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                                                                       (Marlene Carvalho, 2005) 
  

 Muitas professoras perguntam como trabalhar com textos na 

alfabetização inicial. Dúvidas mais comuns: se a criança não sabe ainda ler 

palavras simples, como poderá ler uma história? É possível sistematizar a 

alfabetização sem ensinar as letras uma a uma? Há risco de confundir as 

crianças? 

[...] 

Repito que para aprender a ler é preciso conhecer as letras e os sons 

que representam, mas é também fundamental buscar o sentido, compreender o 

que está escrito. Os textos podem ser úteis para enfocar estas duas facetas da 

aprendizagem: a alfabetização e o letramento. 

Neste capítulo procuro responder às seguintes questões: o que é um 

texto? Que textos escolher para alfabetizar? Como desenvolver atividades a 

partir de um texto? Como podemos transformar em texto escrito as falas de 

nossos alunos? 

 

O que é um texto? 
 
 A raiz da palavra texto é a mesma da palavra tecer. O texto é um tecido 

feito com palavras, assim como o pano é um tecido de fios. Fios soltos não 

formam um tecido, palavras soltas, desconexas, sem sentido que as aproxime, 

não formam um texto. Um texto é uma unidade significativa, uma passagem 

que faz sentido. Pode ser curto ou longo: uma frase ou uma oração que 
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expressa um significado completo podem ser um texto. Um texto é mais do que 

a soma de palavras e frases: assim, uma lista de frase estereotipadas das 

cartilhas do tipo O boi baba, A babá bebe, O ovo é da ave etc. estão longe de 

construir um texto.  

 As pessoas que falam determinada língua sabem reconhecer e produzir 

textos nessa língua, sabem também distinguir os que fazem dos que não fazem 

sentido. Uma passagem que é incoerente ou absurda causa um estranhamento 

nos ouvintes ou nos leitores. 

 Para compreender e saber produzir textos, as pessoas possuem uma 

competência linguística denominada competência textual. Mesmo as crianças 

pequenas possuem essa capacidade, que pode ser melhorada por meio de 

exercícios e atividades orais e escritas. [...] 

  

 
Trabalhando com textos orais e escritos 
 

  

 

 

Vamos examinar dois textos: O primeiro imita lições que encontramos 

nas cartilhas: uma série de frases isoladas, colocadas umas embaixo das 

outras, sem título. Não se parece com a língua viva que falamos ou 

escrevemos. Foi escrito apenas com o propósito de exercitar a criança, de 

treiná-la na aprendizagem de palavras com as letras v, m, l e b. 

 

Texto n.1 
A vovó é da menina. 

A menina leva doce para vovó. 

A menina vê o lobo. 

 

O primeiro imita lições que encontramos nas cartilhas: uma série de 

frases isoladas, colocadas umas embaixo das outras, sem título. Não se parece 

com a língua viva que falamos ou escrevemos. Foi escrito apenas com o 

Chapeuzinho Vermelho 
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expressa um significado completo podem ser um texto. Um texto é mais do que 

a soma de palavras e frases: assim, uma lista de frase estereotipadas das 

cartilhas do tipo O boi baba, A babá bebe, O ovo é da ave etc. estão longe de 

construir um texto.  

 As pessoas que falam determinada língua sabem reconhecer e produzir 

textos nessa língua, sabem também distinguir os que fazem dos que não fazem 

sentido. Uma passagem que é incoerente ou absurda causa um estranhamento 

nos ouvintes ou nos leitores. 

 Para compreender e saber produzir textos, as pessoas possuem uma 

competência linguística denominada competência textual. Mesmo as crianças 

pequenas possuem essa capacidade, que pode ser melhorada por meio de 

exercícios e atividades orais e escritas. [...] 
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Vamos examinar dois textos: O primeiro imita lições que encontramos 

nas cartilhas: uma série de frases isoladas, colocadas umas embaixo das 

outras, sem título. Não se parece com a língua viva que falamos ou 

escrevemos. Foi escrito apenas com o propósito de exercitar a criança, de 

treiná-la na aprendizagem de palavras com as letras v, m, l e b. 

 

Texto n.1 
A vovó é da menina. 

A menina leva doce para vovó. 

A menina vê o lobo. 

 

O primeiro imita lições que encontramos nas cartilhas: uma série de 

frases isoladas, colocadas umas embaixo das outras, sem título. Não se parece 

com a língua viva que falamos ou escrevemos. Foi escrito apenas com o 

Chapeuzinho Vermelho 

 

propósito de exercitar a criança, de treiná-la na aprendizagem de palavras com 

as letras v, m, l e b. 

 

Texto n.2 
Chapeuzinho Vermelho 
 

Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho.  
Um dia, sua mãe mandou que ela levasse uma cesta cheia de 

coisas gostosas para a vovó. A garota foi e no caminho 

encontrou o lobo. 
 

 O texto 2 é simples, mas faz sentido, é compreensível, transmite 

informações. Foi escrito de acordo com as convenções da escrita do 

Português. Não tem nada a ver com um texto típico de cartilha. 

 Repare nos recursos usados pelo autor para evitar repetições de 

palavras: o pronome ela e o substantivo garota referem-se a Chapeuzinho 

Vermelho. Ao falar da mãe de Chapeuzinho Vermelho, o texto diz, sua mãe. 

Antes do verbo encontrou, o sujeito ela não está explícito, mas sabemos que 

se refere à heroína da história. 

 Imaginemos agora que um estrangeiro que não conhecesse bem a 

nossa língua escrevesse esta história assim: 
 

Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho.  
Um dia, se a mãe diz para ele levar uma cesta cheia de coisas 

gostosas para o vovó. Ele foi e no caminho encontrou uma  

lobo mau. 
 

 Estranho, não é? Felizmente nós não precisamos ensinar nossos alunos 

que um substantivo feminino exige um artigo definido ou indefinido também no 

feminino, ou que o pronome sua deveria ser usado em concordância com mãe 

etc. Nossos alunos já sabem essas regras, utilizam-nas ao falar, embora não 

saibam ainda explica-las com os termos usados pelos gramáticos. 

 Voltando ao texto Chapeuzinho Vermelho: quanta coisa é preciso saber 

para compreender uma pequena história! Nós entendemos o sentido global do 
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texto devido á nossa experiência anterior com a língua oral e escrita e também 

ao nosso conhecimento do mundo: por exemplo, aprendemos que nas histórias 

de fadas os animais falam e aceitamos essa convenção, por isso não nos 

surpreende que o lobo converse com a Chapeuzinho. 

 Vamos agora pensar na história contada oralmente. Por exemplo, uma 

criança brasileira poderia conta-la mais ou menos assim: 

  
Era uma vez uma menina, o nome dela se chamava 

Chapeuzinho Vermelho, aí a mãe dela, a mãe chamou ela e 

falou, você vai levar uma cesta, uma cesta de coisas gostosas 

pra vovó, aí  a menina falou eu vou, aí foi, então ela se 

encontrou com um lobo mau. 

 

 Contada verbalmente, a história acima provavelmente seria entendida 

pelos ouvintes. Mas seria considerado impróprio apresentar esse mesmo texto 

por escrito, pois ele apresenta incorreções gramaticais, repetições de palavras 

e recursos típicos da língua oral, como o uso do termo aí para ligar as frases. 

Para transformá-lo em texto escrito, seria preciso fazer várias adaptações, pois 

há certas diferenças entre o oral e o escrito no que se refere à sintaxe ( a forma 

de organizar as frases) e ao léxico (vocabulário). 

 Imagino que uma professora possa perguntar: mas não devemos 

respeitar a fala das crianças? 

 Sim, é claro. Ao escutar o que diz a criança, a professora terá o cuidado 

de procurar entender o conteúdo de sua fala, suas ideias, opiniões e 

pensamentos. Isto, no entanto, não significa transcrever exatamente o que ela 

diz com hesitações, repetições, erros gramaticais etc. Afinal, a escola propõe-

se a ensinar a criança a escrever a língua materna com clareza e correção, 

tarefa longa e trabalhosa que tem início nas classes de alfabetização e de 

jardim de infância e estende-se durante 11 ou 12 anos de educação básica, ou 

mais. 

 Assim, ao servir de escriba para a turma, a professora modifica alguma 

coisa que foi dita, comentando o que foi mudado e por quê. 

Por exemplo: Uma criança conta que: 
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texto devido á nossa experiência anterior com a língua oral e escrita e também 

ao nosso conhecimento do mundo: por exemplo, aprendemos que nas histórias 

de fadas os animais falam e aceitamos essa convenção, por isso não nos 

surpreende que o lobo converse com a Chapeuzinho. 

 Vamos agora pensar na história contada oralmente. Por exemplo, uma 

criança brasileira poderia conta-la mais ou menos assim: 

  
Era uma vez uma menina, o nome dela se chamava 

Chapeuzinho Vermelho, aí a mãe dela, a mãe chamou ela e 

falou, você vai levar uma cesta, uma cesta de coisas gostosas 

pra vovó, aí  a menina falou eu vou, aí foi, então ela se 

encontrou com um lobo mau. 

 

 Contada verbalmente, a história acima provavelmente seria entendida 

pelos ouvintes. Mas seria considerado impróprio apresentar esse mesmo texto 

por escrito, pois ele apresenta incorreções gramaticais, repetições de palavras 

e recursos típicos da língua oral, como o uso do termo aí para ligar as frases. 

Para transformá-lo em texto escrito, seria preciso fazer várias adaptações, pois 

há certas diferenças entre o oral e o escrito no que se refere à sintaxe ( a forma 

de organizar as frases) e ao léxico (vocabulário). 

 Imagino que uma professora possa perguntar: mas não devemos 

respeitar a fala das crianças? 

 Sim, é claro. Ao escutar o que diz a criança, a professora terá o cuidado 

de procurar entender o conteúdo de sua fala, suas ideias, opiniões e 

pensamentos. Isto, no entanto, não significa transcrever exatamente o que ela 

diz com hesitações, repetições, erros gramaticais etc. Afinal, a escola propõe-

se a ensinar a criança a escrever a língua materna com clareza e correção, 

tarefa longa e trabalhosa que tem início nas classes de alfabetização e de 

jardim de infância e estende-se durante 11 ou 12 anos de educação básica, ou 

mais. 

 Assim, ao servir de escriba para a turma, a professora modifica alguma 

coisa que foi dita, comentando o que foi mudado e por quê. 

Por exemplo: Uma criança conta que: 

Minha mãe saiu, ela disse que ela ia trabalhar, aí ela foi, aí ela 

demorou muito, aí eu fui na esquina pra ver se ela tava vindo, 

mas ela não tava, aí tava muito escuro, eu fiquei com medo, aí 

minha avó me deu sopa e aí eu dormi.  

 

A professora vai escrever no quadro o que a criança disse. 

O que podemos propor? 

 Em se tratando de uma classe de jardim de infância, alfabetização ou 1ª 

série, as alterações serão poucas, as mínimas necessárias, pois ainda não se 

pode exigir demais das crianças que estão se iniciando na escrita. Por exemplo 

acima, sugiro apenas: 

 

 Evitar a repetição do pronome ela: em alguns casos, o verbo pode 

aparecer sem o pronome, ou o pronome pode ser substituído pela 

palavra mamãe. 

 Evitar o uso da palavra aí para ligar as frases. Mostrar que o sentido não 

muda se suprimirmos os aí que são próprios da linguagem oral. 

 Substituir tava por estava. 

À medida que a criança avançar na escolaridade, as exigências em matéria de 

gramática aumentarão. 

                                               (CARVALHO, Marlene, 49- 52. Ed. Vozes _ 2015) 
 


