municipais. Após a autorização, as escolas 

foram contatadas e os professores e os alunos foram convidados a participar da 

pesquisa. Já para a escola privada foi solicitada a autorização do diretor e a partir de 

então, os professores e alunos também foram solicitados a participar do trabalho. A 

pesquisadora visitou as turmas em horário de aula e apresentou o projeto de 

pesquisa aos estudantes para esclarecimento dos objetivos. Solicitou a participação 

e a autorização individual dos pais dos estudantes mediante assinatura do TCLE.  

Todos foram assegurados de que a participação era voluntária e foi 

informado sobre o caráter confidencial dos nomes e dados pessoais e afiançado que 

as informações seriam usadas apenas para fins de pesquisa.  

4.2 Participantes 

Foram selecionadas 160 crianças, estudantes do Ensino Fundamental do 4º 

ao 7º ano (da 3ª à 6ª série), com faixa etária entre 8 e 12 anos, de ambos os 

gêneros em três escolas distintas, sendo uma particular de Ensino Fundamental (do 

Infantil ao 9º ano) onde foi coletado dados com alunos participantes de todas as 

séries apresentados pelos objetivos da pesquisa e duas escolas municipais, sendo 

uma do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano e outra do 1º ao 9º ano.  

Optou-se por iniciar a coleta a partir do 4º ano pelo fato dos escolares dos 

anos anteriores apresentarem habilidades pouco desenvolvidas (ou em construção) 

para a produção de texto. 
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As crianças foram divididas em grupos para posterior análise das variáveis: 

 Grupo 1a – 20 crianças do 4º ano de escola pública 

 Grupo 1b – 20 crianças da 4º ano de escola particular 

 Grupo 2a – 20 crianças da 5º ano de escola pública 

 Grupo 2b – 20 crianças da 5º ano de escola particular 

 Grupo 3a – 20 crianças da 6º ano de escola pública 

 Grupo 3b – 20 crianças da 6º ano de escola particular 

 Grupo 4a – 20 crianças da 7º ano de escola pública 

 Grupo 4b – 20 crianças da 7º ano de escola particular 

4.3 Explicitação dos procedimentos realizados para a inclusão dos sujeitos na 

amostra 

O desempenho no Teste de Desempenho Escolar/TDE (STEIN, 1994) foi 

utilizado como um dos critérios de inclusão para que os sujeitos pertencessem à 

amostra. Além do desempenho no teste, a criança deveria estar matriculada em 

escola de ensino fundamental e não apresentar repetência. 

O TDE pode ser utilizado por fonoaudiólogos e pedagogos e é um 

instrumento que oferece de forma objetiva uma avaliação das capacidades 

fundamentais para o desempenho escolar, mais especificamente da escrita, 

aritmética e leitura. A faixa etária abrangida pelo teste é de 7 a 12 anos, 

correspondendo aos estudantes da primeira à sexta série (do 2º ao 7º ano). 

Apresenta três subitens, sendo o primeiro constituído por ditado de 34 

palavras que devem ser escritas pelo aluno em protocolo próprio. O segundo contém 

cálculos matemáticos que devem ser resolvidos pelo infante no mesmo protocolo de 

resposta. E por fim, o terceiro subitem é constituído por uma lista de 70 palavras que 

devem ser lidas pelo estudante. O teste apresenta tabelas que informam o 

desempenho da criança por série e idade.  

Nesta pesquisa foram aplicados somente os subtestes de escrita e leitura, 

cujos resultados serviram para excluir crianças que não obtiveram desempenho 

escolar compatível com a série e idade, sendo a escola notificada do resultado. Não 
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atingiram desempenho compatível, nove alunos  da escola  pública e um aluno  da 

escola privada. 

4.4 Explicitação dos procedimentos do estudo 

As crianças foram solicitadas a escreverem três textos conforme Protocolo 

de Análise de Produção Textual (ANEXO 3) desenvolvido por pedagogo e 

fonoaudiólogo. O protocolo foi construído coma base em conceitos sobre tipos e 

gêneros textuais. Os conceitos utilizados foram os de Marcuschi (2007), em que 

tipos textuais referem-se à estrutura composicional dos textos, envolvendo os 

aspectos sintáticos, lexicais, gramaticais e relações lógicas. Servem para a 

produção dos gêneros e estão no interior desses. Os tipos textuais são: narrativo, 

descritivo, expositivo, injuntivo e argumentativo.  

 Na narração há predominância de verbos de ação, nos tempos do mundo 

narrado, bem como de adverbiais temporais, causais e locativos. 

 Na descrição há predominância de elementos que descrevem 

propriedades, qualidades de uma entidade, sua situação no espaço. Os 

verbos aparecem no presente e no imperfeito. 

 Nos textos expositivos os tempos verbais são os do mundo comentado e 

os conectores, predominantemente, do tipo lógico. 

 No texto injuntivo há predominância de verbos no imperativo, infinitivo ou 

futuro do presente e articuladores adequados ao encadeamento sequencial 

das ações prescritas. 

 Na argumentação há predominância de elementos modalizadores, verbos 

introdutores de opinião, operadores argumentativos, apresentando uma 

ideologia com base em argumentos e/ou contra-argumentos.  

Já os gêneros textuais são realizações linguísticas concretas orais ou 

escritas, surgem da nossa necessidade, são empíricos. Alguns exemplos: certidão 

de nascimento, resenha, telefonema, notícia jornalística, crônica, novela, regras de 

jogo, manual de instrução, receita, ofício, e-mail, bilhete, carta, monografia, rótulos, 
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musica e outros. Os textos são do tipo narrativo, descritivo ou expositivo e os 

gêneros são história, carta ou bilhete e instrucional. 

Com base nestes conceitos foram solicitados os gêneros história, regras de 

jogo, bilhete ou carta.  

Para os alunos do 4º e 5º anos (3ª. série e 4ª. série) foram solicitados a 

produção de uma narração, a descrição de regras de jogo ou de uma brincadeira e a 

escrita de um bilhete. Tanto para a narração como para o bilhete foram sugeridas 

ideias, mas o aluno era livre para escolher outros temas, caso desejasse. Para os 6º 

e 7º anos ( 5ª. série e 6ª. série) foi solicitado também três produções textuais, uma 

narrativa com o tema cinema, regras de jogo, a escolher pelo participante e a escrita 

de uma carta, também com sugestões de destinatários e ideias, mas dando a opção 

de livre escolha do tema. 

As crianças foram avaliadas em pequenos grupos na própria escola em sala 

silenciosa e com poucos estímulos visuais. Os estudantes no dia da coleta de dados 

realizaram primeiramente a leitura e o ditado do TDE. Após terem sido considerados 

aptos, a partir do teste, os alunos realizaram as produções textuais do estudo. 

4.5 Análise dos dados 

Após a realização da composição dos textos, os mesmos foram analisados 

de acordo com o Protocolo citado (ANEXO 3).  A aplicação do protocolo incidiu 

sobre 480 produções, já que cada criança produziu três textos. 

O protocolo analisou as habilidades de estética, coerência, coesão, clareza 

e concisão, norma culta e estruturação gramatical e lexical; e uma análise de 

estética, coerência e clareza da descrição de regras de uma brincadeira ou jogo. 

A habilidade de estética foi composta pelos itens: letra legível, sem rasuras, 

margens regulares, utilização de parágrafos e letras maiúsculas. A estética não 

exigiu “letra bonita”, mas legível em todos os parágrafos para atribuição de um (1) 

ponto. Para o aspecto “rasura”, foi atribuído zero (0) ponto para o escolar que a 

apresentou da seguinte forma: ao apagar, não se preocupou em fazê-lo bem, 

deixando o texto com uma escrita sobreposta a outra – para aqueles que 

elaboraram seus textos com grafite. Já para os participantes do 6º e 7º anos, foi 
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estimado zero (0) para aqueles alunos que produziram seus textos a tinta e houve 

mais de três rasuras (rabiscos a caneta). Quanto aos itens “margens regulares”, 

“utilização de parágrafos” e “letras maiúsculas”, foi verificado se o escolar tinha 

domínio de recursos gráficos suplementares como distribuição espacial do texto 

dentro de uma folha específica. Para obter um (1) ponto nestes aspectos o 

estudante deveria ter apresentado as habilidades descritas em todas as partes do 

texto.   

Para a habilidade de coerência, os aspectos analisados foram: ideia central, 

relação entre o título e conteúdo, ideias encadeadas, argumentos adequados, 

adequação a proposta, nível de linguagem compatível com o ano. Procurou-se 

verificar se ao escrever o texto, o aluno desenvolveu uma ideia dentro dos temas 

solicitados e se ao expor esta ideia, soube argumentar com proposições adequadas 

numa ordem temporal, dando sentido ao texto; se o que escreveu estava de acordo 

com o título proposto, e ainda, se a linguagem estava adequada ao ano, ou seja, se 

a estruturação de frases demonstrava caminhos percorridos com equilíbrio, com 

entendimento para a série a qual estava inserido.  

A coesão elencou os elementos de ligação entre as partes da frase, como 

vírgula, conjunção, ponto e vírgula e ponto final; os elementos de ligação entre as 

frases e um novo parágrafo. Fez parte da análise da coesão, o critério “repetição de 

palavras inadequadas” como “aí”, “e”, “então” entre outras. Para obter um (1) ponto, 

o aluno deveria apresentar pelo menos uma situação em que os elementos de 

ligação aparecessem entre as partes das frases e entre frases e parágrafos.  Não 

recebeu  ponto quem produziu seus dois textos (narrativa e bilhete/carta) num único 

parágrafo. 

Nas habilidades de clareza e concisão, os elementos verificados foram: uso 

de palavras com sentido apropriado, frases completas, ausência de informações 

repetidas e de repetição de palavras. Foi considerada informação repetida a 

inclusão de fatos que já tinham sido expressos e, no caso das palavras, a ausência 

de vocábulos sinônimos ou pronomes. O uso da mesma informação duas vezes 

(uma repetição), da mesma palavra três vezes (duas repetições), de duas palavras 

com sentido inapropriado e a construção de uma frase incompleta levavam o 

estudante a não pontuar no item (0=zero). 
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A norma culta envolveu ortografia correta, acentuação completa e 

pontuações adequadas. Os critérios para atribuir (ou não) a pontuação foi a 

seguinte: para escolares do 4º e 5º ano não se atribuiu ponto quando houve três ou 

mais erros de ortografia, acentuação e pontuação. Já para os escolares do 6º e 7º 

ano não se atribuiu ponto quando houve um erro nos diferentes aspectos. 

A estruturação gramatical e lexical constou dos seguintes itens: períodos 

simples, compostos, concordância verbal e nominal, utilização de pronomes e uso 

de advérbios. Períodos simples foram aqueles com uma única oração e compostos, 

com duas ou mais, sendo atribuído um (1) ponto o aparecimento de pelo menos três 

períodos de cada tipo. O domínio da concordância verbal foi verificado quando o 

verbo foi flexionado adequadamente para concordar com o sujeito e, domínio de 

concordância nominal foi constatado quando houve relação de gênero e número 

entre um substantivo (ou pronome) e as palavras que a ele se ligam. Tanto para a 

concordância verbal, como a nominal, o aluno só recebia um (1) ponto se não 

apresentasse erro. A didática utilizada para o ensino destas características deve ser 

apresentada desde os primeiros anos, pois ao escrever utilizamos uma escrita 

formal, diferente da linguagem oral que, coloquialmente usa-se falar sem dar muita 

atenção para essas concordâncias. Também foi identificado se o aluno fez uso de 

pronomes do caso reto ou oblíquos, como “ele, ela, nós, se, me, consigo” e outros. 

E por último foi analisado o item “uso de advérbios”, ou seja, as palavras invariáveis 

que modificam o verbo, os adjetivos ou o próprio advérbio. Para a pontuação 

positiva destes itens – advérbio e pronome – foi considerado o aparecimento de 

ambos uma única vez.  

Finalizando o protocolo, foram analisados alguns aspectos das habilidades 

descritas acima na descrição de regras de jogo ou brincadeira, sendo eles: 

utilização de parágrafos (ou marcadores), pontuações, ideias encadeadas,  

ausência de informações repetidas e de repetição de palavras. Os parágrafos e 

marcadores estão na estrutura de um texto instrucional elencando ideias, passos ou 

cuidados ao manusear um objeto, um medicamento ou participar de uma 

competição, jogo ou brincadeira. Em relação às ideias encadeadas foi observado se 

houve uma sequência de procedimentos ou normas; também foi analisado se ao 

produzir as regras não houve repetição de informações e palavras. Os critérios para 

as pontuações destes aspectos foram os mesmos descritos nos itens anteriores. 
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4.6 Análise estatística 

Foi realizada análise estatística descritiva com valores de média, mediana, 

desvio padrão, valores mínimos e máximos. Para a comparação entre os anos 

escolares foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis e Miller. Para a comparação dos 

grupos – escolas particular e pública - foi utilizado o Teste de Mann- Whitney. 

Em todos os testes estatísticos foi adotado nível de significância de 5% 

(p<0,05). 
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5  RESULTADOS 

5.1 Caracterização dos escolares analisados 

Ao todo 170 crianças foram avaliadas pelo TDE para pertencer ao estudo. 

Destas, foram eliminadas 10 pelo fato de não obterem a pontuação prevista para a 

idade e série. Da escola pública foram eliminados três alunos do 4º ano, cinco do 5º 

ano e um do 6º ano. Já da escola privada, apenas um aluno do 5º ano foi excluído. 

Desta forma, o estudo foi realizado sobre 480 produções textuais de 160 sujeitos, s 

sendo 80 de escola pública e 80 de escola privada. 

A aplicação do TDE teve como objetivo garantir que as crianças tivessem 

aprendizagem em escrita e leitura de palavras compatível com sua série por meio de 

instrumento balizado, contribuindo para uma amostra representativa de letramento 

típico, mesmo que pequena.  

Abaixo, segue a descrição do desempenho dos escolares da escola pública 

(TABELA 1) e privada (TABELA 2), divididos por ano escolar (séries). 

 

 

Tabela 1 – Desempenho nas habilidades de escrita dos Escolares da escola pública, do 4º ao 7º ano.  

HABILIDADES 
DE ESCRITA 

PÚBLICA (n=80) 

 Média Mediana Mínimo Máximo 
Lower 
Quartil 

Upper 
Quartil 

Quartil 
Range 

dP 

Estética 3,55 4,00 1,00 5,00 3,00 4,50 1,50 ± 1,19 

Coerência 4,28 5,00 0,00 6,00 3,00 6,00 3,00 ± 1,90 

Coesão 1,48 1,00 0,00 3,00 1,00 2,00 1,00 ± 1,03 

Clareza/concisão 3,08 3,00 1,00 4,00 2,50 4,00 1,50 ± 1,06 

Norma culta 0,56 0,00 0,00 3,00 0,00 1,00 1,00 ± 0,82 

E. gram. e lexical 5,66 6,00 3,00 6,00 5,00 6,00 1,00 ± 0,64 

E. C. C. jogo 3,35 4,00 0,00 5,00 3,00 4,00 1,00 ± 1,25 

Escore Total 21,95 23,00 6,00 31,00 18,00 26,00 8,00 ± 5,44 

Legenda: E. gram. e Lexical – estrutura gramatical e lexical; ECC jogo – estética, coerência e clareza  
das regras do jogo ou brincadeira. 
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Tabela 2 - Desempenho nas habilidades de escrita dos escolares da escola privada do 4º ao 7º ano. 

HABILIDADES 
DE ESCRITA 

PRIVADA (n=80) 

 Média Mediana Mínimo Máximo 
Lower 
Quartil 

Upper 
Quartil 

Quartil 
Range 

dP 

Estética 4,63 5,00 3,00 5,00 4,50 5,00 0,50 ± 0,70 

Coerência 5,91 6,00 3,00 6,00 6,00 6,00 0,00 ± 0,40 

Coesão 2,59 3,00 0,00 3,00 2,00 3,00 1,00 ± 0,74 

Clareza 3,88 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00 0,00 ± 0,37 

Norma culta 2,19 3,00 0,00 3,00 1,00 3,00 2,00 ± 1,07 

E. gram. lexical 5,99 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00 0,00 ± 0,11 

E. C. C. jogo 4,23 5,00 0,00 5,00 4,00 5,00 1,00 ± 1,20 

Escore Total 29,40 31,00 17,00 32,00 28,00 32,00 4,00 ± 3,08 

Legenda: E. gram. e Lexical – estrutura gramatical e lexical; ECC jogo – estética, coerência e clareza  
das regras do jogo ou brincadeira. 

 

 

A Tabela 3 traz os resultados dos escolares para a habilidade de estética. 

Nesta habilidade os escolares da escola pública e privada que obtiveram a melhor 

média foram os do 5º. Ano. Comparando-se o desempenho entre os anos, houve 

significância estatística para a escola pública entre o 4º e 5 º ano. Já para a escola 

privada houve significância entre os 4º e 7º; 5º e 7º e 6º e 7º anos. 

 

 

Tabela 3 - Desempenho dos escolares do ensino público e privado, na habilidade de ESTÉTICA 

HABILIDADES DE ESCRITA – ESTÉTICA 

DADOS DESCRITIVOS          

Pública (n=80) 
5 10 20 25 50 75 80 90 95 

Anos Médias dP 

4º 2,85 a ± 1,18 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,05 

5º 4,15  b ± 0,93 2,00 2,90 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

6º 3,70 ab ± 1,08 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

7º 3,50 ab ± 1,24 1,00 1,90 3,00 3,00 3,50 4,25 5,00 5,00 5,00 

          

DADOS DESCRITIVOS          

Privada (n=80) 
         

Anos Médias dP 

4º 4,90  ± 0,45 4,90 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

5º 4,95  ± 0,22 4,95 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

6º 4,65  ± 0,75 3,00 3,00 3,00 4,80 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

7º 4,00  ± 0,79 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

*Diferença estatística significante entre anos da Escola Pública: 4x5. 
 ** Diferença estatística significante entre anos Escola Privada: 4x7; 5x7; 6x7.  
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As habilidades de coerência foram analisadas na Tabela 4, novamente 

temos as médias das crianças de escola privada superiores as de escola pública. 

Vale ressaltar que há uma tendência para a heterogeneidade no desempenho das 

crianças da escola pública comparado com o de crianças da escola privada, já que o 

desvio padrão do desempenho destas crianças (pública) foi alto. Nesta habilidade 

não houve significância estatística para as escolas, na comparação entre um ano 

com o outro seguindo a escala linear. 

 

 
Tabela 4 -  Desempenho dos escolares do ensino público e privado, na habilidade de COERÊNCIA 

HABILIDADES DE ESCRITA – COERÊNCIA 

DADOS DESCRITIVOS          

Pública (n=80) 
5 10 20 25 50 75 80 90 95 

Anos Médias dP 

4º 4,25 ± 2,07 1,00 1,00 1,80 2,75 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00 

5º 3,85 ± 2,28 0,00 0,00 1,80 2,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

6º 4,90 ± 1,33 2,95 3,00 3,80 4,00 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00 

7º 4,10 ± 1,74 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

  
 
 

       

DADOS DESCRITIVOS          

Privada (n=80) 
         

Anos Médias dP 

4º 5,90 ± 0,31 5,00 5,90 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

5º 5,95 ± 0,22 5,95 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

6º 6,00 ± 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

7º 5,80 ± 0,70 4,90 5,90 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00  6,00 

 

 

 

A Tabela 5 demonstra os resultados na habilidade coesão. Nesta habilidade 

os alunos da escola pública também obtiveram um menor rendimento. A análise dos 

textos das crianças de escola pública evidenciou que a maioria delas não utiliza 

elementos de ligação, também não usa a vírgula como pausa e desenvolve seus 

textos num único parágrafo. Comparando-se o desempenho entre os anos, houve 

significância estatística somente na escola pública, entre os anos de 4º e 6º e 4º e 

7º. 
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Tabela 5 -  Desempenho dos escolares do ensino público e privado, na habilidade de COESÃO  

HABILIDADES DE ESCRITA – COESÃO 

DADOS DESCRITIVOS          
Pública (n=80) 

5 10 20 25 50 75 80 90 95 
Anos Médias dP 

4º 0,75 ± 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,05 
5º 1,30 ± 0,92 0,00 0,00 0,80 1,00 1,00 2,00 2,00 2,10 3,00 
6º 2,05 ± 0,89 0,95 1,00 1,00 1,75 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
7º 1,80 ± 1,01 0,95 1,00 1,00 1,00 1,50 3,00 3,00 3,00 3,00 

          

DADOS DESCRITIVOS          
Privada (n=80) 

         
Anos Médias dP 

4º 2,35 ± 0,81 1,00 1,00 1,80 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
5º 2,85 ± 0,49 1,95 2,90 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
6º 2,65 ± 0,67 1,00 1,90 2,00 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
7º 2,50 ± 0,89 0,95 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00  3,00 

*Diferença estatística significante entre anos da Escola Pública: 4x6; 4x7. 

 

Na habilidade clareza e concisão demonstrada na tabela 6, os alunos da 

escola privada, em todos os anos escolares, apresentaram um melhor desempenho 

que os alunos da escola pública. Clareza e concisão envolve o domínio de 

pensamento recorrendo a uma linguagem mais elaborada e concisa, evitando 

repetição de palavras e de informação. Na comparação entre os anos, foram 

significativamente estatísticos a diferença entre o 4º e 6º ano da escola pública. 

 

Tabela 6 – Desempenho dos escolares do ensino público e privado, na habilidade de CLAREZA E 
CONCISÃO 

HABILIDADES DE ESCRITA – CLAREZA E CONCISÃO 

DADOS DESCRITIVOS          
Pública (n=80) 

5 10 20 25 50 75 80 90 95 Ano
s 

Médias Dp 

4º 2,60 ± 0,94 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 
5º 3,10 ± 1,07 1,00 1,00 2,80 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
6º 3,65 ± 0,59 2,95 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
7º 2,95 ± 1,32 1,00 1,00 1,00 1,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

          

DADOS DESCRITIVOS          
Privada (n=80) 

         Ano
s 

Médias dP 

4º 3,75 ± 0,44 3,00 3,00 3,00 3,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
5º 3,90 ± 0,31 3,00 3,90 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
6º 3,95 ± 0,22 3,95 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
7º 3,90 ± 0,45 3,90 4,00 4,00 4,00 4,00  4,00 4,00 4,00 4,00 

*Diferença estatística significante entre anos da Escola Pública: 4x6. 
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A Tabela 7 descreve o desempenho dos escolares das instituições privada e 

pública quanto ao domínio da ortografia, acentuação e pontuação. As médias 

obtidas pelas crianças do ensino privado foram superiores ao do ensino público, 

entretanto, vale ressaltar que há uma tendência para a heterogeneidade no 

desempenho das crianças da escola privada do 4º ano quando comparado com as 

de crianças da escola pública, já que o desvio padrão do desempenho destas 

crianças foi alto (dP ± 1,27).  Nesta habilidade houve diferença estatística entre o 4º 

e 7º ano. 

Tabela 7 – Desempenho dos escolares do ensino público e privado, na habilidade de NORMA 
CULTA. 

HABILIDADES DE ESCRITA – NORMA CULTA 

DADOS DESCRITIVOS          

Pública (n=80) 
5 10 20 25 50 75 80 90 95 

Anos Médias dP 

4º 0,20 ± 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,00 1,00 

5º 0,50 ± 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,10 2,00 

6º 0,50 ± 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2,05 

7º 1,05 ± 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 2,10 3,00 

          

DADOS DESCRITIVOS          

Privada (n=80) 
         

Anos Médias dP 

4º 1,85 ± 1,27 0,00 0,00 0,80 1,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 

5º 2,50 ± 0,89 0,95 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

6º 2,00 ± 0,97 0,95 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

7º 2,40 ± 1,05 0,00 0,90 1,80 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

*Diferença estatística significante entre anos da Escola Pública: 4x7. 

 

 

Na tabela 8 estão descritas as habilidades para estruturação gramatical e 

lexical. Os escolares da escola privada em sua maioria detém o conhecimento 

formal da escrita, ou seja, realizam frases com sentido próprio, utilizando períodos 

simples e compostos; os escolares da escola pública também sabem realizar frases 

com sentido dentro da norma desta estruturação, mesmo que obtendo uma 

pontuação inferior. Na comparação entre os anos nenhuma escola apresentou 

significância estatística entre os anos. 

 



5 Resultados 68 

 
Tabela 8 - Desempenho dos escolares do ensino público e privado, na habilidade de ESTRUTUAÇÃO 
GRAMATICAL E LEXICAL 

HABILIDADES DE ESCRITA – ESTRUTURAÇÃO GRAMATICAL E LEXICAL 

DADOS DESCRITIVOS          

Pública (n=80) 
5 10 20 25 50 75 80 90 95 

Anos Médias dP 

4º 5,55 ± 0,83 3,95 4,90 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

5º 5,60 ± 0,68 4,00 4,90 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

6º 5,85 ± 0,37 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

7º 5,65 ± 0,59 4,95 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

          

DADOS DESCRITIVOS          

Privada (n=80) 
         

Anos Médias dP 

4º 6,00 ± 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

5º 6,00 ± 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

6º 6,00 ± 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

7º 5,95 ± 0,22 5,95 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

 

Na Tabela 9, estão registrados os desempenhos das crianças na elaboração 

de regras de jogo ou brincadeira, considerando a utilização de parágrafos ou 

marcadores, pontuação, ideias encadeadas e uso de informações e/ou palavras 

repetidas. A mediana da escola pública ficou entre 3 e 4 pontos e da escola privada 

entre 4 e 5. A diferença estatística significante ocorreu entre os anos 4º e 6º da 

escola pública.   

Tabela 9 -  Desempenho dos escolares do ensino público e privado, na habilidade de ESTÉTICA, 
COERÊNCIA E CLAREZA DO JOGO OU BRINCADEIRA 

HABILIDADES DE ESCRITA – ESTÉTICA, COERÊNCIA E 
CLAREZA DA DESCRIÇÃO DA BRINCADEIRA OU JOGO 

DADOS DESCRITIVOS          

Pública (n=80) 
5 10 20 25 50 75 80 90 95 

Anos Médias dP 

4º 2,75 ± 1,59 0,00 0,90 1,80 2,00 3,00 4,00 4,20 5,00 5,00 

5º 3,25 ± 1,12 1,95 2,00 2,00 2,75 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 

6º 4,15 ± 0,59 3,00 3,90 4,00 4,00 4,00 4,25 5,00 5,00 5,00 

7º 3,25 ± 1,16 1,00 1,00 2,00 2,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

          

DADOS DESCRITIVOS          

Privada (n=80) 
         

Anos Médias dP 

4º 3,75 ± 1,62 0,95 1,00 3,40 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

5º 4,75 ± 0,55 3,95 4,00 4,80 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

6º 4,10 ± 1,17 1,00 3,70 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

7º 4,30 ± 1,08 2,90 3,00 3,80 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

*Diferença estatística significante entre anos da Escola Pública: 4x6. 
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A pontuação total obtida pelos alunos da escola privada é superior a da pública 

em todos os anos pesquisados, conforme demonstra a tabela 10. Em ambas as 

instituições há tendência à heterogeneidade, já que o desvio padrão foi elevado em 

todos os anos. Comparando o rendimento total dos alunos entre os anos houve 

resultados significantes estatísticos entre o 4º e 6º ano da escola pública e entre o 4º 

e 5º ano da escola privada.  

 

Tabela 10 - Desempenho total dos escolares público e privado 

HABILIDADES DE ESCRITA – DESEMPENHO TOTAL 

DADOS DESCRITIVOS          

Pública (n=80) 5 10 20 25 50 75 80 90 95 

Anos Médias dP          

4º 18,95 ± 5,49 10,75 12,80 14,80 15,75 20,50 23,00 23,20 25,10 26,10 

5º 21,75 ± 5,75 12,85 13,90 16,60 17,75 23,00 26,00 26,40 28,00 28,10 

6º 24,80 ± 3,16 20,00 20,90 21,80 22,75 25,00 27,00 27,20 29,00 29,10 

7º 22,30 ± 5,63 12,85 15,70 17,60 18,00 24,00 26,25 27,00 29,00 29,00 

          

DADOS DESCRITIVOS          

Privada (n=80) 
         

Anos Médias dP 

4º 28,50 ± 3,24 23,00 24,80 25,00 25,00 28,50 31,25 32,00 32,00 32,00 

5º 30,90 ± 2,15 27,75 29,80 30,00 30,75 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 

6º 29,35 ± 2,41 23,95 27,60 28,00 28,75 29,50 31,00 31,00 32,00 32,00 

7º 28,85 ± 3,88 21,75 23,80 27,00 27,75 30,00 31,00 31,20 32,00 32,00 

*Diferença estatística significante entre anos da Escola Pública: 4x6. 
**Diferença estatística significante entre anos da Escola Privada: 4x5. 

 
 
 
 
 

Nesta tabela 11 houve variáveis de significância para a escola privada, ou 

seja, a  escola privada possui um melhor desempenho de habilidades de escrita 

confirmando as tabelas analisadas por cada habilidade separadamente. 
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Tabela 11 – Comparação da média de pontuação das habilidades de escrita, entre os escolares de 
escola pública e privada. 

HABILIDADES DE ESCRITA 
Média (± Dp) 

P 
PÚBLICA PRIVADA 

Estética 3,55 (± 1,19) 4,63 (± 0,70) 0,000* 

Coerência 4,28 (± 1,90) 5,91 (± 0,40) 0,000* 

Coesão 1,48 (± 1,03) 2,59 (± 0,74) 0,000* 

Clareza 3,08 (± 1,06) 3,88 (± 0,37) 0,000* 

Norma culta 0,56 (± 0,82) 2,19 (± 1,07) 0,000* 

Estrutura gramatical e lexical 5,66 (± 0,64) 5,99 (± 0,11) 0,000* 

Estética, coerência e clareza do jogo 3,35 (± 1,25) 4,23 (± 1,20) 0,000* 

Total 21,95 (± 5,44) 29,40 (± 3,08) 0,000* 

* Resultado significante da comparação entre grupos (teste de Mann-Whitney) 
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6 DISCUSSÃO 

Considerando os objetivos deste trabalho e os resultados apresentados, a 

discussão foi organizada em algumas partes. A primeira se inicia com os dados de 

caracterização da amostra no que diz respeito ao nível obtido na avaliação das 

habilidades do protocolo. Na segunda, foram analisados os resultados obtidos em 

cada habilidade comparando-se os anos, verificando possíveis evoluções no 

desempenho conforme o avanço dos anos e possíveis diferenças significativas entre 

eles. Finalizando compararam-se os resultados obtidos com os escolares das 

escolas públicas e privada.  

Nessa discussão, a partir dos resultados quantitativos, buscou-se aprofundar 

numa análise qualitativa dos resultados. Como considerações finais do estudo, e 

ainda no corpo dessa discussão, também se buscou traçar algumas possíveis 

implicações educacionais para a área.  

6.1 Caracterização da amostra por meio do protocolo 

As Tabelas 1 e 2 traduzem o desempenho nas habilidades de escrita dos 

estudantes da escola pública e privada do  4º ao 7º ano. Para atender a todos os 

critérios, os estudantes deveriam obter 32 pontos subdivididos em sete habilidades. 

O valor da mediana dos oitenta estudantes da escola privada foi de 31 pontos, ou 

seja, metade dos estudantes obteve pontuação bem próxima da total. O mínimo de 

pontos obtidos por estes estudantes foi de 17, número superior à metade da 

pontuação total do protocolo. Já o valor da mediana dos oitenta estudantes da 

escola pública foi de 23 pontos e o mínimo de pontos obtidos por estes estudantes 

foi 6. O valor da mediana apontou que estes estudantes atingiram um pouco mais de 

70% do desempenho ideal proposto pelo protocolo.  

Os valores das medianas das habilidades: estética, coerência, 

clareza/concisão e organização das regras de jogo dos estudantes da escola pública 

mantiveram-se 1 ponto abaixo da pontuação máxima. Já os alunos da escola 

privada atingiram a pontuação máxima já na mediana, o que representa que metade 

dos estudantes deste grupo apresentou desempenho máximo proposto pelo 

protocolo nas habilidades citadas, conforme descrito nas Tabelas 1 e 2. Vale 
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ressaltar que a média dos alunos da escola pública não atingiu a metade da 

pontuação proposta pelo protocolo em norma culta (total = 3, média = 0,56) e 

coesão (total = 3, média = 1,48), sendo estas as habilidades de maior prejuízo na 

elaboração de um texto na amostra analisada. 

A caracterização individualizada do desempenho dos estudantes da escola 

pública e da privada foi imprescindível para que a obtenção de valores de referência 

do protocolo não fornecesse valores infiéis para o grupo como um todo. A obtenção 

de uma media geral entre eles entre eles superestimaria o desempenho dos alunos 

da rede pública e subestimaria os da privada.  

A questão aqui não é valorizar ou depreciar um ou outro tipo de escola, mas 

traduzir o mais próximo possível da realidade o desempenho de estudantes 

brasileiros que são frutos de uma diversidade social e cultural exacerbante. Os 160 

estudantes avaliados não traduz o desempenho dos escolares brasileiros, mas 

fornece uma amostra do comportamento deles diante da tarefa de produzir um texto.       

A escola é uma instituição social que permite a organização da cultura e é o 

lugar da socialização do saber, na medida em que é de sua responsabilidade a 

divulgação do conhecimento por ela produzido. É o lugar social de contato com o 

sistema da escrita e com a ciência, enquanto modalidade de construção do 

conhecimento, potencializando os efeitos dessas outras conquistas culturais sobre 

os modos de pensamento. Os saberes que circulam na escola fazem parte da 

“cultura escolar” que se reflete na formação dos professores, objetivado no ideário 

educacional organizado pela pedagogia e nos saberes constitutivos das diversas 

disciplinas escolares (PENIN, 1994). 

Assim, é preciso ver as escolas como espaços de produção e legitimação de 

formas de estilos de vida, e perceber o modo de funcionamento do conhecimento 

escolar nos processos de construção de identidades, formulações de desejos e 

necessidades (OLIVEIRA, 1999).  

O protocolo foi aplicado em 480 textos, sendo três redações de cada 

criança, o que garantiu que amostra dos textos de cada criança fosse efetiva, por 

outro lado, o número de crianças avaliadas ainda é insipiente para a normatização 

do protocolo, visto a heterogeneidade de desempenho.    
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6.2 Comparando os anos escolares nas diferentes habilidades 

A Tabela 3 traz os resultados na habilidade estética dos estudantes ano a 

ano dos dois tipos de escola. Por que a estética textual é tão importante num texto? 

Afinal é por meio dela que se vê a capacidade que o escritor tem para expressar um 

texto legível, sem rasuras (limpo) e com estruturação visual adequada (margem, 

parágrafos, letra maiúscula). Algumas destas capacidades estão relacionadas com 

a coordenação visomotora e organização espacial.  

Neste contexto, de acordo com Cinel (2003) a criança com problemas de 

coordenação visomotora não consegue, por exemplo, traçar linhas com trajetórias 

predeterminadas, o que repercute negativamente nas aprendizagens, uma vez que 

para aprender e fixar a grafia é indispensável que a criança tenha conveniente 

coordenação olho/mão, da qual depende o traçado da letra e a legibilidade dela. A 

referida autora também assinala que crianças com problemas de orientação 

espacial, normalmente, apresentam dificuldades ao escrever, invertendo letras, 

combinações silábicas, sob o ponto de vista de localização. Ela não consegue, 

também, orientar-se no plano da folha, apresentando má utilização do papel. 

Esta habilidade é pouca explorada na literatura pedagógica recente, 

havendo apenas um estudo da escrita no Brasil e Argentina em que foram filmadas 

mãos de adultos e crianças enquanto escreviam, onde se concluiu que a 

coordenação dos movimentos e, portanto, do ritmo, contribuem para o bom 

desempenho da escrita. (FREEMAN, 1927-1931).  

A habilidade de estética é essencial para o entendimento e organização 

visual do texto. Letra legível é o primeiro passo para que o escritor se faça 

entendido e as rasuras podem demonstrar insegurança em escrever. Neste estudo, 

as rasuras foram pouco frequentes dentro das produções analisadas, a maioria dos 

estudantes realizou seus textos com fluidez. Já o aspecto “margens regulares” foi 

pouco pontuado dentro da escola pública, principalmente no 4º ano, talvez pelo fato 

dela deixar primeiramente a criança escrever livremente sem regras, optando por 

consolidar este aspecto em séries futuras.  Os 5º e 6º anos melhoraram seu 

desempenho neste aspecto, mas ele cai no 7º ano, sendo que a motivação pode 

justificar em parte o declínio, como será explorado nos parágrafos que se seguem.   
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A utilização de parágrafos dentro da habilidade de estética foi um item em 

que os alunos da escola pública também demonstraram falta de aptidão, a maioria 

escreveu seu texto num único parágrafo, apesar de desencadear uma ideia com 

coerência. Esperava-se que todos tivessem domínio deste aspecto, pois a 

orientação desta regra textual inicia-se nos primeiros anos. Os parágrafos são 

conjuntos de texto, onde a primeira linha inicia com uma margem especial, maior 

que a margem delimitada pela folha. Neles está sempre concentrada uma ideia eixo 

relacionada com o tema da redação. A separação em parágrafos facilita a 

compreensão do leitor e oferece mais coerência. 

Os dados da Tabela 3 apontam que a média de desempenho da escola 

pública no quesito estética é de  4º ano(2,85), 7º(3,50), 6º(3,70) e 5º ano(4,15), não 

evidenciando uma evolução linear com o passar dos anos. Para a escola privada, a 

ordem crescente vai do 7º, 6º, 4º/5º (praticamente iguais), contudo, com médias 

mais altas em relação à escola pública.  

Na escola pública os dados sugerem que os professores não têm dado 

relevância para essa habilidade, já que são normas de fácil assimilação (quando 

não há disfunção) e que dependem basicamente de orientações do professor. Na 

escola privada, os valores das médias são próximos da pontuação total, mas chama 

a atenção o fato da pior média ser do 7º ano, havendo diferença estatística entre 

este ano e os anteriores, ou seja, o 7º ano foi pior em relação aos anos anteriores.  

O motivo deste desempenho pode ser individual e circunscrito a este ano e 

escola. Os participantes das escolas públicas demonstraram realizar os textos de 

forma mais participativa e prazerosa. Já na escola privada, os participantes dos 6º e 

7º anos não demonstraram a mesma motivação e interesse, tanto que houve a 

intervenção da professora de língua portuguesa das salas no intuito de sensibilizar 

os alunos para a participação. A falta de interesse e motivação pode justificar o 

desempenho do 7º ano ser inferior aos anos anteriores da escola privada, e mesmo 

da pública, já que o desempenho cai em relação ao 5º e 6º ano. Também pode 

haver a justificativa desta habilidade não ser enfatizada pelo professor neste ano, 

que valoriza mais o conteúdo do que a estética. 
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A falta de motivação não pode ser o único argumento para justificar o 

fracasso na produção de textos, por outro lado, é fato que ninguém produz ideias 

gratuitamente. Segundo Herreira (2000) preparar um texto é um trabalho que exige 

esforço. As obras dos grandes autores não são feitas sem empenho e sem 

motivação. Elaborar texto é dar à luz a novas ideias, portanto, é sofrido e necessita 

de envolvimento e motivação para ser esperado, desejado e vivido com satisfação. 

Para produzir texto, o estudante deve estar sensibilizado, motivado a ponto de sentir 

necessidade de jogar para fora ideias e sentimentos. Assim, a motivação é um fator 

sempre a ser considerado em produções textuais. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) podem também contribuir para 

a explicação da diferença de desempenho dos anos escolares. Foram os alunos do 

5º ano que atingiram a melhor média, tanto na escola pública como na privada. 

Considerando os PCN é no 5º ano que estão sendo consolidadas algumas normas 

da escrita padronizada na produção de texto, pois se está encerrando uma etapa do 

ensino fundamental. Nos 6º e 7º anos os alunos estão iniciando uma nova fase, 

onde novos conteúdos das regras gramaticais são inseridos, e desta forma, os 

escolares estão passando por um período de reestruturação gramatical, o que pode 

desestabilizar o conhecimento de outros conteúdos. 

A Tabela 4 descreve o desempenho dos estudantes das escolas pública e 

privada para a habilidade coerência. Seis aspectos foram considerados, dente eles a 

relação entre título e conteúdo, ideias encadeadas, adequação da proposta e da 

argumentação.  

Para que um texto seja coerente, ele deve apresentar uma relação lógica e 

harmônica entre suas ideias, que devem ser ordenadas e interligadas de maneira 

clara, formando, assim, uma unidade na qual as partes tenham nexo. É preciso que 

o raciocínio exposto não apresente lapsos, hiatos, deslocamentos abruptos das 

informações e excesso incoerente de ideias (GARCIA, 2010).  

No que tange a este aspecto, os estudantes dos diferentes anos escolares 

pesquisados da escola privada apresentaram valores da mediana igual ao valor total 

do item (6,0), e os de escola pública próximo à ela (5,0), excetuando os do 7º ano 

(4,0), cuja justificativa novamente pode envolver a questão motivacional.  
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Não houve diferença estaticamente significante entre os anos nas duas 

escolas, porém, houve heterogeneidade de desempenho na escola pública (desvio 

padrão acima de 1,00), mas ainda sim, a maioria com bom desempenho, já que 

metade da amostra da escola pública obteve 5 pontos. 

A coerência tem relevância nos PCN, a escola prioriza e enfatiza a 

habilidade para a organização de ideias, assim, o bom desempenho dos alunos 

pode ser fruto desta ênfase. Vale aqui ressaltar que mesmo que os alunos de 4º ano 

tenham desenvolvido com frequência texto com um único parágrafo, mantiveram 

encadeamento de ideias. 

Apesar de um texto incoerente poder ser o resultado do mau uso dos 

elementos de coesão textual, já que um erro no emprego dos mecanismos 

gramaticais e lexicais prejudica o entendimento do texto, coesão e coerência são 

aspectos diferentes e devem ser analisados separadamente.  

A Tabela 5 traz os resultados da habilidade de coesão nos diferentes anos e 

escolas. A coesão resultou estatisticamente significante entre os anos 4º e 6º e 4º e 

7º da escola pública de acordo com a tabela citada. A hipótese levantada para esta 

diferença é que nas escolas pesquisadas este aspecto não esteja sendo oferecido 

sistematicamente nas séries iniciais do ensino fundamental que se estende do 1º ao 

9º ano e também devido ao fato de alguns   escolares produzirem textos curtos, com 

poucos enunciados. Já nos anos posteriores (6º e 7º), mesmo que os valores da 

mediana não atinjam o valor máximo (3,00), eles são superiores aos do 4º e 5º ano. 

Na escola privada, para todos os anos, o valor da mediana atinge a pontuação 

máxima.  

Ao discutirmos os dados da Tabela 1, onde são apresentados os 

desempenhos dos 80 alunos da escola pública nas diferentes habilidades, a coesão 

foi a segunda habilidade com pior desempenho: a média dos alunos não atingiu a 

metade da pontuação proposta pelo protocolo (total = 3 pontos). 

Segundo teóricos da linguística textual (FÁVERO e KOCH, 2008; KOCH, 

2012), a coesão é um dos princípios constitutivos da produção textual que se 

expressa através de características linguísticas na superfície do texto, dando-lhe 

continuidade, sequência e unidade de sentidos. 
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Para Halliday e Hasan (1976), a coesão está relacionada ao modo como o 

texto se estrutura semanticamente, referindo-se às relações de significado que se 

estabelecem, fazendo com que este seja mais do uma sequência de frases.  A 

coesão permite a interpretação de um elemento no discurso que é dependente de 

outro que o antecede (coesão anafórica) ou que o segue (coesão catafórica). 

Marcuschi (2007) relata que os aspectos que regem a conexão sequencial 

(coesão) dão conta da estruturação da sequência superficial do texto; não são 

simples princípios sintáticos, mas uma espécie de semântica da sintaxe textual, em 

que se analisa como os indivíduos usam os padrões formais, para transmitir 

conhecimentos e sentidos. 

Posição semelhante é compartilhada por Antunes (1996) ao dizer que a 

coesão se refere à organização dos elementos na superfície do texto de modo a 

promover a continuidade, a progressão e a unidade semântica subjacente. A autora 

ressalta duas propriedades primordiais da coesão: a promoção da continuidade da 

organização superficial do texto; e o estabelecimento dos fundamentos 

macroestruturais que garantem a unidade tópica do texto. Tais funções relacionam-

se com a dimensão local dos vários segmentos textuais e com a dimensão global do 

texto. Os alunos pesquisados não tendo nem mesmo o princípio de escrever 

desencadeando suas ideias com mais “detalhes”, não poderiam apresentar domínio 

nesta habilidade. 

Realizando uma análise da coesão em textos jornalísticos extraídos da mídia 

impressa, a autora traz à literatura uma nova e importante perspectiva sobre coesão 

textual quando concebe o conceito de cadeia coesiva.  Ela define cadeia coesiva 

como um encadeamento de nexos semanticamente parecidos que se distribuem 

pela superfície do texto, como se este se constituísse em uma área pontilhada por 

vários tipos de nós, formando uma rede de significados (ANTUNES, 1996). Quando 

certo item lexical aparece pela primeira vez (matriz) e é repetido ou substituído ao 

longo do texto por outros léxicos (seus referentes) se forma uma cadeia coesiva. 

Neste estudo, os alunos realizaram os seus textos, em alguns casos num único 

parágrafo, o que compromete a existência de cadeia coesiva.  
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A clareza e concisão são analisadas na Tabela 6 e o que se destaca nesta 

habilidade é o uso de vocabulário apropriado de frases completas e a ausência de 

informações e palavras repetidas. Clareza e objetividade são indispensável em 

qualquer texto, nada mais entediante do que se deparar com informações confusas 

e repetidas. O esforço de sermos concisos atende ao princípio da economia 

linguística: empregar o mínimo de palavras para informar o máximo (BRASIL, 2013). 

A maioria dos estudantes de todos os anos da escola privada produziram 

textos com clareza e concisão, como aponta os percentis da Tabela 6. Já na escola 

pública esta habilidade mostra-se consolidada em metade dos alunos do 6º e 7º ano 

(medianas de ambos os anos correspondente a 4,00), havendo diferença 

significativa de desempenho entre 4º e 6º ano. Esta diferença aponta que as 

habilidades do 4º (e mesmo do 5º ano) parecem estar se estruturando. A produção 

de um texto tem caráter cognitivo e sociointeracional, assim, a construção contínua e 

rotineira da escrita possibilita que as crianças possam evoluir neste processo 

(SAMPAIO, 2008).  

De todas as habilidades avaliadas no texto, a norma culta foi aquela com 

pior desempenho na escola pública. Essa habilidade apresentada na Tabela 7 

demonstrou que o desempenho destes escolares, em particular do 4º ao 6º ano é 

bastante deficitário, já que a média deles foi inferior a 1,00, melhorando um pouco 

no 7º ano (média: 1,00). Houve diferença estatística entre o 4º e 7º ano, justamente 

porque o 7º ano apresentou alguma melhora nesta habilidade. Na escola privada, o 

desempenho é melhor em todos os anos, mas diferentemente do perfil que se 

observa nas outras habilidades, a mediana atinge 3,00 (pontuação máxima) 

somente para dois anos: 5º e 7º ano.  

O desempenho deficitário da escola pública em norma culta parece ser 

reflexo do método adotado para a construção e consolidação dos conhecimentos de 

leitura e escrita: o chamado construtivismo educacional. 

O Construtivismo parte da crença de que o saber não é algo que está 

concluído, e sim um processo em incessante construção e criação. O método 

construtivista fundamenta-se na escrita, pois acredita que o aluno tem condições de 

se alfabetizar sem a ajuda de cartilhas. A corrente em questão pressupõe que se o 
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aprendiz estiver mergulhado em um meio que lhe proporcione e lhe motive a 

aquisição da alfabetização, ele poderá realizar este intento por si mesmo. O papel 

do professor é observar o aluno, investigar quais são os seus conhecimentos 

prévios, seus interesses e, a partir dessa bagagem, procurar apresentar diversos 

elementos para que o aluno construa seu conhecimento (SÃO PAULO, 2013). 

É bom ressaltar que o termo construtivismo é muito genérico e muitas vezes 

métodos podem ser derivados dele com simplificações grosseiras. Será que o 

construtivismo pode se tornar um método aplicado em sala de aula como fórmula 

mágica para a alfabetização? Parece que não. Os dados desta pesquisa e mesmo 

os índices do governo sobre o desempenho da escola pública têm mostrado que a 

evolução da criança na construção do conhecimento da leitura e escrita, em vários 

aspectos (norma culta é um deles) tem deixado muito a desejar quando comparado 

com aquelas submetidas aos métodos tradicionais. 

É sempre complexo a identificação precoce de disortografias (um dos 

aspectos da norma culta), pois é esperado que as crianças cometam erros na vida 

escolar, mas também espera-se que eles diminuam com o passar dos anos. Quando 

isto não ocorre, é importante refletir sobre o que está ocorrendo. 

Alguns estudos se propõem a analisar e classificar os erros ortográficos 

cometidos pelas crianças no início da escolarização (CARRAHER, 1985; NUNES, 

2002; ZORZI, 1998). Estes estudos mostram que os erros ortográficos dos escolares 

não são aleatórios, refletindo o nível de compreensão alcançado pelas crianças a 

respeito do sistema ortográfico. 

Carraher (1985) obteve resultados que mostram  que com o aumento da 

escolarização, há uma inclinação à diminuição de erros de transcrição da fala, erros 

por não conhecer a origem das palavras e erros por dificuldade na escrita de sílabas 

complexas. Os erros de segmentação lexical, embora muito frequentes em crianças 

de segundos e terceiros anos (primeira e segunda séries), propensa a apresentar 

forte declínio a partir do quarto ano (terceira série).  Fato que não ocorreu nas 

escolas públicas pesquisadas. 
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A estruturação gramatical e lexical, mostrada na Tabela 8, não ressaltou 

nenhum dado estatístico relevante demonstrando que essa habilidade está sendo 

bem desenvolvida nas escolas participantes. 

Para as habilidades analisadas na elaboração da regra do jogo ou 

brincadeira (Tabela 9) os estudantes da escola privada demonstraram desempenho 

similar nos diferentes anos estudados, não havendo diferença estatística entre os 

anos. As medianas para todos os anos ficaram em torno de 4 e 5 (pontuação 

máxima). 

As medianas da escola pública apontam que metade dos estudantes do 6º e 

7º ano pontuam 1 ponto a mais que os de 4º e 5º ano. Na comparação entre os 

anos, os alunos do 4º e 6º anos escola pública apresentaram significância 

estatística.  

Levanta-se a hipótese de que esta significância seja pelo fato de que os 

escolares do 4º ano da instituição pública ainda não terem adquirido o hábito da 

leitura de manuais de jogos. Esse aspecto foi citado na literatura deste trabalho: a 

importância do contato realizado pelos escolares com os textos escritos para sua 

melhor aquisição do conhecimento e desenvolvimento da escrita. Eles iniciam a 

participação nos jogos e brincadeiras a princípio, talvez, com orientações empíricas, 

isto é, um ensinando o outro. A medida que vão crescendo, vão em busca de jogos 

eletrônicos,  obtendo acesso aos manuais dos jogos. 

Para Dolz e Schneuwly (2004) é por meio dos textos que o Ensino da Língua 

Portuguesa deve acontecer e segundo eles os gêneros demonstram como é 

realizado funcionamento da língua e da linguagem  em diferentes formas, sendo 

criados similar as diversas esferas da sociedade em que o sujeito circula. São 

produtos sociais heterogêneos possibilitando ilimitadas construções perante a 

comunicação. 

Por fim, a Tabela 10 demonstra que a pontuação total obtida pelos alunos da 

escola privada e pública, sendo que a primeira é superior em todos os anos 

pesquisados. Na escola pública o desempenho nos diferentes anos é heterogêneo, 

não sendo possível identificar uma evolução. Já na escola privada, verifica-se uma 

evolução tanto na mediana, como na média do 4º ao 6º ano, caindo no 7º ano. Nesta 
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análise fica clara a importância do aumento da amostra para a caracterização de 

uma evolução na pontuação total. 

6.3 Comparando as escolas  

A Tabela 11 apresenta a comparação de desempenho entre as escolas 

publica e privada. Como se discutiu no tópico anterior, em todas as habilidades 

investigadas houve melhor desempenho da escola privada, sendo que a análise 

estatística indicou diferença significante em todos os aspectos do protocolo. 

Este trabalho vem reforçar o que diversas pesquisas científicas e 

governamentais apontam: o ensino público está deixando a desejar. São muitos os 

fatores que têm contribuído para este baixo desempenho, um deles é a metodologia 

dita construtivista. A abordagem construtivista aplicada à educação como método (e 

não como construto teórico explicativo do desenvolvimento) não tem atendido a 

todos os aspectos que consolidem uma educação que atinja os objetivos para uma 

boa escrita. A estratégia de deixar a criança perceber seu erro tem levado o 

professor a ser um mero espectador deste processo e não um agente de mudanças 

o que não tem favorecido a produção textual dos alunos. 

As ações governamentais têm procurado incrementar a formação continuada 

de seus professores. No estado de São Paulo, o governo “lançou” o programa “Letra 

e Vida” (SÃO PAULO, 2013), investindo em novas metodologias, em aspectos 

estratégicos para a prática pedagógica, mas sentiu que era necessário “algo” a mais. 

Prosseguiu com o programa Ler e Escrever (SÃO PAULO, 2013), onde preparou 

cadernos para professores e alunos, isto tem sido trabalhado rotineiramente com os 

alunos. O governo também estabeleceu uma atividade semanal de trabalho com 

gêneros textuais que tem sido seguida à risca pelas escolas estaduais. 

Essas estratégias elaboradas pelos órgãos governamentais talvez tenha 

deixado o professor “limitado”, muitas vezes, ele deixa em segundo plano sua 

própria realidade pra atender ao programa. O professor preocupado com o 

compromisso de explorar todos os tipos textuais ele acaba não consolidando ou 

sistematizando a alfabetização e produção textual dos seus alunos. 
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Em 2012, o MEC implantou mais um programa em nível nacional, o Pacto 

Nacional pela alfabetização na Idade Certa - Pnaic (MEC, 2013), firmando o 

compromisso de alfabetizar as crianças de, no máximo, oito anos até o final do 3º 

ano do Ensino Fundamental. São novas ações em busca de qualidade de ensino, 

pois este selecionou dados estatísticos da qualidade de alfabetização em toda 

esfera brasileira verificando que em alguns estados o nível de escolaridade até 8 

anos é precário, isto é,  há crianças que não sabem ler e escrever mesmo 

frequentando a escola. Segundo o ministro atual de educação, se não houver uma 

ação imediata os indicadores do Ensino Médio não irão melhorar, indicando que não 

está bom. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As características observadas nos escolares de ambas as escolas são 

importantes para refletirmos sobre o ensino de produção textual nas instituições de 

ensino, em especial na pública, cuja análise dos dados apontou que os alunos que 

nela estudam apresentam diversas defasagens em relação aos seus pares da 

privada, mas capazes tanto quanto de expressar suas ideias por meio de um texto.  

Ao realizar o trabalho com produção de textos o aluno precisa ter 

instrumentos do dizer, ou seja, ele necessita ter conhecimento sobre aquilo que ele 

pretende discorrer por meio da escrita. Se for para narrar algo de seu cotidiano 

através de um relato ou de uma invenção de história, o aluno deve supor a 

importância deste ato, não apenas para cumprir um dever acadêmico, mas para 

representar o seu mundo, as suas ideias e isto deve estar claro para ele na proposta 

feita pelo professor. 

As características para uma produção de texto eficiente precisam ser 

ensinada, nem sempre o aluno descobre isto por si só, por isto, o papel do professor 

é fundamental, não só no fornecimento da oportunidade para a escrita, mas na 

orientação dela. Uma Pedagogia ativa é importante, mas ela pode não ser eficiente 

em todas as etapas da vida escolar e nem em todas as atividades propostas. 
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É essencial que o professor reconheça seu papel na formação de seus 

alunos, mesmo que não tenha o devido valor reconhecido pelo Sistema, mas que 

identifique em si um agente transformador, possuidor dos conteúdos historicamente 

consolidados e culturalmente adquiridos que serão transmitidos às novas gerações.  

Independente da metodologia utilizada pelo professor, o mais importante é 

como ele realiza suas intervenções no processo ensino-aprendizagem, em especial 

no processo de produção de textos de seus alunos. Essas intervenções devem ser 

fruto do seu comprometimento com o ensino, de uma prática eficiente e da sua 

própria valorização profissional. 

A alegria de saber ler e escrever é mágica, mas o percurso é longo.  

Quando a criança ingressa no primeiro ano inicia a sua aprendizagem 

sistematizada, é importante ele já aprender a ler e escrever corretamente. O trabalho 

é intenso para a aquisição da leitura e escrita. O trabalho com músicas, pequenos 

textos,  grandes textos com o acompanhamento da criança (que ela tenha também o 

texto em mãos); escrita espontânea de palavras com a devida correção feita pelo 

professor e se possível, escrita de frases unida a representação de desenhos feitos 

pela criança. No segundo consolida. É o momento da leitura e da compreensão 

daquilo que leu oralmente e por escrito.  

As produções seguem o mesmo caminho, inicia-se com escritas 

espontâneas de palavras, frases e textos com a correção sempre do professor. Esta 

correção é coletiva em muitos momentos, pois é nesta correção que ele vai 

assimilando o que foi explicado anteriormente. No terceiro ano se ortografa 

definitivamente, a compreensão de texto amplia-se e , este inicia-se a interpretação, 

o aluno vai inferir ideias a partir do que aprendeu. No quarto continua a expandir, no 

quinto a aprendizagem está coerente e coeso. 

Ao iniciar o sexto ano do escolar começa tudo de novo, novas regras, novos 

conceitos e ampliação da escrita espontânea. Já não são mais as letras, palavras, 

frases. São verbos, advérbios, substantivos, pronomes que já apareceram, mas 

estão num processo contínuo de plena expansão.  

Ideias todos têm, basta deixá-las nascer. 
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7 CONCLUSÃO 

 Os valores de referência obtidos podem servir de parâmetro para aplicação do 

protocolo sobre produções textuais de escolares do 4º ao 7º ano, contudo, a 

análise deve considerar os percentis das escolas separadamente, visto a 

diferença de perfil encontrado. A maioria das crianças de escola privada 

apresenta consolidação das habilidades avaliadas nos diferentes anos, já na 

escola pública, há heterogeneidade de desempenho. 

 A comparação de desempenho entre os anos escolares pesquisados apontou 

dados distintos para escola pública e privada. Na escola privada em todos os 

anos, a maioria das crianças desenvolveu a maioria das habilidades 

investigadas, havendo diferença significante entre o 7º ano e os anteriores, com 

pior desempenho para o 7º ano,  dado interpretado como decorrente de fatores 

motivacionais. Na escola pública, a única habilidade em que a maioria das 

crianças apresenta consolidada em todos os anos é o uso de estrutura 

gramatical/lexical, nas outras habilidades, houve diferença significante entre o 4º 

e 5º ano em estética, entre 4º e 6º/7º ano em coesão, entre o 4º e 6º ano em 

clareza/concisão e em regras de jogo. Não se encontrou evolução linear entre os 

anos. 

 E por fim, a comparação entre os tipos de escola reforça o que publicamente já 

se tem conhecimento: o ensino privado parece oferecer maiores condições para 

a produção de texto. Todas as variáveis analisadas indicaram melhor 

desempenho da escola privada.   
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

PROTOCOLO DE ANÁLISE DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

Nome:______________________________________________________________________ 

Idade:_______     Data de nascimento:__________ Data da realização da avaliação: ________ 

Série: (  ) 3ª- 4º ano    (  ) 4ª – 5º ano   (  ) 5ª – 6º ano   (  ) 6ª – 7º ano  

Escola pública (    )      privada (    ) Nome: ___________________________________  

Repetência: (  ) Não   (  ) Sim      Qual 

Série?__________________________________________ 

HHAABBIILLIIDDAADDEESS  AAVVAALLIIAADDAASS  

Estética 
Letra legível Sim = 1 Não = 0 

Sem rasuras Sim = 1 Não = 0 

Margens regulares Sim = 1 Não = 0 

Utilização de  parágrafos Sim = 1 Não = 0 

Utilização de letra maiúscula Sim = 1 Não = 0 

Total   

Coerência 
Ideia central Sim = 1 Não = 0 

Relação entre o título e o conteúdo  Sim = 1 Não = 0 

Ideias encadeadas Sim = 1 Não = 0 

Argumentos adequados Sim = 1 Não = 0 

Adequação a proposta Sim = 1 Não = 0 

Nível de linguagem adequada ao ano Sim = 1 Não = 0 

Total   

Coesão 
Utiliza de  elementos de ligação entre as partes da frase Sim = 1 Não = 0 

Utiliza de elementos de ligação entre frases e parágrafos Sim = 1 Não = 0 

Não utiliza repetição inadequada de palavras Sim = 1 Não = 0 

Total   

Clareza e concisão 
Faz uso de palavras com sentido apropriado Sim = 1 Não = 0 

Frases completas Sim = 1 Não = 0 

Não utiliza informações repetidas Sim = 1 Não = 0 

Não há repetição de palavras Sim = 1 Não = 0 

Total   

Norma culta 
Ortografia correta Sim= 1 Não = 0 

Acentuação completa Sim = 1 Não = 0 

Utiliza as pontuações adequadas Sim = 1 Não = 0 

Total   

Estruturação gramatical e lexical  
Períodos simples Sim = 1 Não = 0 

Períodos compostos Sim = 1 Não = 0 

Concordância verbal Sim = 1 Não = 0 

Concordância nominal Sim = 1 Não = 0 

Uso de pronomes Sim = 1 Não = 0 

Uso de advérbios Sim = 1 Não = 0 

Total   

 Estética, coerência e clareza da  descrição da brincadeira ou jogo 
Utiliza parágrafos ou marcadores para descrever Sim = 1 Não = 0 

Utiliza pontuações Sim = 1 Não = 0 

Ideias encadeadas Sim = 1 Não = 0 

Não utiliza informações repetidas Sim = 1 Não = 0 

Não faz repetições de palavras Sim = 1 Não = 0 

Total   
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4º.  e  5º. Anos 

Escolha uma das imagens abaixo, leia as instruções a seguir com atenção e escreva uma 

história. 

      
 

Após escolher uma das imagens, você deve: 

 

- Inventar uma história ou  relatar um acontecimento ou fazer uma narrativa do que você sabe 

sobre a imagem . 

 

Seu trabalho deve ter título, começo, meio e fim. Bom trabalho!! 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://biologyataglance.wikispaces.com/file/view/bicicleta.jpg/142595171/bicicleta.jpg&ir=http://biologyataglance.wikispaces.com/Controlling+life&ig=http://images.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSb43gw_B8-gd6ZmImQdG6jPdJVO4CqQPAhGaqfVYzIbHslH82FrDrgSQ:biologyataglance.wikispaces.com/file/view/bicicleta.jpg/142595171/bicicleta.jpg&h=294&w=296&q=bicicleta&babsrc=HP_ss
http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://adrielcardozo.wikispaces.com/file/view/cachorro_pedinte_beggar_dog.jpg&ir=http://adrielcardozo.wikispaces.com/&ig=http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQwPYivlerlGOEC9aMujej6nxWL0ENf118RkBRslRtt35GSYMM1J59T-Q&h=350&w=305&q=CACHORRO&babsrc=HP_ss
http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://4.bp.blogspot.com/-vLMtSFJfmYw/Ti20vseSUYI/AAAAAAAAOaY/ZiYqfCyqCIw/s1600/Omisterio_da_professora_Julieta-6.jpg&ir=http://misturadealegria.blogspot.com/&ig=http://images.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQyQ43yeHpsZgFmsdIFimHS0vq3jshPI6u036hqlDSrUkC1RgbDM7BtKA:4.bp.blogspot.com/-vLMtSFJfmYw/Ti20vseSUYI/AAAAAAAAOaY/ZiYqfCyqCIw/s1600/Omisterio_da_professora_Julieta-6.jpg&h=320&w=300&q=professora&babsrc=HP_ss
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4º. e 5º. Anos 

 

 

 O bilhete é uma ótima forma para se comunicar. Neste trabalho você deverá escrever 

um bilhete. Escolha uma das seguintes pessoas ( pai, amigo(a), mãe, primo)  e escreva 

um bilhete fazendo um convite para esta pessoa: 

 Participar de um jogo com você; 

 Ir ao cinema assistir um filme; 

 Andar de bicicleta. 
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4º. - 5º. - 6º.  e  7º. Anos 

 

Você já participou de algum tipo de brincadeira como amarelinha, pique – esconde, ou 

jogou damas, jogo da velha, xadrez, futebol, queima etc? 

Pense em alguma brincadeira ou jogo de sua preferência e escreva no mínimo cinco 

regras da atividade que você escolher. Bom trabalho! 

 

Nome da brincadeira ou jogo: _______________________________________  

 

Regras:_____________________________________________________________________  

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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6º. e  7º. Anos 

Caro aluno: você já foi ao cinema? Sim? Escreva um texto contando como foi, que filme 

assistiu, qual as sensações, aquilo que você lembrar e quiser contar. Se por acaso ainda 

não foi, fale o que você já ouviu falar. 

Bom trabalho!  
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________  
                                                                                                                          
_______________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________  
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6º. e  7º. Anos 

- Olá! Neste trabalho você deverá escrever uma carta contando para um (a) amigo (a), 

um(a) primo(a) ou uma pessoa que você escolher sobre: 

  Uma viagem; 

  Sobre sua cidade; 

  Sobre sua família ou  

  Sobre um sonho que você deseja realizar. Capriche! 

_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________  
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