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RESUMO: A forma como a escola vem tratando a prática de produção escrita, quase 
sempre visando apenas à atribuição de uma nota, invariavelmente, tem levado professores 
de ensino superior e pesquisadores à constatação de um quadro insatisfatório de alunos 
que chega aos cursos de graduação despreparado para essa prática, deixa de focar a 
produção de texto como uma atividade de linguagem em que o aluno realmente se sinta 
sujeito do seu dizer e tenha conhecimento de formas diferenciadas para transmitir o que tem 
a dizer. Assim, a partir do conceito de gênero discursivo proposto por Bakhtin, em especial 
os elementos que o compõem (tema, conteúdo proposicional e estilo); da visão sócio-
interacionista de Bronckart, para quem os gêneros de discurso são textos constituídos por 
segmentos de estatutos diferentes: segmentos de exposição teórica, de relato, de diálogo, 
de narração etc; das contribuições de estudiosos brasileiros sobre interação e escrita, tais 
como: Geraldi, Garcez e Marcuschi; de discussões e reflexões realizadas no grupo de 
pesquisa Interação e escrita no ensino e aprendizagem (UEM/CNPq), esta comunicação 
apresenta resultados obtidos no trabalho com acadêmicos de graduação do curso de Letras 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jandaia do Sul-PR, junto à disciplina Leitura 
e Produção Textual, cujo objetivo é prepará-los não só para a prática docente, como 
também para o desenvolvimento das suas próprias escritas. Esse trabalho busca, pois, levar 
os alunos à consciência de sua condição de sujeitos-autores de gêneros discursivos 
diversificados, sobretudo os de caráter acadêmico, enfatizados especificamente na 
disciplina alvo da pesquisa e estimulá-los à compreensão de que a produção escrita não é 
um ato isolado, uma vez que resulta das leituras que realizam dos textos com os quais se 
deparam dentro e fora do ambiente escolar. 
Palavras-chave: interação; gêneros do discurso, produção escrita; escrita acadêmica; 
reescrita. 
 
 

O trabalho que inspirou a elaboração do presente artigo foi desenvolvido em turma 
de primeiro ano do curso de Letras da FAFIJAN, pautado em pressupostos sócio-
interacionistas1, uma vez que, além de sermos guiados na docência por essas orientações, 
o projeto político-pedagógico dessa faculdade prevê, além da formação do professor, a 
formação humana. Por essa razão, como apoio a todas as licenciaturas, a disciplina de 
Leitura e Produção Textual é obrigatória logo no início da vida acadêmica, pois objetiva 
nivelar e auxiliar o estudante nas inúmeras produções escritas ao longo da graduação. No 
curso de Letras, em especial, a disciplina se repete no quarto ano, com o intuito de orientar 
o estudante para sua prática pedagógica. 
 
Produção de texto na escola 
 

Geralmente, o que ocorre nas escolas é o trabalho com a escrita em forma de 
atividade para casa ou teste de avaliação, com pouquíssimo espaço para o trabalho com a 
escrita pessoal, ou seja, aquela escrita desenvolvida por prazer, pelo gosto de falar sobre 
determinado assunto e de marcar voz na sociedade. Se encararmos essa atividade somente 

                                                
1 Esses pressupostos norteiam as discussões realizadas no grupo de pesquisa Interação e escrita no ensino e 
aprendizagem (UEM/CNPq). 



como forma de avaliação e não como momento de desenvolvimento e de contato com a 
língua, a linguagem estará apenas sendo testada, mas não desenvolvida.  

Nessa perspectiva, constata-se que há uma visão bastante “conservadora e 
tradicionalista”, que norteia a prática pedagógica da produção de texto e a sua efetivação: a 
que não considera, na maioria das vezes, o que o aluno tem a dizer realmente e trata a 
escrita a partir de modelos que simplesmente seguem manuais didáticos. Assim, não 
sabemos se podemos falar em interlocução, tendo em vista a maneira como ainda se 
trabalha a produção de texto nas escolas, um verdadeiro martírio para alunos e professores 
que vêem a repetição dos mesmos temas (GERALDI, 1999), e centralização pedagógica na 
gramática (SUASSUNA, 1995). A idéia que temos é de que não existe para o aluno qualquer 
objetivo a ser alcançado com o seu texto.  

Na realidade, para esse aluno, a redação pode representar qualquer outro aspecto, 
menos uma situação comunicativa, porque acredita que seu texto não passa de um 
cumprimento de tarefa para qual foi designado e, mais intrigante ainda, para qual não se 
sente preparado. Como aponta Brito (1999: 117), “Na situação escolar existem relações 
muito rígidas e bem definidas. O aluno é obrigado a escrever dentro de padrões 
previamente estipulados e, além disso, o seu texto será julgado, avaliado”. A partir daí, o 
aluno estabelece o que realmente parece interessante dizer em sua redação, até porque o 
único interlocutor de seu texto já é bastante conhecido, o professor. É o que esse autor 
chama de “figura estereotipada”, que determina o uso da linguagem pelo aluno. 

Se a redação escolar, como tem sido proposta há algum tempo, não representa uma 
oportunidade de diálogo entre interlocutores, propor um novo tratamento a essa habilidade 
na escola é um caminho necessário, aliás, imprescindível. Se a escola, até então, visava à 
produção de texto de forma quase monológica, o caminho pela interação resgata o aluno de 
um ato solitário e lhe concede a oportunidade de realizar uma atitude solidária, levando-o a 
construção de um texto que possa aproximar-se de seus objetivos em relação ao(s) outro(s).    
 
Interação e escrita 
 

A concepção de linguagem, nascida nas últimas décadas, a partir de correntes 
lingüísticas como a Lingüística da Enunciação, Análise do Discurso e Sociolingüística é que 
adota a linguagem como mecanismo que serve para os diferentes sujeitos interagirem e 
produzirem sentido. A interação não privilegia apenas o código lingüístico, ou seja, o uso da 
língua para a tradução do pensamento ou a transmissão de informações, ela considera que 
a linguagem é uma forma de ação e de atuação sobre o interlocutor (TRAVAGLIA, 2000). 
Destaca-se a situação em que se produz o discurso, as condições de produção desse 
discurso, em um contexto sócio-histórico e ideológico. 

Suassuna (1995) afirma que a linguagem é antes de qualquer coisa um modo de 
vida social, definindo os indivíduos que interagem entre si e com o mundo. Dessa forma, 
não se pode separar a linguagem de seu uso efetivo, concreto e social. Esse uso efetivo é 
resultado da troca lingüística entre sujeitos socialmente organizados. Como bem aponta 
Bakhtin: 

 
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, 
nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social 
de interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A 
interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua 
(BAKHTIN, 1995: 123). 

 
Dentro dessa concepção de linguagem não é o signo, nem a frase o objeto de 

estudo, e sim o texto. O trabalho com o texto é que faz professor e aluno ocuparem-se 
efetivamente com o uso da língua, pois o texto é a própria prática da linguagem, e tentar 
entender os seus mecanismos estruturais e dar-lhe significado aumentam “as possibilidades 
de uso exitoso da língua (GERALDI, 1996). 



A partir dessa concepção, há decididamente uma necessidade de mudança de 
postura, sobretudo por parte do professor, em relação ao ensino de produção escrita. O 
objetivo desse ensino é desenvolver a competência discursiva do aluno, oferecendo-lhe a 
oportunidade de usar a linguagem nas mais diversas situações e contextos, de modo a 
torná-lo um leitor competente, um conhecedor dos mecanismos gramaticais e lingüísticos e 
um autor de textos. Para tanto, a mediação entre aluno e objeto da escrita é tarefa do 
professor. Sobre isso, Garcez afirma: 

 
O processo interativo da atividade baseia-se no pressuposto de que o 
conhecimento é mediado pelo par mais desenvolvido, que serve de suporte 
temporário e ajustável, funcionando numa zona sensível à aprendizagem, e 
que leva o estudante a usar as estratégias de forma independente. O 
professor explica, esclarece, instrui, define regras que asseguram a 
competência mínima esperada, modela, monitora, estimula e elogia o 
progresso, sempre com um papel crítico e positivo. (GARCEZ, 1998: 42) 

 
Se a concepção interacionista pressupõe o sujeito inserido no momento histórico-

discursivo, isso significa que a produção de texto deve ir além das tipologias textuais 
sacralizadas. Para tanto, cabe ao professor tornar mais democrático o acesso do aluno a 
diversidade de textos, geralmente encontrados no dia-a-dia. Daí a necessidade de um 
trabalho sistemático e contínuo com os gêneros discursivos e com as tipologias textuais, 
trabalho esse que, certamente, irá conferir à prática escolar uma aproximação do aluno, 
sujeito do seu dizer, às situações comunicativas cotidianas. Quanto à interação a partir dos 
gêneros, Araújo (2003) afirma que  

 
O aspecto convencionalizado de uma interação escrita é reconhecido como 
fazendo parte de um gênero particular. Assim, ao interagir no texto, os 
produtores devem ter não só conhecimento das normas e convenções desse 
texto (gênero textual), estabelecido pela comunidade discursiva, mas 
também, dentre outras coisas, sobre a consciência da audiência a quem o 
texto se destina e uma habilidade para refletir e explorar essa consciência 
sobre como o texto deve ser escrito. (ARAÚJO, 2003: 82) 

 
Partindo, então, do pressuposto de que as situações de interação verbal efetivam-se 

por meio de gêneros discursivos e das tipologias textuais, numa relação interlocutiva, em 
que aluno e professor se coloquem como sujeitos e como parceiros na produção discursiva 
(EVANGELISTA, 1998), o estudante passa a adquirir segurança, independência para ser, ao 
mesmo tempo, produtor e leitor de seu texto, consciente da importância desses dois papéis. 
 
Gêneros do discurso e produção escrita 
 

Bakhtin, pesquisador russo que, no início do século passado, dedicou-se aos 
estudos lingüísticos e literários, talvez tenha sido o primeiro a empregar o termo de forma 
generalizada, para se referir variedade de textos encontrados em situações do cotidiano. 
Segundo esse estudioso, os textos produzidos nas diversas situações comunicativas, sejam 
eles orais ou escritos, possuem características próprias que os definem e os distinguem. 

Bakhtin compreende que a produção dos sentidos em uma determinada sociedade 
está gravada em um repertório de discursos do qual as pessoas se utilizam para a interação 
com o outro. Embora sua teoria tenha sido pensada, inicialmente para as questões literárias, 
boa parte das idéias do autor se converteram para outros campos das atividades de 
linguagem humana. A esse respeito, temos a afirmação de Machado (2005:152): 

 
Graças a essa abertura conceitual é possível considerar as formações 
discursivas do amplo campo da comunicação mediada, seja aquela 
processada pelos meios de comunicação de massas ou das modernas 
mídias digitais, sobre o qual, evidentemente, Bakhtin nada disse mas para 
o qual suas formulações convergem. 



 
Assim, não é difícil constatar porque os princípios bakhtinianos estão a serviço 

também dos estudiosos preocupados com a educação, sobretudo, no que diz respeito à 
linguagem e suas diversas formas de aquisição e aprendizagem na escola. 

Dificilmente colocar-se-ia sob questionamento o trabalho da produção textual na 
escola baseado nos gêneros discursivos. Pelo contrário, o ensino sob essa perspectiva 
propõe uma remodelagem da prática pedagógica, oferecendo ao aluno, desde as séries 
iniciais, o contato com materialidades discursivas diversas. Isso equivale a dizer que, como 
suporte para os gêneros, os tipos textuais ganhariam outro enfoque, evitando-se, além da 
visão reducionista, um verdadeiro desgaste pedagógico ao abordar as modalidades 
“consagradas” como textos exclusivamente da escola.  

Se os gêneros são socialmente adquiridos, vale dizer que a criança, ao entrar na 
escola ou já tendo passado alguns anos nela, foi suficientemente exposta a algumas dessas 
manifestações textuais. E ainda, a inserção de novos gêneros seria feita a partir de critérios, 
tais como: a série escolar, a maturidade do aluno, a competência lingüística e a área 
temática. 

Sabemos que alguns gêneros textuais são utilizados com freqüência não só nas 
aulas de língua portuguesa como também nas de outras disciplinas. Porém, essa utilização 
se limita a fazer do gênero apenas um pretexto para leitura de conteúdos, dificilmente para a 
prática da escrita. 

Marcuschi (2002:38)vai além nessa análise, afirmando que: 
 

Uma análise dos manuais de ensino de língua portuguesa mostra que há 
uma relativa variedade de gêneros textuais presentes nessas obras. 
Contudo, uma observação mais atenta e qualificada revela que a essa 
variedade não corresponde uma realidade analítica. Pois os gêneros que 
aparecem nas seções centrais e básicas de maneira aprofundada são 
sempre os mesmos. Os demais gêneros figuram apenas para ‘enfeite’ e até 
para distração.  

 
Essa ênfase também nos gêneros discursivos poderia conferir à atividade de escrita 

produzida pelo aluno como uma oportunidade de integrar-se a uma realidade, de fazer parte 
de uma situação concreta de comunicação, de ser um espaço privilegiado de 
sistematização, através de recursos dessa habilidade lingüística, de idéias, emoções, juízos 
de valor, pensamentos que afloram a todo instante. E o professor deve estar preparado para 
instaurar essa situação dialógica em sala. De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN), deve-se considerar o aluno como sujeito-autor de textos, que cumpram 
uma determinada formação social e que possibilitem uma relação interlocutiva real, prática 
essa que auxiliará o aluno na sua formação humana. 
 
Escrita, correção e reescrita 
 

Ainda sob essa perspectiva teórico-metodológica da interação, convém ressaltar o 
tratamento dado pelo professor ao texto do aluno. Serafini (1992) estabelece a diferença 
entre avaliar e corrigir, considerando esta última como uma etapa da primeira. A correção 
precede a avaliação, por oportunizar ao aluno a reflexão sobre o próprio texto, seja através 
de sugestões do professor ou dos colegas de turma. 

A correção pode ser feita de diversas maneiras. Os tipos de correção apresentados 
pela autora são: a) a correção indicativa; b) a correção resolutiva; e c) a correção 
classificatória, que orienta o presente trabalho, pois, quando realizada esse tipo de correção, 
os erros são identificados de forma não-ambígua. Ela pode ser feita tanto pelo próprio 
professor, que sugere as modificações, quanto pelo próprio aluno, por orientação do 
professor, que interpreta apenas parcialmente os objetivos e as estratégias do dizer do 
aluno, sem se sobrepor a eles. A autocorreção auxilia o aluno a se expressar e garante que 
o novo texto mantenha esses objetivos e essas estratégias. 



A correção, quando trabalhada no método classificatório, auxilia a concentração e a 
reflexão do aluno sobre o que está bem e o que é problemático em seu texto, baseada em 
algum parâmetro em vigor. Esse tipo de correção permite ao aluno, também, o trabalho da 
refacção partindo de suas próprias impressões. 

Em se tratando de avaliação, Cabral (1994) defende que ela pode ter caráter 
formativo, desde que não se restrinja à fase terminal do processo, ou seja, não deve ser 
realizada somente depois do texto pronto, acabado, como irrevogável, para não correr o 
risco de inibir e desmotivar o aluno. A avaliação, portanto, é válida quando tratada como um 
dos momentos de ensino-aprendizagem. Para que se realize esse tipo de avaliação, impõe-
se um trabalho de acompanhamento contínuo do aluno, de modo que o professor leve o 
estudante à reflexão sobre seu texto, sobre o modo como abordou o tema, os argumentos 
utilizados e a amarração das idéias. Essa atividade possibilita ao aluno colocar-se na 
condição de leitor do seu próprio texto. Com isso, antes mesmo de o professor fazer as 
observações, o aluno será levado a perceber o que gostaria de manter na sua produção, o 
que seria melhor excluir e os pontos que precisariam de maiores esclarecimentos. 
Certamente, esse procedimento não trará resultados instantâneos, mas impulsionará o 
aluno a adquirir segurança sobre seu posicionamento.  

Esse momento de auxiliar o aluno a refletir sobre sua escrita é, entretanto, ainda 
pouco comum. Sem cair no perigo da generalização, a prática mostra que são cometidos 
sempre os mesmos erros, o que, de acordo com Cabral (1994), acarreta na equivocada tese 
dos dons, como se o domínio da escrita fosse algo inato, ou seja: alguns têm predisposição 
a escrever, enquanto outros estão fadados à inibição e ao insucesso toda vez que se 
depararem com a “missão” de produzir um texto. 

Assim, para chegar ao estágio de interlocução a partir do texto do aluno, são 
importantes os caminhos anteriormente citados, apontados por Serafini (1992), bem como a 
função formativa da avaliação, defendida por Cabral (1994), os quais garantem ao produtor 
do texto a autonomia para verificar por si próprio as falhas e as boas construções de sua 
escrita.  

 
Produção textual e reescrita do aluno: um relato de experiência 

 
Os resultados apresentados neste artigo recortam parte do trabalho de produção 

escrita desenvolvido nessa turma de primeiro ano de Letras. Escolhemos apresentar os 
resultados de um artigo jornalístico desenvolvido em equipe, simulando a seguinte situação: 
os estudantes formariam uma equipe responsável por escrever um artigo para ser publicado 
em algum jornal ou revista. 

Para o desenvolvimento da atividade, os alunos assistiram ao filme Colcha de 
retalhos, de Jecelyn Moorhouse (1995), que foi “motivo” para a elaboração do artigo. 
Optamos por uma discussão do filme grupo por grupo ao invés de discussão geral, na 
tentativa de que as leituras não se fechassem numa única, de acordo com o olhar de alguns 
poucos acadêmicos e/ou dos professores. Em seguida, formadas a equipes, o primeiro 
passo foi o planejamento do texto, o qual teve como base as seguintes perguntas 
motivadoras: 1) onde será publicado?; 2) qual a abrangência de divulgação desse veículo?; 
3) qual a vendagem?; 4) quem é o público?; 5) qual o interesse desse público?; 6) quem 
é/são o(s) autor(es)? 

Esse planejamento foi fundamental para que os acadêmicos criassem a imagem de 
seu interlocutor. Através da simulação, embora a situação de escrita estivesse acontecendo 
em ambiente de ensino, foi possível amenizar a idéia de que os professores são os únicos 
interlocutores dos textos produzidos. Na produção em questão havia a ciência de que o 
texto passaria primeiro pela leitura de colegas de outra equipe, que colaborariam com 
sugestões, para depois passar pela leitura e sugestões dos professores. 

O esquema a seguir sintetiza o modo como o trabalho de escrita foi proposto aos 
alunos: 
 
1ª escrita                                                  2ª escrita                                                  3ª escrita 



(1ª reescrita)                                                  (2ª reescrita)  
 
 

Leitura e sugestões                                         Leitura e sugestões 
                        de colegas de outra equipe                                     dos professores 

 
Seguindo o pressuposto bakhtiniano de que todo enunciado espera por uma atitude 

responsiva ativa, no momento da 1ª escrita nossos estudantes produziram seus textos 
resgatando e respondendo a enunciados do filme, relacionando-os, claro, com sua vivência 
de mundo, de acordo com sua constituição sócio-histórica, assumindo-se como sujeitos de 
sua escrita.  

Na 2ª escrita, a atitude responsiva ativa deu-se a partir dos enunciados resultantes 
da atitude responsiva ativa dos colegas em relação ao enunciado da 1ª escrita. As 
observações e sugestões apresentadas pelo grupo/leitor encadeavam-se com outros 
enunciados – de experiência de vida e de leitura do filme pelo grupo respondente – e 
deveriam ser discutidas pelo grupo/autor se eram pertinentes ou não para seu público, se 
deveriam ser desenvolvidas ou não em seu texto. Caso não fossem aceitas, o grupo/autor 
deveria explicar o porquê de não aceitá-las ao grupo/leitor. Após essas discussões, o texto 
foi reescrito – ou não – de acordo com a colaboração dos colegas – etapa essa denominada 
atitude solidária de leitura (GARCEZ, 1998).  

Essa 2ª escrita passou, então, para a leitura dos professores, que colaboraram com 
observações e sugestões, nos mesmos moldes do que aconteceu da 1ª para a 2ª escrita. A 
partir das reflexões dos professores sobre o novo enunciado dessa etapa do trabalho, o 
grupo/autor reuniu-se e discutiu quais sugestões eram pertinentes para serem incorporadas 
em seu texto, tendo sempre em vista o público planejado. Na seqüência, o texto coletivo 
passou para uma nova reescrita, que resultou no que chamamos 3ª escrita. 

Nessa “passagem” da 2ª para a 3ª escrita houve também momento de diálogo com 
os professores para que as sugestões fossem discutidas e o grupo/autor pudesse mais bem 
decidir sobre o que caberia ou não em seu texto, dependendo da imagem de leitor criada no 
planejamento e dos objetivos pretendidos com o texto. 

As atividades de escrita foram desenvolvidas em sala de aula e com a participação 
de todos os colegas nas discussões, nas modificações do texto, no acréscimo ou supressão 
de informações. Para ilustrarmos o processo, apresentamos duas dessas produções, 
comparando o desenvolvimento do trabalho de reescrita em suas três fases: 

 
Percurso do primeiro texto  

 
O primeiro texto, intitulado Ficção e realidade..., passou pela leitura do grupo/leitor e 

recebeu as seguintes sugestões sobre a 1ª escrita: 
 
 

Excerto da 1ª escrita: 
 

O filme Colcha de Retalhos(1) nos relata a história de pessoas que praticavam 
trabalhos manuais e neles colocavam todo seu sentimento e emoções, fazendo do 
mesmo uma verdadeira obra de arte(2). Cada parte do trabalho “da colcha” tem 
um pouco da história de cada uma delas(3). 
 
 
Sugestões do grupo/leitor: 
 
(1) pôr nome do filme em itálico; 
(2) por vocês terem se prendido ao filme, poderiam fazer uma introdução mais 
detalhada (quem são as pessoas que confeccionam a colcha? Onde acontece a 
história?...). Ainda nesse trecho, quanto à expressão “do mesmo”, vocês se 
referem a quê? Ao filme ou aos trabalhos manuais? 



(3) “história de cada uma delas”... Elas quem? Vejam que é preciso mesmo 
detalhar um pouco mais o filme, para que o leitor compreenda quem são elas. 
 
 
2ª escrita: 
 

O filme Colcha de Retalhos nos relata a história de pessoas que praticavam 
trabalhos manuais e neles colocavam todo seu sentimento e emoções, fazendo 
deste trabalho uma verdadeira obra de arte. Cada parte da colcha tem um pouco 
da história de vida de cada uma das personagens. 

 
Após o recebimento das sugestões/observações do grupo/leitor, o grupo/autor voltou 

ao texto e fez algumas modificações, destacadas em cinza (2ª escrita). Por essa reescrita, é 
possível perceber como foi o retorno do grupo/autor ao texto. Os autores não se 
preocuparam em reelaborar as idéias, detiveram-se apenas aos aspectos de ordem lexical e 
sintática do texto. O título do filme foi colocado em itálico e tratou-se de resolver a 
ambigüidade da 1ª escrita. O grupo/autor restringiu a reescrita a essas modificações, 
ignorando a atitude responsiva ativa do grupo/leitor no que diz respeito às discussões das 
idéias apresentadas.  

Outros grupos/autores reescreveram seus textos como esse apresentado. Notamos, 
com isso, a dificuldade que nossos estudantes têm em voltar ao texto já escrito e rever o 
que e como disseram o que pretendiam dizer. Essa dificuldade advém, provavelmente, de 
uma “cultura de escrita” em sala de aula simplesmente para fins de avaliação. O trabalho 
com a correção de texto, segundo os alunos, não acontecia. Depois de o texto pronto, era 
entregue ao professor, que avaliava e devolvia ao aluno sem quaisquer reflexões ou 
observações. O momento de discussão dos textos produzidos era destinado á análise 
coletiva e a apontamentos de deslizes da norma padrão-culta. Essa foi a primeira 
experiência dos alunos de discussão daquilo que escrevem e de pensar sobre o que e como 
dizer o que se pretende enunciar. 

O texto reescrito foi entregue as professores, de quem o grupo/autor também 
recebeu orientações/sugestões para o desenvolvimento do texto. Nesse primeiro texto, os 
professores observaram que o grupo/autor, na verdade, não havia desenvolvido um texto 
em conjunto, mas sim reunido partes de textos produzidos pelos componentes do grupo, 
resultando num artigo sem progressão e sem articulação2, como se pode observar no 
excerto da 2ª escrita: 

 
2ª escrita: 
 

O filme Colcha de Retalhos nos relata a história de pessoas que praticavam 
trabalhos manuais e neles colocavam todo seu sentimento e emoções, fazendo 
deste trabalho uma verdadeira obra de arte. Cada parte da colcha tem um pouco 
da história de vida de cada uma das personagens. 

Com essa atividade rotineira elas vão criando estreitos laços de amizade. 
Podemos observar que nos dias de hoje estes trabalhos realizados em casa 

continuam acontecendo entre familiares e amigos, e dessa forma cada um toma 
conhecimento da vida do outro. 

Os fatos são narrados a princípio pela personagem Finn quando criança, pois 
ela sempre estava na casa da avó onde as colchas eram confeccionadas ela se 
punha a observar [...] 

O mesmo acontece com freqüência nos dias atuais onde pessoas 
desempenham seus trabalhos em casa, mas não por hobby e sim por 
necessidade. [...] 

 
O terceiro e o quinto parágrafo, assim como outros do texto, mesclaram dois textos 

em um. A sugestão apresentada pelos professores foi a de que o grupo escolhesse o ponto 
                                                
2 Meta-regras de Charolles. 



que gostaria de discutir em seu texto, de acordo com o público/leitor planejado. Nesse 
momento descobrimos que o planejamento não havia sido feito antes da 1ª escrita e sim 
após, somente para o “cumprimento da tarefa”. O grupo/autor, até então, não havia se dado 
conta da importância de se pensar no leitor do texto, o que mais uma vez comprova o 
“automatismo” da escrita desenvolvida para a escola. 

Para o grupo/autor reescrever o texto foi preciso, então, planejar de fato o artigo, 
criar a imagem do possível leitor e procurar adequar o artigo para esse público, bem como 
delinear um fio condutor para o que desejava enunciar. No entanto, o trabalho do 
grupo/autor restringiu-se a descartar os parágrafos destoantes e fazer algumas correções na 
forma, conforme mostra o excerto abaixo: 

 
3ª escrita: 
 

O filme Colcha de Retalhos nos relata a história de pessoas que praticavam 
trabalhos manuais e neles colocavam todo seu sentimento e emoções, fazendo 
deste trabalho uma verdadeira obra de arte. Cada parte da colcha tem um pouco 
da história de vida de cada uma das personagens que, com esta atividade 
rotineira, vão criando estreitos laços de amizade. 

(1) 
Os fatos são narrados (2) pela personagem Finn quando criança, pois ela 

sempre estava na casa da tia avó, onde as colchas eram confeccionadas, ela se 
punha a observar [...] 

(3) 
Finn cresceu em família com pais separados. A mãe [...] 

 
(1) e (3): supressão de parágrafos 
(2): supressão da expressão “a princípio” 

 
A preocupação desse grupo/autor foi em escrever para cumprir a “tarefa” de 

escrever. Os alunos posicionaram-se diante do texto como faziam no Ensino Médio: 
escreveram para serem avaliados pelo professor. A preocupação em desenvolver um texto 
que seria lido por um determinado público não existiu, tanto que o público que deveria ter 
sido planejado antes da 1ª escrita só foi determinado após o texto pronto e porque 
precisavam apresentá-lo juntamente com o texto. A atitude responsiva ativa do grupo leitor 
foi ignorada e a dos professores foi atendida não para aprimoramento do texto, mas para 
cumprimento da atividade de escrita que seria avaliada. 

 
Percurso do segundo texto 

 
O segundo texto foi desenvolvido de maneira bem diferente daquela do primeiro 

texto. Desde o início, o grupo/autor procurou trabalhar realmente em grupo, discutindo, 
planejando e elaborando o que se desejava dizer a seus leitores e o modo como fazê-lo. No 
entanto, o grupo/leitor da 1ª escrita não demonstrou interesse em colaborar com 
observações/sugestões como havia sido combinado. O texto foi devolvido ao grupo/autor 
sem comentários por escrito, apenas com um elogio verbal de que o texto estava muito bom 
e nada deveria ser revisto. 

O grupo/autor, entretanto, apresentou a 2ª escrita, modificando o título do artigo: 
 

1ª escrita: JOVEM: TEÇA 
 
2ª escrita: TECENDO A VIDA 

 
Após a 2ª escrita, o texto passou pela leitura dos professores, momento em que o 

grupo/autor pôde receber uma atitude responsiva ativa de seus leitores, a qual contribuiu 
para o repensar do texto. 

As observações/sugestões dos professores objetivaram que o grupo/autor 



resgatasse o filme em alguns momentos do texto, com a finalidade de discutir, exemplificar e 
associar esses exemplos ao ponto de vista apresentado, visando que o texto saísse da 
superficialidade e de fato discutisse algo com o público/leitor. 

Mais que as reformulações feitas pelo grupo/autor, vale relatarmos a reação dos 
estudantes. Um deles, provavelmente o que mais atuou no texto, não aceitava as alterações 
pensadas pelos colegas. Chegou a chorar, a argumentar que sempre escreveu textos 
excelentes, que “tirava 10” e que “não aceitava que seu texto não estava ‘bom’”. Os colegas 
tentavam argumentar que o texto estava muito bom, mas poderia ficar melhor... que, além 
das observações/sugestões dos professores, já desejavam mudar alguns trechos para 
“melhor expressar o que gostariam”. A situação foi bastante delicada, pois a argumentação 
de cada um não era suficiente para convencer aquele que “sempre tirou 10”. Nesse caso, 
percebemos dois posicionamentos: o do estudante que visava somente a uma excelente 
nota na avaliação de seu texto e o dos estudantes que estavam interessados em retornar ao 
texto e repensar sua escrita. 

Superadas a situação inicial de choque do estudante que teve sempre notas altas em 
redação no Ensino Médio, o grupo/autor partiu para o trabalho de reescrita, resultando na 3ª 
escrita: 

 
2ª escrita: 
 

TECENDO A VIDA 
 

Teça sua própria “ colcha de retalhos” , porém saiba escolher 
cuidadosamente as cores... 

 
O decorrer da vida é semelhante a uma colcha, uma bela colcha de retalhos, 

que também se confecciona com o tempo... 
E para se obter uma bela “colcha”, muitas vezes é preciso ser muito decidido, ter 

opinião, não abaixar a cabeça, lutar verdadeiramente pelo que se acredita, mas às 
vezes, também é preciso abrir mão de algumas coisas, e [...] 

 
 

3ª escrita: 
 

TECENDO A VIDA 
 

“ Saber tecer sua própria “ Colcha de retalhos”  é um trabalho audacioso. 
Portanto, escolha cuidadosamente as cores” . 

 
Podemos comparar o decorrer da vida com uma colcha, uma bela colcha de 

retalhos, que é confeccionada com o tempo. E, para se obter uma bela “colcha”, 
muitas vezes é preciso ser muito decidido, ter opinião, não baixar a cabeça, lutar 
verdadeiramente pelo que se acredita. Mas, às vezes é preciso também abrir mão 
de algumas coisas, e [...] 

 
Observamos nesse primeiro excerto que da 2ª para a 3ª escrita o grupo/autor 

repensou a epígrafe e preocupo-se em revisar aspectos formais. Quanto às 
observações/sugestões dos professores, podemos verificar no excerto a seguir a atitude 
responsiva ativa do grupo/autor: 

 
2ª escrita: 
 
[...] A colcha é sua, você é quem deve escolher o melhor modelo para ela, é você, 
somente você! 

A confecção de uma “colcha”, ao contrário do que se pode pensar, não se dá 
por uma única pessoa, pelo contrário [...] 

 



 
3ª escrita: 
 
[...] A colcha é sua, você é quem deve escolher o melhor modelo para ela, é você, 
somente você! 

É isso que nos conta o filme “Colcha de Retalhos”, onde Finn, representada pela 
atriz Winona Ryder, vive um momento de conflito em volta da pergunta “onde vive 
o amor?”. Ela está noiva, e a pressão do “até que a morte nos separe”, 
assombrava-a. Assim ela se retira de sua casa para viver com suas avós e para 
desenvolver sua tese de mestrado. Assim vê-se perdida em seus pensamentos e 
deixa de acreditar no amor. Mas, ao reorganizar e concluir sua tese, vê-se de volta 
envolvida com seu noivo.(1) 

A confecção de uma “colcha”, não se dá por uma única pessoa, pelo contrário(2) 
[...] 

 
(1) acréscimo de parágrafo 
(2) reformulação de parágrafo 

 
Notamos nesses excertos que o grupo/autor procurou desenvolver o texto 

acrescentando trechos do filme adequados ao que desejavam dizer. Houve, desse modo, 
uma atitude responsiva ativa à leitura dos professores. 
 
Considerações finais 
 

A diferença de postura diante do texto produzido do primeiro para o segundo grupo 
denota diferentes necessidades e expectativas diante da escrita. Enquanto o primeiro grupo 
não se preocupou em interagir com seus leitores, o segundo interagiu de tal forma que o 
texto foi retomado, rediscutido e, de fato, reescrito de acordo com a atitude responsiva ativa 
dos leitores e dos componentes do próprio grupo/autor. 

Essa foi a primeira atividade de escrita dessa turma de primeiro ano do curso de 
Letras, a qual esperamos que se torne a base para os demais trabalhos com o texto escrito 
ao longo da vida acadêmica. O objetivo da disciplina é o amadurecimento do estudante em 
relação à escrita, amadurecimento esse que resulta de um trabalho pautado na reflexão 
sobre os conteúdos vistos em sala e na interação do aluno com os autores estudados e com 
colegas e professores, buscando uma atividade solidária de leitura e escrita, não somente o 
cumprimento de uma tarefa cuja finalidade limita-se à avaliação. 
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