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Senhor (a) Diretor (a), 
 
 
1. Conforme estabelece a nova Estrutura Curricular do Ensino Médio do Estado do 

Tocantins, a disciplina de Redação, com ênfase na leitura e produção de textos, foi implantada 
nas séries finais do Ensino Fundamental e nas Três Séries do Ensino Médio. Isso se deu em 
virtude da necessidade de melhor preparar o aluno da rede pública no desenvolvimento de sua 
consciência sobre os processos de ler e escrever. 

 
2. O processo de produção textual deve ser alicerçado em dois pilares básicos: o uso da 

língua (a prática de compreensão e produção dos textos) e a reflexão sobre o texto (prática de 
análise lingüística). Dessa forma, os professores estarão permitindo que seus alunos integrem, 
de forma participativa, o processo de ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo em que 
desenvolvem o senso critico. 

 
“Aprender a ensinar a ler e a escrever são fatos 

relevantes, funcionais e significativos quando aquilo que lemos 
e escrevemos tem uma finalidade, um sentido e responde às 
necessidades funcionais a aos interesses e às expectativas dos 
alunos, e quando sua conquista é resultado de uma atividade 
compartilhada e negociada entre aluno e professor em uma 
escola participativa, cooperativa, flexível, integradora e 
democrática, que possibilite o encontro e o contato cotidiano 
com diferentes textos e a interação entre colegas.” (Carvajal & 
Ramos 2001:24). 

 
3. Como forma de auxiliar o professor, através da Assessoria de Currículo de Língua 

Portuguesa, seguem algumas sugestões de conteúdos, habilidades e referências bibliográficas: 
 
Habilidades: 
 

• Utilizar os conhecimentos sobre as particularidades dos diferentes gêneros e modos de 
organização discursiva para a produção de textos orais e escritos, adequando-os aos 
diferentes contextos de produção; 

• Organizar o texto em parágrafos, estruturando as idéias com coesão e coerência; 
• Empregar os mecanismos de coesão na organização textual; 
• Utilizar, na construção do texto, estratégias argumentativas para a sustentação da tese e o 

convencimento do interlocutor; 
• Empregar os recursos expressivos na construção de um texto, reconhecendo os efeitos de 

sentido produzidos. 
 

 



Conteúdos: 
 

• Procedimentos de leitura (informações explícitas e implícitas, tema, fato e opinião); 
• Gêneros textuais (caracterização, circulação, finalidade, intencionalidade e 

intertextualidade); 
• Coesão, coerência no processamento do texto (relações entre as partes do texto, tese, 

relação entre a tese e os argumentos, idéia principal e secundária, relações lógico-
discursivas, conflito gerador do enredo, elementos da narrativa); 

• Recursos expressivos e efeitos de sentido (efeitos de ironia ou humor decorrentes do 
uso de pontuação, do uso de determinada palavra, do uso de recursos ortográficos); 

• Criatividade e arte na produção textual; 
• Variação lingüística (variações geográficas, temporais e sócio-culturais, marcas que 

evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto). 
 
 
4. É importante fazer conexões entre atividades de leitura, produção textual e análise 

lingüística. A relação entre a língua usada na escola e a língua usada no cotidiano não deverá 
ser fragmentada. 

 
5. Lembrar que, para as aulas de leitura, individual ou compartilhada, o professor deve 

iniciar utilizando estratégias como: motivação ao tema, introdução, leitura do texto, 
interpretação e produção. Ele pode ainda, aproveitar espaços como o pátio da escola, 
biblioteca, jardins, sombras etc. Utilizar-se de rodas de leitura, pequenos grupos, leitura 
silenciosa, dramatizações e outras estratégias. 

 
6. No que se refere à avaliação, é muito importante que os critérios sejam detalhados 

para o aluno, que ele entenda não só os problemas de seus textos, mas também os dos colegas, 
podendo corrigi-los, refazê-los ou alterá-los, exercitando assim a análise crítica de sua 
produção. 

 
7. È imprescindível que os diretores apóiem, juntamente com o suporte Pedagógico, as 

iniciativas que levem o aluno à prática da leitura e que estimulem os professores de todas as 
disciplinas a fazerem desta, uma cultura iniciada e exercitada coletivamente nas unidades 
escolares. 

 
8. Anexa, relação de referencial bibliográfico e sites como fonte de pesquisa para 

subsidiar o trabalho do suporte pedagógico e professores. 
 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS 
Coordenadora Regional de Ensino Fundamental e Médio 
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