
O PAPEL DA LEITURA NO DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE 
DE PRODUZIR TEXTOS1 

Como podem as crianças desenvolver a idéia de que a linguagem falada e escrita 
não são a mesma coisa? Só pode haver uma resposta: escutando linguagem escrita 

lida em voz alta. (Frank Smith)2 
 

A leitura tem um papel fundamental no desenvolvimento da capacidade de 
produzir textos escritos, pois por meio dela os alunos entram em contato com toda 
a riqueza e a complexidade da linguagem escrita. É também a leitura que contribui 
para ampliar a visão de mundo, estimular o desejo de outras leituras, exercitar a 
fantasia e a imaginação, compreender o funcionamento comunicativo da escrita, 
compreender a relação entre a fala e a escrita, desenvolver estratégias de leitura, 
ampliar a familiaridade com os textos, ampliar o repertório textual e de conteúdos 
para a produção dos próprios textos, conhecer as especificidades dos diferentes 
tipos de texto, favorecer a aprendizagem das convenções da escrita… só para citar 
algumas possibilidades.  

A leitura compartilhada tem sido uma das estratégias mais eficientes para 
aproximar os alunos do mundo letrado, mesmo quando ainda não sabem ler. E a 
experiência tem mostrado que essa prática – muito importante para o 
desenvolvimento da capacidade de produzir textos – pode ser facilmente 
incorporada à rotina diária do professor, qualquer que seja a idade e a condição 
social dos alunos. 

Quando os alunos ainda não sabem ler, é o professor quem realiza as leituras, 
emprestando sua voz ao texto. Enquanto escutam leituras de contos, histórias, 
poemas etc. os alunos se iniciam como “leitores” de textos literários. Mas é preciso 
nunca esquecer que ler é diferente de contar. Ao ler uma história o professor deve 
fazê-lo sem simplificá-la, sem substituir termos que considera difíceis. Não é 
porque a linguagem é mais elaborada que o texto se torna incompreensível. É 
justamente o contato com a linguagem escrita como ela é que vai fazendo com que 
ela se torne mais acessível. Ao escolher o livro, é importante que o professor 
considere a faixa etária de seu grupo e avalie a qualidade literária da obra – ou 
seja, se apresenta uma história envolvente, provida de nó dramático, de 
vocabulário complexo, de dilemas, conflitos, de encantamento, humor, surpresas, 
enfim, provida dos elementos que há milhares de anos prendem a atenção dos 
ouvintes ou leitores. Da mesma forma, é interessante evitar os livros que 
apresentam histórias moralizantes, com tramas insípidas, com vocabulário 
simplificado, reduzido. Esses livros não ajudam os alunos a estabelecer uma 
relação mais profunda com a literatura, não permitem que eles apreciem uma 
narrativa complexa e vivenciem as surpresas da linguagem metafórica, enfim, eles 
não convocam, não apaixonam. 

 

Os recontos e as reescritas 

É ouvindo contos que os alunos vão desde muito cedo se apropriando da 
estrutura da narrativa, das regras que organizam esse tipo particular de discurso. E 
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é esse conhecimento que lhes possibilita compreender outras narrativas, recontá-
las e reescrevê-las. 

A reescrita é uma atividade de produção textual com apoio, é a escrita de 
uma história cujo enredo é conhecido e cuja referência é um texto escrito. Quando 
os alunos aprendem o enredo, junto vem também a forma, a linguagem que se usa 
para escrever, diferente da que se usa para falar. A reescrita é a produção de mais 
uma versão, e não a reprodução idêntica. Não é condição para uma atividade de 
reescrita – e nem é desejável – que o aluno memorize o texto. Para reescrever não 
é necessário decorar: o que queremos desenvolver não é a memória3, mas a 
capacidade de produzir um texto em linguagem escrita. O conto tradicional 
funciona como uma espécie de matriz para a escrita de narrativas. Ao realizar um 
reconto, os alunos recuperam os acontecimentos da narrativa, utilizando, 
freqüentemente, elementos da linguagem que se usa para escrever. O mesmo 
acontece com as reescritas, pois ao reescrever uma história, um conto, os alunos 
precisam coordenar uma série de tarefas: eles precisam recuperar os 
acontecimentos, utilizar a linguagem que se escreve, organizar junto com os 
colegas o que querem escrever, controlar o que já foi escrito e o que falta escrever. 
Ao realizar essas tarefas os alunos estarão aprendendo sobre o processo de 
composição de um texto escrito.  

 

Os gêneros… 

O conhecimento da linguagem que se escreve não se constitui só de 
narrativas. Os textos que existem no mundo têm diferentes formas, pertencem a 
diferentes gêneros que se constituem a partir do uso, e também é por meio do uso 
que são aprendidos. 

Muito antes de saber ler e escrever convencionalmente, as crianças são 
capazes de reconhecer diferentes organizações discursivas: por exemplo, jamais 
confundiriam um conto com uma carta. Mas, para isso, é necessária a experiência 
com textos escritos. O que só é possível se alguém ler para elas. É a partir dessas 
leituras que os alunos vão se familiarizando com os diferentes gêneros, mesmo 
sem saber descrevê-los ou defini-los. Não há dificuldade em diferenciar um conto 
de fadas de uma carta, um bilhete ou uma receita. Isso é simples, tanto para os 
alunos que já aprenderam a ler como para os alunos que ainda não 
compreenderam o funcionamento do sistema de escrita. Para ditar uma carta, ou 
um conto, o conhecimento necessário é sobre as características formais desse 
gênero, independente de aquele que dita estar ou não alfabetizado. 

 

Falando de alguns deles… 

Um portador de grande variedade de textos com diferentes graus de 
complexidade é o jornal. Apesar de ser produzido para a leitura adulta, é um 
excelente material para aprender a ler, porque, entre outras coisas, tem o poder de 
trazer o mundo e os textos sobre o mundo para dentro da escola, além de ser um 
material barato e de fácil acesso.  

Os bilhetes, por exemplo, são textos muito usados na vida social. Na vida 
escolar não é diferente. A escrita de bilhetes é uma prática recorrente nas salas de 
aula; são utilizados para trocar informações entre professores, entre classes, entre 
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professores e pais, e também podem ser articulados com a produção de texto 
ficcional, como fez a professora Márcia quando propôs que os alunos escrevessem 
um bilhete para o personagem Renato, do livro As bruxas, avisando que a bruxa 
estava por perto. 

Vimos também, na classe da professora Clélia, um grupo de crianças 
escrevendo as regras para a brincadeira pula-elástico: um texto instrucional. Esse 
tipo de texto, que tem como característica orientar as ações do leitor, é muito 
utilizado na vida cotidiana: para cozinhar seguindo uma receita, para montar um 
móvel, para manusear eletrodomésticos, para aprender um jogo etc. 

A compreensão atual da relação entre a aquisição das capacidades de redigir 
e de grafar rompe com a crença arraigada de que o domínio do bê-á-bá seja pré-
requisito para o início do ensino da língua escrita, e nos mostra que esses dois 
processos de aprendizagem podem e devem ocorrer de forma simultânea. É que 
eles dizem respeito à aprendizagem de conhecimentos de naturezas distintas. A 
capacidade de grafar depende da compreensão do funcionamento do sistema de 
escrita, que em português é alfabético. Já a capacidade de redigir depende da 
possibilidade de dispor de um repertório de textos conhecidos, de referências 
intertextuais, e se refere à aprendizagem da linguagem que se usa para escrever. É 
importante que o professor tenha claro que tão importante quanto aprender a 
escrever/grafar é aprender a escrever/redigir, isto é, aprender a produzir textos. E, 
para isso, é preciso aprender este outro tipo de linguagem: a linguagem escrita.  
Ver Parâmetros Curriculares Nacionais (1º e 2º ciclos) Língua Portuguesa. Brasília, MEC/SEF, 1997, p. 26. 


