
 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 
A coleção a seguir compõe-se de sete capítulos voltados ao ensino de escrita 

de gêneros discursivos diversos. 

Os capítulos são resultados do trabalho desenvolvido por alunas do curso de 

Linguística da UFSCar e sintetizam leituras teóricas, discussões, questionamentos e, 

principalmente, o empenho empreendido na disciplina Laboratório 8 (Ênfase em Meios 

e Materiais Instrucionais), ofertada no segundo semestre de 2016. 

Os capítulos buscam contemplar o viés bakhtiniano (BAKHTIN, 2003/[1952-

1953]), elegendo, portanto, a noção de gênero discursivo como basilar para o ensino da 

escrita. Consideram também os subsídios fornecidos pelos Parâmetros curriculares na-

cionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa (BRASIL, 

1998) e se pautam pelos critérios do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) 2017: 

língua portuguesa – Ensino fundamental anos finais (BRASIL, 2016). 

Porém o que se procurou, sobretudo, foi ter em foco a criança ou adolescente 

para o qual os capítulos são voltados.  

Aspecto bastante interessante dos capítulos é o fato de que todos contam com 

uma produção escrita real, a partir da qual é sugerido um trabalho com a reescrita. 

Os capítulos contemplam gêneros discursivos variados que vão desde alguns 

mais comuns ao âmbito escolar como fábulas e contos até outros pouco usuais como 

proposta de produção pelos alunos, a exemplo do gênero verbete. 

O material é bastante plural, pois, se seguiram as mesmas orientações, refle-

tem as escolhas individuais das autoras, que buscaram observar as especificidades dos 

gêneros que propunham ensinar. Assim, há propostas que pedem para que os alunos 

escrevam o gênero por partes (primeiro um parágrafo, depois outro, até se chegar ao 

texto completo), em outros o aluno precisa adequar seu projeto discursivo a trechos do 

gênero já previamente dados, “completando” o texto. Há também capítulos em que, co-

mo comumente se trabalha na escola, o aluno é convocado a compor de uma única vez 

todo o texto. 

Embora pensado inicialmente para alunos do 6º ano do ensino fundamental, os 

capítulos podem ser trabalhos em outras séries, haja vista que as produções reais que 

ilustram os capítulos foram realizadas por crianças e adolescentes de diversas idades 

(indo dos 8 ao 13 anos). 

Possivelmente trata-se de um material que pode interessar a professores, a 

alunos de Letras, Linguística e áreas afins, na medida em que se pauta pela atual no-

ção discursiva de gêneros, conforme proposta por Bakhtin, observa as normatizações 

oficiais, reconhece a importância da reescrita, traz produções reais de sujeitos escre-

ventes e, principalmente, tenta chegar a quem primeira e prioritariamente deve interes-

sar: o aluno aprendiz. 

Boa leitura! 
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