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RESUMO

Este trabalho objetiva analisar questões teórico- metodológicas implicadas no ensino de leitura
e escrita nas aulas de língua portuguesa nos níveis fundamental II e médio. Trabalhamos com o
gênero textual relatório de estágio. Nestes relatórios estão descritas práticas de ensino dentre as
quais fazemos o recorte pertinente aos eixos de leitura e  escrita. Fundamentamos nossa
pesquisa em  estudos de Bakhtin, Dolz e Schneuwly, Rojo, Kleiman, Koch entre outros.
Adotamos a concepção interacionista de linguagem. Nesta perspectiva, as línguas estão a
serviço das interações sociais. A  leitura é compreendida como uma atividade responsiva na
qual o leitor é participante ativo no processo de reconstrução de sentidos para o texto. Participa
do jogo de valores que o organiza. Trava com o texto um diálogo para o qual evoca outros
textos, outras vozes. No tocante à escrita, refletir sobre ela, nesse viés interacionista, implica
considerar a existência do outro com quem ela é dividida. Aquele que escreve o faz para que
alguém leia. Dois ou mais sujeitos cooperam no ato da escrita. Os prováveis leitores têm
influência sobre a forma da escrita e  sobre o próprio tema. A partir das práticas relatadas
discutimos o papel da  leitura e da escrita nas interações entre os sujeitos no contexto escolar.

Palavras chave: linguagem, interação,  leitura, escrita, ensino

Introdução

É inquestionável a importância do papel da escola na formação da capacidade
leitora. Para cumprir  a  tarefa de formar leitores competentes, a escola tem, ao longo do
tempo, assumido diferentes posturas teóricas e metodológicas. Às práticas de ensino de
leitura e de escrita subjazem  concepções de leitura, de sujeito, de língua, de texto e de
sentido bem distintas.

Quando a língua é compreendida como representação do pensamento, o sujeito
falante dessa língua é concebido como sujeito psicológico. Este na sua individualidade
acredita-se dono da verdade, e espera que a sua representação mental seja captada pelo
interlocutor da mesma forma que foi mentalizada. Ou seja, o texto é apenas o produto
lógico do pensamento, cabendo ao leitor apenas captá-lo de forma passiva. Assim, a
leitura restringe-se à captação das ideias do autor, de suas intenções.
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Considerando-se a língua como estrutura, como código, instrumento de
comunicação, o sujeito passa a ser compreendido como determinado, assujeitado pelo
sistema e perspassado por uma espécie de não consciência.  O texto é visto como
produto da codificação de um emissor a ser decodificado pelo leitor, tarefa para a qual
basta ao leitor o conhecimento do código. Assim, a leitura exige apenas o foco na
linearidade do texto, cabendo ao  leitor o reconhecimento e a reprodução do “sentido”
das palavras e estruturas do texto.

Uma nova concepção de leitura e consequentemente de escrita começa a
despontar quando a língua passa a ser compreendida sob a ótica interacional (dialógica)
da língua. Sob esta concepção de língua, os sujeitos assumem o papel de atores que
dialogicamente constroem e são construídos no texto. O sentido de um texto não
preexiste, é construído na  interação textos-sujeitos e a leitura é entendida como:

[...] uma atividade interativa altamente complexa de produção de
sentidos, que se realiza evidentemente com base nos elementos
linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de
organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de
saberes no interior do evento comunicativo.

(Koch e Elias 2006: 11)

Tomamos esta concepção de leitura sob a perspectiva interacionista  como norte
teórico para as reflexões que fazemos neste estudo. Nosso corpus de análise relatórios
de estágio. Estes foram elaborados pelos graduandos da disciplina Estágio
supervisionado, obrigatória nos curso de Licenciatura. Analisamos dois relatórios de
observação e regência elaborados pelos alunos do curso de Letras buscando
compreender como se  dá o processo de ensino de leitura e de produção de textos.

1. Leitura

A análise dos relatórios aponta que no tocante à leitura, na escola, a perspectiva da
decodificação que se reverte em avaliação é predominante. O mesmo ocorre com as
práticas de interpretação textual  limitadas ao resgate de informações literais, situadas
na superfície textual. Tais práticas não favorecem a compreensão global do texto, se
distanciam da perspectiva interacionista. Nos relatórios analisados destacamos duas de
propostas de leitura que revelam a presença da concepção de leitura como mera
decodificação:

(A)

Na aula desse dia, a professora entregou textos com dicas para
interpretação. Distribuiu alguns textos para os alunos
interpretarem.

(B)

[...] explicando detalhadamente cada passagem e personagem do
texto, ela pede para que os alunos leiam o texto  e falem o que
entenderam [...]
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Ainda não há o reconhecimento de que a compreensão da leitura vai muito além
do que uma mera decodificação. E de que o leitor deve ser compreendido como sujeito
da interação. No seu trabalho de construção de sentidos para o texto, ele segue as pistas
do texto, e utilizando também o seu conhecimento prévio “o que ele já sabe, o
conhecimento adquirido ao longo de sua vida [...] o conhecimento linguístico, o textual
e o conhecimento de mundo [...]” (Kleiman 1999: 13), levanta hipóteses, tira
conclusões, vai reconstruindo sentidos e buscando intenções pretendidas pelo texto.
Deste modo, a leitura completa a atividade da produção escrita. Ou seja, o leitor
participa de forma cooperativa ao interpretar e reconstruir sentidos e intenções do autor
e dialogar com o texto, pois,

[...] compreender qualquer evento humano é deslindar, num primeiro
momento, o jogo de valores que o organiza. Mas isso não é tudo: a
compreensão deve ser sempre responsiva. E responder é posicionar-se
valorativamente frente a tal jogo de valores. Nesse sentido, a
compreensão não pode ser entendida  como uma tautologia  ou  uma
mera duplicação do texto. Quem compreende se torna participante do
diálogo donde emergiu o texto e do diálogo que o texto suscita.
(Faraco 2007: 45)

A leitura permite, de modo geral, a ampliação dos saberes  em todas as áreas do
conhecimento humano, o desenvolvimento do prazer estético, a apreensão de marcas
vocabulares e gramaticais próprias de determinados gêneros. Ela favorece a
aprendizagem das formas de organização  e apresentação textual de diversos gêneros de
escritos e possibilita ao professor um trabalho no sentido reduzir a enorme distância
entre os textos que circulam no cotidiano dos alunos, fora da escola e os textos lidos nos
limites deste  ambiente.

De modo geral, a escola compreende o trabalho com a leitura como atividade
relegada ao segundo plano, a ser realizada, se sobrar tempo. Tempo que deve ser
ocupado pelo ensino de gramática. A gramática é ensinada na escola separada do texto,
descontextualizada. O ensino está centrado na classificação. Esta opção pela
apresentação da taxionomia parece refletir um desejo de legitimação de um papel para si
e este papel a escola acredita que seja o de ensinar gramática. De certo esta é uma
prática equivocada, porém, bastante recorrente. Destacamos em dois dos relatórios
analisados, trechos nos quais o ensino de gramática descontextualizada mostra-se
bastante evidente:

(A)

A aula da professora consistiu em uma espécie de revisão sobre
as classes de palavras. Ela foi colocando palavras de classes
diferentes no quadro e foi formando uma oração, dessa oração
um período e perguntava aos alunos, à medida que as palavras
iam sendo colocadas na lousa, a que classes de palavras elas
pertenciam e os que arriscavam responder alguma resposta eram
os que estavam sentados na frente  prestando atenção na aula da
professora.

(B)
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Dando início à aula, a professora [...] perguntou quais as classes
gramaticais existentes na língua portuguesa, trabalhou com a
palavra “aluno” para explicar o que é substantivo. [...]

A professora formou no quadro negro várias frases para
trabalhar as classes [...] falou dos artigos definidos e indefinidos
e qual a função morfológica de cada palavra. Disse que o artigo
acompanha o substantivo [...]

(C)

No segundo horário da aula, a professora falou das classes de
palavras invariáveis e disse que o advérbio é uma classe de
palavra invariável que não pode mudar e nem flexiona.

(D)

O primeiro dia de observação se deu na turma do 7º ano C, onde
o professor fez uma dinâmica em sala junto com a turma do 7º
ano D. Ambas as turmas teriam que escrever e soletrar as
palavras ditadas pelo professor [...]

Os alunos mostraram bastante dificuldade em relação à escrita
da maioria das palavras como libélula, lírico, pó, cor-de-rosa,
família, moído etc.

Considerando a linguagem sob uma perspectiva interacionista observamos que
as línguas estão a serviço das interações sociais. As produções linguísticas cotidianas se
materializam através dos textos, de modo que, é sobre o texto, oral e também escrito,
que deve incidir o foco da análise linguística. Como o afirma Rojo,

Trata-se então de enfocar, em sala de aula, o texto em seu
funcionamento e em seu contexto de produção/leitura, evidenciando
as significações geradas mais do que as propriedades formais que dão
suporte a funcionamentos cognitivos. (Rojo, 2004: 10)

Compreendemos que a escola tenta responder às expectativas de uma sociedade
que espera que as “aulas de português” possibilitem aos alunos falar e escrever bem.
Acreditando que o êxito nessas tarefas depende do conhecimento da norma padrão,
preocupa-se com o ensino de gramática normativa padrão, dedicando-se ao estudo dessa
gramática isolada do texto.

Porém, dado o equívoco dessa concepção assumida pela escola, perpetua-se uma
prática de ensino metagramatical, que não está preocupada com o sucesso das interações
verbais, com a pertinência da inserção do discurso na interlocução, com o
funcionamento da gramática nas elaborações dos variados gêneros textuais, com as
interações sociais pela via  da leitura  e da escrita. Na maioria das escolas, não existe o
reconhecimento  de que o bom desempenho nas atividades de leitura e de escrita, ou da
competência comunicativa implica a compreensão de aspectos interacionais da
linguagem.

Insistimos na necessidade de uma mudança de postura teórica por parte do
professor porque acreditamos que ela terá reflexos na prática docente. Em outras
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palavras, as práticas apoiam-se em princípios teóricos. É necessário que o professor seja
clareza dos pressupostos teóricos que fundamentam sua prática uma vez que,

Se nossa prática de professores se afasta do ideal é porque nos falta,
entre outras muitas condições, um aprofundamento teórico acerca de
como funciona o fenômeno da linguagem humana. O conhecimento
teórico disponível a muitos professores, em geral se limita a noções e
regras gramaticais apenas, como se tudo o que é uma língua em
funcionamento coubesse dentro do que é uma gramática. (Antunes
2003: 40)

Compreendemos que os fatos da linguagem devem ser vistos a partir da
consideração da língua como atuação social. Nesta perspectiva, o aluno/leitor precisa
ser motivado para a descoberta dos mistérios do texto. Deve buscar inicialmente a
dimensão global do texto, a chamada ideia principal, o fio ideacional. E uma vez tendo
reconhecido esse eixo, deve identificar os argumentos  levantados para a defesa da
ideia. Adentrando mais profundamente no terreno do texto, o leitor deve perceber os
aspectos ideológicos subjacentes ao texto e compreender que em nenhum texto há
neutralidade ideológica. O leitor alcança a plenitude da leitura quando compreende os
aspectos ideológicos do texto.

O ideal é que o aluno consiga perceber que nenhum texto é neutro,
que  por trás das palavras mais simples, das afirmações mais triviais,
existe uma visão de mundo, um modo de ver as coisas, uma crença.
Qualquer texto reforça ideias já sedimentadas ou propõe visões novas.
Mas nenhum, como disse, é neutro, no sentido de que não toma
partido em relação a uma determinada concepção das coisas. (Antunes
2003: 81)

A ideia de que o texto é perpassado pela ideologia está presente nos escritos de
Bakhtin:

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e
servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É
portanto claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível de
todas as transformações sociais, mesmo daquelas que apenas
despontam. (Bakhtin 1995: 41)

2. Escrita

O trabalho com a escrita na escola também é passível de críticas.  A principal
delas é o “apagamento” do sujeito escritor. A ênfase dada ao texto como produto final
faz com que sejam deixados de lado, o estudo dos processos de construção textual, os
sujeitos e suas ações, inerentemente implicados nestes processos. As práticas da escrita
na sala de aula, predominantemente, ainda seguem um paradigma estruturalista. No
momento de aquisição, as estratégias desenvolvidas na escola priorizam aptidões
motoras referentes ao desenho dos sinais gráficos e posteriormente centram a atenção na
memorização de regras ortográficas. Seguem-se atividades de elaboração de escrita de
palavras e de frases soltas, descontextualizadas, sem marcas de autoria, sem valor
interacional.

A escrita, assim como a leitura deve ser compreendida sob a perspectiva
interacional e dialógica da língua. Nesta perspectiva exige do escritor o uso de algumas
estratégias específicas:
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● ativação de conhecimentos sobre os componentes da situação
comunicativa (interlocutores, tópicos a ser desenvolvido e
configuração textual adequada à interação em foco);
● seleção, organização e desenvolvimento das ideias, de modo a
garantir a continuidade do tema e sua progressão;
● “balanceamento” entre informações explícitas e implícitas, entre
informações “novas” e “dadas”, levando em conta o
compartilhamento de informações com o leitor e o objetivo da escrita.
● revisão da escrita ao longo de todo o processo guiada pelo objetivo
da produção e pela interação que o escritor pretende estabelecer com o
leitor. (Koch e Elias 2009: 34)

Pensar a escrita sob a ótica interacionista implica considerar a existência do
outro ou do tu com quem dividimos a escrita. De fato, o outro pode não estar presente
no momento da escrita, mas sempre que alguém escreve, o faz para que outro alguém
leia. Dois ou mais sujeitos cooperam no ato da escrita. Os sujeitos prováveis leitores
têm influência sobre a forma da escrita, sobre o próprio tema do escrito. A interação
autor/leitor é um princípio natural do ato de escrever. De  modo que, quando a escola
propõe a escritura do texto para ser lido apenas pelo professor, com finalidade de
correção gramatical,  apaga parte essencial do processo, o leitor, e a interação e torna a
atividade de escrita artificial. Esta escrita artificial não atende a nenhum propósito
sociocomunicativo. Destacamos um trecho de uma descrição de aula (em um  relatório
analisado) que exemplifica esta  prática:

(A)

Nessa aula, a professora trouxe a proposta de redação do ENEM
(Exame Nacional do Ensino Médio). Ela simplesmente
perguntou aos alunos quem havia se submetido ao exame e
poucos responderam configurando assim que poucos realizaram
a prova do ENEM.

A professora explicou rapidamente  e de maneira oral, sem
nenhum texto em mãos, o que era uma redação para o ENEM,
sua estrutura composicional e falou também de textos
motivadores, tudo de maneira muito rápida. Pediu aos alunos
que formassem duplas e entregou  a cada dupla a proposta de
redação do ENEM 2013, para que os mesmos fizessem uma
redação.

(B)

[...] Ela pediu que a turma formasse dupla para fazerem uma
redação, ela entregou algumas propostas de produção textual.
Utilizou as propostas de redação do ENEM e pediu para que a
turma produzisse um texto.

A professora ia lendo e explicando para a turma que a redação
deve ser escrita em uma linguagem formal, não usar gírias.
Falou que na redação, o aluno tem que dar uma proposta para
convencer o leitor.
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Os textos escritos têm diferentes funções, e consequentemente diferentes formas
de apresentação, diferentes gêneros. Estes resultam de convenções  históricas, sociais
criadas a partir das necessidades interacionais dos sujeitos, em outras palavras, a partir
das necessidades  usos dos sujeitos.

Do ponto de vista do uso e da aprendizagem, o gênero pode, assim, ser
considerado um megainstrumento que fornece um suporte para a
atividade, nas situações de comunicação, e uma referência para os
aprendizes. (Dolz e Schneuwly 2004: 64)

A natureza interativa da escrita exige do escritor o cumprimento de algumas
etapas, o planejamento, a escrita e a reescrita.  A etapa do planejamento oportuniza a
escolha adequada do repertório lexical, a delimitação do tema, do objetivo, a ordenação
das ideias. Permite ao leitor pensar sobre as condições dos possíveis leitores, sobre a
circulação dos textos e os suportes desta, decidir sobre as estratégias textuais a serem
usadas e sobre suas próprias intenções. O momento da escrita em si, corresponde ao ato
de pôr as ideias no papel, pôr em prática o que fora planejado. A reescritura oportuniza
rever o que foi escrito, confirmar se o que está dito era mesmo o que se pretendia dizer,
avaliar a continuidade temática, e a concatenação  entre as partes do texto,  avaliar a
clareza, a adequação,  e o uso das normas sintáticas, semânticas e ortográficas.

Ainda sobre a escrita é importante considerar a relação desta com a fala. Textos
falados e textos escritos se interpenetram. Mas, na perspectiva escolar, os textos orais
quase não são contemplados. Para alguns professores, como os usos orais, por fazerem
parte do cotidiano de todos os falantes não precisam ser estudados. Para outros, a fala é
o lugar do “erro” do “caos gramatical”. Essa visão leva a escola  a optar pela abordagem
dos padrões coloquiais  quando abordam a oralidade. É como se não existissem usos
mais formais da oralidade. Subjaz a essa prática a ideia de que a língua escrita é
superior a língua falada.

Ao longo deste texto temos insistido na ideia de abordar a língua em seu
funcionamento social. Isto implica na necessidade de conhecer a língua falada. O
professor deve conhecer o português falado por seus alunos.

[...] é necessário elaborar (os professores podem fazer isso) uma
descrição mínima do português falado em cada circunscrição escolar
─ bairro, cidade etc. Não se trata de descrever  exaustivamente um
dialeto, de fazer uma gramática completa; seria uma tarefa infindável.
Trata-se de descrever os traços mais salientes da fonologia e/ou da
pronúncia local. [...] trata-se de saber de que ponto a escola deve
partir. (Possenti 2014:19)

A língua escrita não é superior à língua falada ou vice-versa. O que há são
modalidades diferentes, que atendem a condições de produção e recepção também
diferentes. De certo a escrita tem fundamental importância no mundo letrado no qual
vivemos. E a oralidade, como prática social inerentemente humana, de caráter universal,
tem lugar garantido na construção da identidade social, no funcionamento da sociedade.
É insubstituível.

Nos termos de Marcuschi (2003:37), “as diferenças entre fala e escrita se dão
dentro do continuum tipológico das práticas sociais de produção textual e não na
relação dicotômica de dois pólos opostos.” Há entre a fala e a escrita uma simetria sob
o ponto de vista do movimento do sistema da língua porque o mesmo sistema da língua
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─ considerado como fenômeno heterogêneo em suas formas de manifestação, variável,
histórico-social, presentes nos textos e discursos ─ é utilizado pelas duas modalidades.
Mas, não há  simetria de representação. Ou seja, a escrita não representa a fala. Ambas
são normatizadas (a fala não é o lugar do caos). São multissêmicas. Cabe à escola
romper com a visão dicotômica que perpassa a compreensão da fala e da escrita e
reconhecê-las como produções de caráter sócio interativo cotidiano que estão em
diálogo constante e em processo simultâneo e recíproco de transformação.

O processo de transformação ou retextualização, definido por Marcuschi (2003)
consiste na passagem de ordem para outra ordem. Trata-se de um processo complexo no
qual estão implicadas um conjunto de ações de natureza também complexa como por
exemplo,  a atividade de compreensão. Ela é essencial no processo de transformação
social visto que, para dizer de outro modo, ou em outro gênero o que foi dito por
alguém é necessário ter compreendido o que foi dito.

Atividades de retextualização são rotinas usuais altamente
automatizadas, mas não mecânicas, que se apresentam como ações
aparentemente não-problemáticas, já que lidamos com elas o tempo
todo nas sucessivas reformulações dos mesmos textos numa intrincada
variação de registros, gêneros textuais, níveis linguísticos e estilos.
Toda vez que repetimos ou relatamos o que alguém disse, até mesmo
quando produzimos as supostas citações ipsis verbis, estamos
transformando, reformulando, reformulando, recriando e modificando
uma fala em outra. (Marcuschi 2003: 48),

Atividades de retextualização podem e devem ser adotadas na escola. Elas não
se restrigem ao trabalho com a produção de texto. Contribuem também no processo de
compreensão textual.

Considerações Finais

Existem muitos esforços por parte de escolas, de professores, no sentido de
promover a mudança nesse quadro. Tais esforços, em geral, norteiam-se por
documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Os próprios
mecanismos oficiais de avaliação como SAEB (Sistema Nacional de Educação Básica),
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) acabam por subsidiar práticas de ensino de
leitura e texto fundamentadas em novas bases teóricas voltadas para a dimensão
interacional da linguagem.  Mas, infelizmente, este ainda é o quadro geral do ensino de
leitura e escrita no qual está inserida a maioria das escolas brasileiras.

A escola precisa criar condições para que o aluno possa desenvolver as
habilidades de leitura e escrita. É necessário um redirecionamento das práticas de
ensino.  O primeiro passo a ser dado nesse sentido é garantir espaços de autoria. Os
alunos devem escrever e ler textos autênticos. Isso significa que os textos produzidos
pelos alunos na escola devem ter leitores dentro e fora dela. Esta é uma condição
essencial para que o aluno saia da condição de leitor passivo do dizer que circula na
escola e torne-se sujeito do seu dizer.  A  questão da autenticidade também deve ser
considerada no momento da escolha dos textos a serem lidos. Eles devem ser reais,
podem ser coletados de livros, revistas, jornais, panfletos, outdoor dentre outros, desde
que sejam textos que tenham função comunicativa,  que possam ser lidos como lugar de
encontro entre leitor e escritor.
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Dada a relação de intercomplementaridade entre leitura e escrita, os textos
elaborados pelos alunos na escola devem ser socialmente relevantes, ter uma relação
com aquilo que se escreve e que se lê fora da escola. Devem fazer parte de gêneros que
têm função social. E sua leitura implique um resgate das condições de produção nas
quais o texto foi escrito. Quando? Por Quem? Para que? Para que? São questões que
devem perpassar o processo de escrita e também de leitura de qualquer texto.

No tocante a questão dos gêneros, pontuamos que os gêneros  orais devem ser
contemplados como objeto de ensino nas aulas de leitura e de produção de textos. Estes
devem ser analisados na perspectiva do continuum tipológico, considerando as
características específicas da fala e da escrita. Trabalhar com gêneros orais implica
aproximar o estudo dos sujeitos usuários da língua, abre a possibilidade de apreender a
língua em situações reais de uso.

Finalizamos estas breves considerações pontuando que o ensino de leitura e
escrita na escola na perspectiva interacionista é também uma questão de cidadania.  Para
que a escola cumpra seu papel de formar para o exercício da cidadania é necessário o
redirecionamento do trabalho com o texto na escola de modo a aproximar a
competência nas  atividades de leitura e escrita  do ideal de cidadania. Neste sentido,
acreditamos que essa pesquisa pode contribuir amplamente pois “ Como em muitos
outros casos, discutir, refletir, para identificar os problemas e encontrar saídas, já é uma
“ação”, já é parte de um processo de mudança”.  (Antunes 2003: 34)
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