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RESUMO 

 

O trabalho com ensino e aprendizagem do gênero redação escolar e, consequentemente, 

com a constituição da habilidade escrita na escola ainda parece despertar sentimentos de 

frustação e fracasso entre muitos alunos e professores do ensino básico. Atualmente, 

aponta-se, como uma das alternativas disponíveis para que professores e alunos possam 

enfrentar tais desafios, o fortalecimento da estreita ligação existente entre a 

língua/linguagem e a vida/práticas sociais que destaca Bakhtin. Compreende-se, 

portanto, que o professor que favorece o diálogo entre a vida social e o 

trabalho/atividades da escola corrobora com essa perspectiva e ao mesmo tempo auxilia 

o aluno na constituição de sua habilidade escrita. Assim, este trabalho, a partir da 

observação da prática do professor de uma turma do ensino médio, buscou identificar e 

analisar as contribuições e especificidades do uso do gênero redação escolar para o 

ensino e aprendizagem de gêneros nas aulas de língua portuguesa. Para isso, foram 

utilizados autores como BAKTHIN (2003), no que toca à discussão acerca de gêneros 

do discurso, ZOZZOLI (2015), no que diz respeito ao trabalho e às reflexões sobre 

gêneros na aula de língua portuguesa e GERALDI (1984;1993) e MARCUSCHI (2007) 

com relação ao processo de produção e avaliação do texto escolar escrito em sala. Essa 

pesquisa, qualitativa de cunho etnográfico, utilizou como instrumentos para a coleta de 

dados, o registro das aulas (as notas de campo) e as próprias produções escritas dos 

alunos. Foram apreendidas, nos dados coletados na categoria textual T3, as 

subcategorias T3.1 e T3.2, resultantes do trabalho com ensino e aprendizagem do 

gênero redação escolar. O trabalho desenvolvido com essas categorias aponta para a 

necessidade do desenvolvimento de atividades com o gênero redação escolar, e também 

com o ensino e aprendizagem da habilidade escrita, na aula de língua de modo geral, 

que não se faça fragmentado e enfraquecedor do vínculo entre a língua/linguagem e a 

vida/práticas sociais. 
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Introdução  

 

 A constituição da habilidade escrita e o trabalho de ensino e aprendizagem do 

gênero redação escolar, nas aulas de língua portuguesa, ainda representam um dos 

grandes desafios que são vivenciados por alunos e professores no ensino básico. 

Diversos são os trabalhos que tratam desses desafios e sobre diferentes abordagens 

teóricas. E dentre essas abordagens, compreende-se que o estreitamento da relação entre 

a linguagem e as práticas sociais, mencionado por Bakhtin (2003), pode representar uma 

das alternativas para que professor e aluno possam transformar essa realidade escolar. 

Considerando tal contexto, esta pesquisa justifica sua importância e ao mesmo tempo 

contribui socialmente para o trabalho desenvolvido na sala de aula ao proporcionar 

reflexões que poderão subsidiar o trabalho do professor. 

O presente trabalho apresenta como objetivo geral identificar e analisar as 

contribuições e especificidades do uso do gênero redação escolar para o ensino e 

aprendizagem de gêneros nas aulas de língua portuguesa. Já como objetivo específico, 

procurou-se identificar as atividades que, em contexto de sala de aula do ensino médio, 

trabalhem com o gênero redação escolar; e analisar a resposta dos alunos em relação ao 

trabalho em sala com esse gênero.  

Para isso, foram formuladas as seguintes perguntas: 1º. Como as atividades com 

o gênero redação escolar que foram propostas pelo professor, em sala contribuíram ou 

não para o trabalho de ensino e aprendizagem desse gênero pelos alunos? 2º.  Como os 

alunos respondem às atividades com esse gênero? 3º.  Como o professor avalia/trata os 

textos escritos pelos alunos? e 4º. O que pode ser apreendido do trabalho com o gênero 

redação escolar, no contexto em questão, para o ensino e aprendizagem de gêneros na 

aula de língua materna?     

No que se refere aos pressupostos teóricos que foram utilizados para a 

fundamentação do presente trabalho, utilizou-se acerca da discussão sobre os gêneros do 

discurso BAKTHIN (2003), já referente ao trabalho e as reflexões na aula de língua 

portuguesa sobre os gêneros ZOZZOLI (2015), sendo ainda usados GERALDI 

(1984;1993) e MARCUSCHI (2007) no tocante ao processo de produção e avaliação do 

texto escolar escrito em sala.  

 Na análise dos dados coletados e também das práticas docentes pesquisadas, 

foram identificadas na categoria textual T3 (a categoria textual que se relacionou com as 

atividades com o gênero redação escolar) as subcategorias T3.1 e T3.2 e ambas foram 

resultantes das atividades com ensino e aprendizagem do gênero redação escolar. A 

relação desenvolvida em sala com tais categorias servirá de base para as reflexões 

apresentadas e discutidas ao longo do trabalho.   

 

 

 

 



Metodologia 

 

 

 Esta pesquisa insere-se numa perspectiva dita qualitativa e etnográfica. E de 

acordo com Chizzotti (2005), “a pesquisa qualitativa é uma designação que abriga 

correntes de pesquisas muito diferentes. Em síntese, essas correntes se fundamentam em 

alguns pressupostos contrários ao modelo experimental [...]” (p.78). Ainda segundo 

Chizzotti “a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, um vínculo indissociável entre o sujeito e o 

objeto” pontuando-se que “o objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de 

significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações. (p. 79)”. 

 Entre as vantagens existentes em se trabalhar com essa perspectiva, aponta-se a 

abertura para o diálogo e para a reflexão entre teoria e prática que o pesquisador dispõe 

ao considerar as diversas interpretações do fenômeno pesquisado em campo; assim, 

como, também, a possibilidade de adequação do foco da pesquisa inicialmente proposta 

pela pesquisadora com a dinâmica particular do fenômeno pesquisado no contexto 

social, sem que exista a necessidade de uma comprovação ou da aplicação de uma 

teoria/hipótese previamente estabelecidas.  

No que se refere à contribuição etnográfica, nessa perspectiva de pesquisa, 

temos como características marcantes as atividades de observação e descrição para a 

análise do fenômeno pesquisado. E para tal foram utilizados como instrumentos para a 

coleta de dados, o registro das aulas (as notas de campo) e as próprias produções 

escritas dos alunos.  

A pesquisa se deu numa escola da rede pública, localizada em um bairro de 

periferia de Maceió, Alagoas.  Foram observadas as duas primeiras aulas da disciplina 

de língua portuguesa, nos dias de segunda e quarta no horário da manhã, das 7h:15 min 

às 9h:00 min. A observação ocorreu num período de seis meses com um total de trinta e 

seis aulas observadas. O professor observado é licenciado em Letras-Português e 

leciona na escola há três anos. A turma observada era o segundo ano A do ensino 

médio, com um total de 41 alunos. Desse total, 25 eram meninos e 16 eram meninas, 

com faixa etária compreendida entre 15 e 17 anos.  

A escola na qual foi efetuada a pesquisa oferece ensino durante os três períodos 

do dia (manhã, tarde e noite). Pela manhã, além das turmas do ensino médio, atende às 

turmas do ensino fundamental; e também atende estudantes de bairros vizinhos. Para 

esta pesquisa, foram coletados cerca de 61 textos que foram escritos pelos alunos, ao 

longo do período de observação. Esses textos foram analisados a partir das 

contribuições identificadas no trabalho docente observado em relação ao ensino e a 

aprendizagem do gênero redação.  



 

Resultados e Discussão  

 

  

Nas leituras dos dados obtidos, buscou-se, inicialmente, observar o trabalho do 

professor em relação aos textos da categoria textual T3
4
, focalizando-se, assim, o 

trabalho que foi desenvolvido, em sala, com o gênero redação escolar. Destaca-se que se 

identificou a existência de duas subcategorias textuais em T3, denominadas aqui de 

T3.1 e T3.2, respectivamente. A primeira delas foi composta pelos textos dos alunos 

que foram produzidos durante o primeiro semestre escolar. A esses textos não foi 

atribuída uma dada nota pelo professor, mas eles mantiveram relação com o trabalho de 

preparação para a prova de redação do Enem. Já a segunda subcategoria abarcou os 

textos que foram feitos em sala, pelos alunos, no segundo semestre. Esses textos foram 

utilizados como atividade avaliativa para obtenção de nota.   

 A partir de novas leituras, foram feitas algumas reflexões relativas a esse 

trabalho. O primeiro ponto relaciona-se com a primeira subcategoria; o trabalho com as 

redações ao longo do primeiro semestre letivo, o qual, segundo o professor, tinha como 

objetivo fazer com que os alunos pudessem focar no processo de produção textual se 

preparando para o Enem. Constatou-se, em consonância com o depoimento dado pelo 

professor, que a maioria dos alunos não entregou as redações, nesse primeiro momento. 

E a pequena parcela dos alunos que entregava seus textos para a correção procurava 

escrever não somente acerca dos temas sugeridos pelo professor.  

Ainda de acordo com o docente, esses alunos estavam preocupados com a prova 

de redação do Enem. No caso da segunda subcategoria, ao longo do segundo semestre, 

as redações solicitadas em sala pelo professor passaram a receber uma nota. A partir 

desse momento, a escrita e a entrega das redações tornou-se uma atividade avaliativa 

com um resultado que iria compor a nota final dos alunos. Nesse momento, os alunos 

que até então não haviam atentado para essa atividade demonstraram preocupação em 

entregarem as redações.    

O segundo ponto relaciona-se ao modo como se deu o processo de correção das 

redações recebidas pelo professor. Em relação às redações produzidas no primeiro 

semestre, o docente procurou entregá-las com alguns apontamentos feitos por ele; mas 

isso não foi possível em um curto espaço de tempo. Os apontamentos feitos pelo 

professor traziam comentários que avaliavam pontos/elementos, das redações dos 

alunos, que ora se relacionaram a microestrutura dos textos como, por exemplo, a grafia 

correta das palavras e a pontuação empregadas pelos alunos; ora a macroestrutura 

textual, contemplando elementos como a coesão e a coerência desses textos e ainda a 

pontos que se relacionaram diretamente à composição do gênero redação, a exemplo do 
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movimento retórico utilizado nos parágrafos que traziam os argumentos, a construção 

das citações ou a fuga do tema proposto. 

 Os comentários, em vermelho ou azul, feitos pelo professor, apareceram nos 

textos de três formas; na primeira estiveram localizados no final do texto do aluno, na 

segunda eram destacados ao longo do texto. Nesse caso o professor circulava a palavra 

ou a frase inadequada com um comentário a respeito, em cima, para que o aluno fizesse 

a correção. E na terceira forma com as duas alternativas anteriores ao mesmo tempo. 

Esses comentários do professor tiveram como objetivo oferecer ao aluno uma resposta, 

uma espécie de feedback, acerca do seu processo de desenvolvimento da habilidade 

escrita e ao mesmo tempo encaminhamentos, do tipo como escrever adequadamente, no 

momento da atividade escrita. Como exemplos dos comentários feitos pelo professor 

tivemos apontamentos como: ausência de pontuação, fuga do tema proposto, falta de 

coesão e falta de coerência, entre outros. 

 Destaca-se também que dois dos textos coletados nesse período receberam do 

professor comentários de elogio como: Ótimo texto, melhore a argumentação. O 

professor explicou para a turma que, devido à grande quantidade de redações para 

corrigir, demoraria um pouco mais para entregar os textos. Além da grande quantidade 

de redações para corrigir o professor mencionou a grande quantidade de turmas e 

cadernetas para acompanhar.  

Já as redações do segundo semestre foram avaliadas e entregues com maior 

urgência pelo professor, haja vista que existia um prazo para a entrega das notas dessas 

avaliações vinculadas também ao prazo de entrega da caderneta para a coordenação e o 

consequente fechamento do semestre. As redações entregues no segundo semestre 

receberam unicamente uma nota, numa escala de 1 a 10, sem quaisquer comentários do 

professor. Todavia, as redações que o professor teve um período maior de tempo para 

ler e pontuar as suas observações, (no caso das redações do primeiro semestre), 

voltaram para as mãos dos alunos sem uma nota referente a elas, mas exclusivamente 

com comentários do docente.   

No primeiro semestre, o professor procurou levar para discutir com a turma, em 

sala, os temas dos anos de 2004, 2005, 2010, 2011 e 2012 da prova de redação do 

ENEM. Nesses momentos, o docente copiou cada um dos temas no quadro e, à medida 

que foi dialogando com os alunos, pontuou o que poderia aparecer nos textos destes. Ou 

seja, a partir do debate/reflexão, com os alunos, acerca do tema levado para a sala, o 

professor indicava para a turma como construir a argumentação do texto, o que 

funcionaria ou que poderia funcionar como um exemplo, ou mesmo uma citação no 

momento de escrever a redação.  

O trabalho com o gênero redação, nesse momento, começou a partir da 

construção do diálogo, texto oral, em sala pela a turma. O professor direcionava os 

alunos para a construção da redação do texto escrito, como pode ser exemplificado nas 

notas de campo apresentadas abaixo:   

 

Nota de campo I   

    



Debate sobre o tema da redação do Enem de 2005   

Professor: É possível existir uma sabedoria inata, que nasce sem o 

acesso sistemático a educação, “o ser esperto”?  

Aluno A: A vida ensina!   

Outros alunos: Existe sim, a sabedoria inata. Eles citam o exemplo da 

dona de casa. E professor corrobora a fala dos alunos.   

Professor: Sim, é verdade. Existe a sabedoria inata, do dia-a-dia, e as 

pessoas que se utilizam dessa sabedoria muitas vezes conduzem muito 

bem as suas vidas e isso sem nunca terem lido Os Lusíadas. Um bom 

exemplo disso é uma figura que vocês conhecem muito bem; um 

sujeito que não teve acesso ao estudo e observando se desenvolveu 

muito bem. Ele tem muitos de seus versos sendo estudados na França, 

devido a perfeição métrica dos versos. Vocês conhecem ele por 

Patativa do Assaré. O professor, em seguida indica a leitura de 

Patativa do Assaré e acrescenta:   

Professor: Galera, olha seria interessante que vocês procurassem por 

esse autor na biblioteca. O professor cita a obra de Ariano Suassuna, o 

autor de O auto da compadecida, destacando a fala do personagem 

Joao Grilo.   

 Professor: Ariano Suassuna e João Grilo falam que quando a pessoa 

precisa sobreviver, ela vai usar a sabedoria inata. [...] Dentro desse 

contexto está o presidente Inácio Lula da Silva, eleito sem ter acesso 

ao conhecimento sistemático. [...] Mas, não se deve glorificar a falta 

de instrução como uma qualidade do caráter, com afirmações do tipo: 

O sujeito não tem diploma, mas foi eleito presidente. O professor diz 

que essas indicações, feitas nesse momento, entrariam como 

exemplificação dentro das redações dos alunos.   

  

Nota de campo II    

 

Professor: Esse tema é uma maneira de manter o politicamente 

correto, “o bonitinho”, (o professor refere-se ao tema da redação do 

Enem 2010). Em seguida ele pergunta a turma:  

 Professor: Me respondam, o que existe de bom no Estado de 

Alagoas? Aluno M: (ri em voz alta e responde), Não existe nada!   

Outro Aluno: Não se pode andar na orla, que se é roubado. Nesse 

momento, o professor explica aos alunos os possíveis vieses que os 

alunos poderiam seguir dentro dessa temática para o desenvolvimento 

das redações; para isso ele cita a degradação ambiental.   

Professor: É esgoto a céu aberto, lixo nas praias em frente a muitos 

hotéis. Já vi muitos moleques brincando em esgotos presentes nas 

praias. [...] Gente, é o nosso riacho Salgadinho, que entrando ou 

saindo governo não se muda a situação e é preciso ler para 

compreender tudo isso.    
   

 

Posteriormente, o professor pedia aos alunos que escrevessem as suas redações 

em casa com os temas trabalhados em sala. Esses textos seriam entregues a ele e depois 

corrigidos. Quando o professor conseguiu entregar esses textos com as suas 

observações, não houve por parte dos alunos a entrega da reescrita, uma vez que o 

docente não propôs em momento algum, ao longo das aulas, a reescrita dessas redações 



em sala ou fora dela, possivelmente pela falta de tempo disponível para o 

desenvolvimento dessa atividade. 

 No segundo semestre, o professor passou a solicitar que os alunos fizessem as 

redações em sala, durante as aulas, acerca de um tema que era escolhido por ele. E em 

sala, como encaminhamento para a escrita dos alunos, o professor fazia uma rápida 

exposição dos temas selecionados sem uma maior oportunidade de preparação ou 

planejamento para esse momento. Nesse período também não houve qualquer pedido 

por parte dos alunos ou solicitação por parte do professor para a reescrita dessas 

redações.     

A partir do que foi exposto acima, é valido esclarecermos que, quando se fala no 

ensino/aprendizagem da habilidade escrita na escola, comumente associa-se produção 

textual com o trabalho com o gênero redação. Todavia, teóricos como Geraldi (1984) 

desconstroem essa noção já cristalizada, no ensino básico, e esclarecem que no interior 

das atividades escolares encontramos uma diferenciação existente entre produção de 

textos e redação, “nesta, produzem-se textos para a escola; naquela produzem-se textos 

na escola” (GERALDI, 1984, p. 136).   

 O trabalho desenvolvido pelo professor com o gênero redação nas situações 

observadas evidencia uma perspectiva diferenciada de trabalho entre as subcategorias 

T3. 1 e T3. 2. As quais se encontram inseridas na relação: redação - produção textual. 

Com a primeira subcategoria, o professor, ao que parece, tende a se aproximar, em 

alguns momentos, de um trabalho semelhante ao que é proposto no processo da 

produção textual, tendo em vista suas práticas em sala durante o primeiro semestre.   

A exemplo, citam-se os momentos nos quais o docente possibilitou reflexões 

com os alunos acerca dos temas escolhidos para a escrita. A proposta do professor era 

que os alunos escrevessem não para receberem uma nota, ou seja, não se propõe 

escrever para a escola como fim único; mas, para além desta, buscou-se que os alunos 

escrevessem objetivando o desenvolvimento da habilidade escrita; considerando que 

essa habilidade lhes servirá como instrumento fundamental para a participação em um 

mundo de práticas sociais, marcadamente grafocêntricas.  

No caso da segunda subcategoria, percebemos um trabalho que mantém relação 

direta com a escrita da chamada redação clássica. Isso se caracteriza, por exemplo, pela 

ausência de uma preparação ou de um planejamento para escrita dos alunos. Essas 

práticas se relacionam com o que fala Marcuschi acerca da escrita desse texto escolar:   

 

A redação clássica é o texto rotineiramente presente na tradição 

escolar, quando se trata da produção escrita do aluno. Pode ser 

solicitada a partir da mera indicação de um tema, de uma característica 

tipológica ou mesmo da explicitação de ambos. [...] Nesses casos, o 

tema (que acaba se transformando muitas vezes no próprio título do 

trabalho do aluno), costuma ser escrito na lousa ou indicado oralmente 

pelo professor, sem que seja fornecida qualquer orientação de 

planejamento do texto (MARCUSCHI, 2007, p. 62). 

 



No que se refere às respostas dos alunos em relação às atividades com o gênero 

redação depreende-se que: em primeiro lugar, entre as atividades vivenciadas na escola, 

a escrita ainda parece ser vista por grande parte de nossos alunos como uma atividade 

espinhosa e frustrante. É o que, por exemplo, relatou uma das alunas da turma, quando 

foi indagada acerca do seu interesse/gosto pela escrita. A menina, após afirmar que 

gostava de ler e que em casa conseguia escrever, confessou que no momento de fazer a 

redação em sala sentia grande dificuldade ao ponto de não escrever. 

 Essa dificuldade relatada pela aluna e sentida também pelos demais alunos da 

turma, que se mostraram contrariados/pressionados quando o professor solicitava a 

escrita desses textos, pode ser compreendida se considerarmos como, no contexto em 

questão, o processo de escrita ocorreu. Em primeiro lugar, esse processo ocorreu sem 

que existisse um momento de preparação para introduzi-lo; e em segundo lugar, os 

temas abordados foram escolhidos exclusivamente pelo professor sem que fossem 

levados em consideração, por ele, temas sugeridos pelos alunos. Tal contexto favoreceu 

significativamente uma percepção negativa e desinteressante dos alunos em relação à 

atividade escrita em sala, uma vez que se exige que o aluno escreva sem que lhe sejam 

oferecidas as condições necessárias para o desenvolvimento sem traumas dessa 

atividade.  

 Em segundo lugar, ao que sugerem as leituras do comportamento dos alunos 

com relação à escrita das redações solicitadas, no primeiro e no segundo semestre, estes, 

em sua grande maioria, também parecem compreender a escrita das redações na escola 

como mais uma tarefa a ser cumprida, e como toda tarefa na escola, não faz sentido, ou 

razão de ser, se não vier acompanhada de uma nota. Assim termina-se, como 

evidenciado na situação observada do segundo semestre, por escrever forçadamente 

para obter determinada nota; como se a atividade escrita estivesse atrelada 

exclusivamente ao universo escolar e desvinculada da vida social. Portanto, acaba-se 

por escrever em circunstâncias nas quais se observa um uso artificial da linguagem. E 

de acordo com o que bem pontua Geraldi:    

  

Essa artificialidade do uso da linguagem compromete e dificulta, 

desde a sua raiz, a aprendizagem na escola de uma língua ou de uma 

variedade de uma língua. Comprovar a artificialidade é mais simples 

do que se imagina: na escola não se escrevem textos, produzem-se 

redações. E esta nada mais é que simulação do uso da língua escrita. 

(GERALDI, 1984, p. 78). 

 

 

Soares explica um pouco mais as diferenças existentes entre a prática da escrita 

de redações e a da produção textual na escola ao destacar que:     

 

 [...] enquanto a redação é orientada pelo pressuposto de um modelo a 

ser seguido, a produção de texto é orientada pelo princípio de que as 

condições em que essa produção ocorre determinam o texto: o que se 

tem a dizer (qual é o assunto, o tema?), para que se quer dizer (qual é 

a função do texto?), a quem se pretende dizer (quem é o leitor ao qual 



se destina o texto?), em que situação se diz (quais são as relações entre 

quem escreve e quem lê? quais são as expectativas contextuais?) todos 

esses fatores conduzem ao uso de uma certa variedade de língua, um 

certo registro, um como dizer (SOARES, 1999, p. 68).   

 

 

Contrapondo-se a essa perspectiva de uso artificial da linguagem na escola, 

Zozzoli sugere que:  

 

[...] para ir além de um trabalho de passagem de informações e de 

inculcação de posicionamentos que representam lugares comuns nos 

discursos sobre leitura e escrita, [...] ler e escrever deixarão de ser 

apenas tarefas escolares e representarão uma porta aberta para a 

autonomia relativa do sujeito. [...] através de atividades que utilizem 

os interesses declarados dos alunos (ZOZZOLI, 2010, p. 16).  

 

 

 Em terceiro lugar, analisa-se que, ainda assim, diante desse quadro observado, é 

importante destacarmos que o número de textos coletados durante a pesquisa (cerca de 

61 textos) aponta também para o esforço empregado pelos alunos que se empenharam 

para conseguir escrever, ora atendendo a um objetivo como ser aprovado na prova de 

redação do Enem, ora ser aprovado na escola. Ou seja, apesar das dificuldades e das 

deficiências encontradas por eles e pelo professor, nesse processo, podemos destacar 

que os alunos são capazes de escrever, considerando que na categoria T3.1 houve 

alunos que escreveram textos com temas que lhe interessavam e que não foram 

sugeridos pelo professor, em sala. Vale salientar que um desses textos coletados recebeu 

do docente uma avaliação apreciativa como a seguinte: Ótimo texto. 

 Dentro dessa mesma condição de produção, outro texto foi entregue ao 

professor e lido posteriormente por ele para turma para motivar os alunos a escreverem.  

Ao longo da leitura desse texto, que trazia a opinião pessoal da aluna acerca da vivência 

de sentimentos como o amor e a paixão, a turma demonstrou interesse e receptibilidade 

com o texto em questão. Após a leitura, o professor contou de quem era o texto e alguns 

outros alunos comentaram que não acreditavam que aquele texto havia sido escrito por 

uma colega da turma que conversava muito nas aulas.  

 Pode-se interpretar, a partir das leituras desse contexto, que, apesar das 

dificuldades para se aprender a escrever na escola os alunos que, na situação descrita, o 

fizeram, escreveram para além dos objetivos citados acima, pois se sentiram motivados 

para essa atividade a partir de um tema ou uma questão de seu interesse pessoal.  Para 

respondermos à questão de pesquisa referente à avaliação feita pelo professor das 

redações que lhe foram entregues, foi feito um recorte entre as 61 redações coletadas. 

Entre essas redações selecionaram-se dois grupos.  

O primeiro grupo, composto por 9 redações, pertenceu a subcategoria T3.1 e o 

segundo grupo a subcategoria T3.2 composta por 52 redações. Como já foi observado, 

chamou-nos a atenção os modos diferenciados como esses dois grupos de redações 

foram avaliados pelo professor. No primeiro caso, as redações não receberam uma nota, 

mas anotações do docente. No segundo caso, o professor devolveu as redações apenas 



com uma nota para os alunos. Destaca-se que aqui adotamos como perspectiva de 

avaliação a avaliação formativa, na situação observada, a partir do que Beth Marcuschi 

nos apresenta, no capítulo “O texto escolar: um olhar sobre sua avaliação”:   

 

No âmbito do ensino-aprendizagem, avaliar em uma perspectiva 

formativa implica considerar todo o processo de aprendizagem e não 

apenas o produto; envolve ações investigativas e de retomada e não 

apenas a mensuração e a classificação de resultados, predominantes na 

avaliação somativa. Além disso, a avaliação formativa compartilha a 

ideia de que os sujeitos escolares são sujeitos históricos e sociais e não 

meros repetidores de conteúdos neles depositados. O que se busca é 

determinar até que ponto cada educando alcançou as competências 

definidas como básicas para aquela etapa da escolarização, 

oferecendo-se para isso as oportunidades que se fizerem necessárias.  

(MARCUSCHI, 2007, p. 66-67).   
 

Pontua-se que a perspectiva de avaliação formativa é a que nos parece melhor 

contribuir para um trabalho de produção textual em sala. Todavia, observa-se que o 

professor da pesquisa fez uso das duas formas de avaliação, tanto a formativa quanto a 

somativa, sendo esta última aquela à qual o docente mais recorreu, pensando-se na 

quantidade de redações da subcategoria T3.2, para a correção dos textos dos alunos.  

Entre as contribuições apreendidas do trabalho com o gênero redação, no contexto 

observado, para o ensino e aprendizagem de gêneros para a língua materna, destacam-se 

alguns encaminhamentos.  

O primeiro, atentando-se para os escritos bakhtinianos e do chamado círculo de 

Bakhtin, veremos que, ao fazermos uso dos gêneros discursos, fora da sala de aula estes 

não se apresentam em momento algum distantes ou exilados da vida social, uma vez 

que:  Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam estão sempre 

relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter e os modos 

dessas utilizações sejam tão variados como as próprias esferas da atividade humana. 

(BAKHTIN, 2003, p. 278).    

Assim, pode-se destacar que o trabalho apreendido com o gênero redação, na 

sala de aula observada, e consequentemente com o exercício da habilidade escrita, 

evidencia a necessidade de uma atuação docente que favoreça o fortalecimento do 

vínculo existente entre a língua/linguagem e a vida/práticas sociais, de que fala Bakhtin 

(2003). Essa articulação entre gêneros e as práticas sociais “[...] considera tanto a 

linguagem quanto os conhecimentos presentes no processo de ensino e aprendizagem 

numa perspectiva complexa, multidimensional e não fragmentada” (MORIN apud 

ZOZZOLI, 2000).  

O professor de português, ao ensinar o aluno a escrever, também precisa levá-lo 

a compreender que os usos que podemos fazer da escrita não estão restritos ao 

cumprimento das atividades/exigências da escola. Escrever relaciona-se diretamente à 

utilização que fazemos da língua, compreendendo-se que a atividade com a língua e a 

linguagem entre os sujeitos acontece no espaço de interação. Logo, precisa-se aprender 

a escrever para além das paredes da escola; nada que se resuma a uma quantificação 



ilusória de desempenho através de uma nota ou apenas para uma aprovação ou 

reprovação em um processo seletivo, como é o caso do Enem.  

Ensinar a escrever implica dar a oportunidade e as condições necessárias ao 

aluno de fazer uso de sua voz, em um autêntico exercício dialógico, no sentido utilizado 

por Bakhtin em seus escritos, dentro do contexto social no qual este sujeito está inscrito. 

Com isso, corrobora-se que:  

 

[...] a aprendizagem do uso da escrita, na escola, torna-se, pois, a 

aprendizagem de ser sujeito capaz de assumir a sua palavra na 

interação com interlocutores que reconhece e com quem deseja 

interagir, para atingir objetivos e satisfazer desejos [...] de 

comunicação (SOARES, 1999, p. 68).    

 

 

O segundo ponto refere-se às considerações feitas acerca do trabalho do 

professor com o gênero em questão. Considerando-se que as atividades de escrita, ora se 

aproximaram, ora se afastaram do processo de produção textual, observamos um 

contexto de ensino fragmentado no qual está inserido o próprio ensino da língua 

portuguesa em nossas escolas. Este frequentemente é dividido em disciplinas que são 

responsáveis por abarcar conhecimentos que pertencem a gavetas que aparentemente 

não dialogam entre si como, por exemplo, a gaveta do ensino de literatura e a do ensino 

gramatical.  Ao que parece, falta tempo em sala, e ao longo dos anos letivos, no ensino 

básico, para que nossos alunos possam refletir acerca da constituição de seus próprios 

processos de produção textual.  

Da mesma forma também inexiste tempo, com a carga horária imposta ao 

professor, para um devido planejamento docente que busque o desenvolvimento e a 

avaliação cuidadosa desse trabalho com os alunos. Pode-se apontar para uma situação 

de ensino caracterizado por um processo repartidor do(s) saber(es) atrelados ao uso da 

linguagem onde “o professor e o aluno não participam do processo de produção desse 

saber [...]” (ZOZZOLI, 2013, p. 265, apud GERALDI, 1993, p. 88).  

Pensando-se acerca dos objetivos do trabalho com os gêneros, Zozzoli (2015) 

destaca que “não se trata de ensinar a reconhecer a e a reproduzir gênero x ou y, mas de 

um objetivo mais complexo e amplo que é a formação de leitores e produtores de textos, 

dentro dos gêneros disponíveis em articulação com as práticas sociais” (ZOZZOLI, 

2015, p. 36).  Assim, refletindo-se acerca da situação pesquisada, entende-se que o 

trabalho com o texto em sala precisa encontrar alternativas/estratégias para acontecer 

nesta e fora desta, diferenciando-se de um ensino e de uma aprendizagem da habilidade 

escrita que se caracteriza como um trabalho fragmentado ou não processual. 

 

 

 

 

 



Conclusão   

 

 

Considerando-se as dificuldades enfrentadas pelos alunos e pelo professor nas 

aulas observadas de língua portuguesa, em relação ao trabalho com o gênero redação, e 

consequentemente com o processo de ensino e aprendizagem da habilidade escrita, 

aponta-se que para uma construção e o fortalecimento de um trabalho ainda mais 

significativo com o gênero trabalhado, o professor em questão poderia atentar para a 

tomada de caminhos/perspectivas que aprofundassem o trabalho que foi parcialmente 

desenvolvido com a subcategoria textual T3.1.  

Dando, portanto, ênfase em atividades/momentos como as de preparação dos 

alunos para o momento da escrita; da mesma forma, seriam recomendáveis a adoção 

pelo professor, em sua prática, de uma perspectiva de avaliação formativa de tais textos, 

e ainda a atitude de acolhimento do texto do aluno com as suas respectivas escolhas e ou 

interesses temáticos. Ao mesmo tempo, a adoção da perspectiva da atividade escrita 

como uma atividade que se constitui em um processo, daí a necessidade da reescrita.  

Compreendendo-se, assim, que esta não tem como fim ou objetivo único a escola.  

Nesse contexto, vale ressaltar ainda que, para o desenvolvimento de um trabalho 

significativo de ensino e aprendizagem da língua escrita na escola; o professor de 

português, corroborando com o que apresenta Rojo, tem como alternativa, entre os 

caminhos que dispõe para enfrentar esse desafio, a busca pela criação/elaboração de 

“eventos [...] que possam integrar os alunos a práticas de leitura e escrita socialmente 

relevantes [...]” o que implica “ampliar a abrangência das práticas letradas que dão base 

aos eventos de letramento escolar.” (ROJO, 2010, p. 27).  No cerne do desenvolvimento 

e da avaliação dessas práticas em sala de aula, pelo professor.  

Aponta-se mais uma vez para a relevância das contribuições de uma formação 

docente reflexiva. Uma vez que estas poderão subsidiar as ações docentes no processo 

de ensino e aprendizagem do aluno. Assim, atentando-se para o que autores como 

Zozzoli (2010) apontam acerca da importância de uma substancial formação para o 

trabalho do professor, verificar a relevância de meios/recursos que fundamentem e que 

ao mesmo tempo façam repensar a sua prática, em sala, respondendo aos problemas 

enfrentados na docência, a partir das contribuições/reflexões elaboradas ao longo de seu 

processo formativo. Ressalte-se, ainda, a necessidade de o docente poder contar com a 

valorização de sua profissão pelos poderes públicos e pela sociedade, dando-lhe 

possibilidade de se envolver com o exercício dessa profissão, o que, na prática, se 

traduz, dentre outros ganhos, em poder reservar mais tempo para cada turma, para cada 

atividade, para cada aluno/a.      
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