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Resumo

Desde os anos de 1980, pesquisadores da área de linguagem vêm defendendo a necessidade de
mudanças na abordagem escolar das atividades de leitura, escrita, oralidade e gramática,
propiciando ao aluno condições para ler de forma crítica, escrever para alguém e falar
fluentemente dentro de uma modalidade adequada ao contexto de usos da língua.
Especificamente quanto ao ensino da escrita, defendem um trabalho de caráter situado que
considere as condições de produção e circulação dos textos, os objetivos do autor, o
compartilhamento de sentido com o leitor, dentre outros aspectos. Entretanto, apesar dos debates
acadêmicos, as práticas de ensino de produção textual continuam a solicitar do aprendiz a escrita
de textos artificiais, descontextualizados, não levando em conta a produção e a circulação dos
gêneros textuais presentes na sociedade. Tendo em vista esta realidade, este trabalho visa a
apresentar e discutir os resultados de uma pesquisa (PIBIC/CNPq/UFCG 2013/2014) que
objetivou Investigar concepções e práticas de ensino de escrita de professores do Ensino
Fundamental de escolas públicas da cidade de Campina Grande, com foco nas condições de
produção e circulação dos textos/gêneros textuais. O corpus de análise foi constituído por: 1)
questionários focando aspectos do ensino da escrita; 2) propostas de atividades de escrita
elaboradas pelos docentes e 3) observação de aulas de produção de textos. Os dados foram
analisados à luz da perspectiva sociointeracionista de linguagem, com base nos estudos de Britto
(2009), Bonini (2006), Marcuschi (2008), Marcuschi e Leal (2009), Antunes (2003), Geraldi
(2002), bem como de estudos fundamentados no Interacionismo Sociodiscursivo (Bronckart,
1999; 2006; Schneuwly e Dolz, 2004).

1. Introdução

Ao longo das três últimas décadas, diversos estudos linguísticos focaram a aprendizagem
e o ensino de língua portuguesa, dentro de uma perspectiva textual e discursiva, como atestam os
trabalhos de Geraldi (1991, 1997), Matêncio (2001) Marcuschi (2001, 2002, 2008), Marcuschi,
B. e Leal (2009) Antunes (2003), Shneuwly e Dolz (2004), Koch e Elias (2006), Bonini (2006),
Brito (2009) dentre outros.

Estas pesquisas marcaram a mudança de um ensino centrado nos aspectos formais de
língua, na identificação e análise de unidades estruturais, para um ensino preocupado
principalmente com a construção do sentido. Em outros termos, elas defendem a necessidade de
mudanças, assumindo a concepção de linguagem como um lugar de interação, de interlocução
humana, não permitindo mais uma visão imanente de língua, que separa a linguagem de seu uso
social  em contextos específicos de comunicação.

Ganharam destaque os aspectos sócio-culturais da linguagem, o estudo da oralidade, dos
gêneros textuais, da leitura e da escrita, como processos de interlocução situados em contextos
específicos de comunicação. Nesta perspectiva, o principal objetivo do ensino de língua materna
consiste em propiciar ao aluno condições para dominar atividades verbais: ler de forma crítica,
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escrever para alguém, falar fluentemente com objetivos específicos, dentro de uma modalidade
adequada ao contexto de funcionamento da língua.

O ensino de língua materna, privilegiando os gêneros como objeto de estudo e o texto
como unidade de ensino-aprendizagem, trouxe contribuições para a mudança de paradigma que
atualmente se observa em algumas práticas de ensino de língua, voltadas para o letramento dos
alunos. Hoje é consensual afirmar que o texto é o instrumento de linguagem mais apropriado para
se ensinar uma língua porque nele estão presentes os elementos necessários para uma
comunicação efetiva. Trata-se de uma ocorrência linguística falada ou escrita de qualquer
extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. Em outras palavras, “o texto
é uma unidade de linguagem em uso cumprindo uma função identificável num dado jogo de
atuação sociocomunicativa” (COSTA VAL, 1999).

Apesar de todas estas reflexões sobre um ensino de língua portuguesa que considere os
usos desta, e do grande número de pesquisas existentes na área de língua materna, com o olhar
voltado para o trabalho com os gêneros textuais/discursivos e para as práticas de letramento,
muitas pesquisas comprovam que a escola prioriza a linguagem fora de seu contexto de uso.

Sobre o ensino de escrita, mais especificamente, objeto de estudo da presente
investigação, pode-se dizer que a situação é crítica porque a demanda do texto escrito a ser
redigido no contexto escolar, costuma atrelar-se a objetivos pedagógicos que desconsideram as
funções e o modo de produção dos textos no uso social da linguagem, como bem destacam
Marcuschi e Leal (2009, p. 130).

Outras vezes, de acordo com as autoras, a proposta de ensino de escrita resume-se à
menção do tema: escreva um texto sobre ‘festas juninas’, levando o aprendiz a deduzir facilmente
que o texto ficará restrito ao espaço escolar e terá como objetivo demonstrar ao professor, que ele
(o aluno-autor) realizou a aprendizagem requerida. Atividade dessa natureza, certamente, parte da
crença de que a escrita trata-se de um dom e não de um processo interlocutivo, que exige
planejamento, objetivos, conhecimento da temática, e das condições de produção e circulação do
texto.

No contexto desta discussão, entendemos que o trabalho com as condições de produção
dos gêneros textuais, em especial, com as sequências didáticas em torno de tais gêneros, se bem
conduzido pelo professor ou pelo livro didático, abre possibilidades para reverter o quadro atual
do ensino de escrita em muitas escolas de nosso país. Isto porque os gêneros possibilitam um
trabalho integrado de língua, possibilitando a concretização de uma perspectiva sociointerativa e
/ou enunciativa para as aulas de língua portuguesa, que, segundo Hila (2009, p. 161), quer dizer
uma perspectiva que leva em conta o conhecimento situado, a linguagem efetivamente em uso, o
trabalho com textos e práticas didáticas modais e multimodais.

Visando efetivamente compreender como se dá o trabalho com a escrita na escola e
buscando, de alguma forma, contribuir para uma melhor funcionalidade deste, realizamos uma
pesquisa do PIBICNPq/UFCG-2013/2014, que teve como principal objetivo: Investigar propostas
e práticas de ensino de escrita de professores do Ensino Fundamental de escolas públicas da
cidade de Campina Grande, objetivando contribuir com o redimensionamento de tais práticas,
através da reflexão sobre a importância das condições de produção e circulação dos textos (para
quem, quando, sobre o que, com que objetivo o aluno escreve). De forma específica buscamos: a)
Refletir sobre a perspectiva teórica adotada pelos docentes para orientar o trabalho com a escrita
em sala de aula; b) Analisar as propostas/atividades de ensino de escrita elaboradas pelos
docentes - sujeitos da pesquisa, visando observar se eles consideram, ou não, em tais propostas as
condições de produção e circulação  dos textos/gêneros textuais produzidos pelos alunos em sala
de aula; c) Observar práticas de ensino de escrita nas aulas ministradas pelos docentes envolvidos
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na pesquisa. Além destes objetivos, a pesquisa também buscou promover, entre os sujeitos
participantes, discussões e oficinas que dizem respeito ao ensino de escrita dentre de uma nova
perspectiva de ensino de língua, com foco nas condições de produção textuais.

A metodologia desta pesquisa, de cunho qualitativo e de caráter descritivo e
interpretativista, constitui-se da aplicação de questionários sobre o ensino de escrita, junto aos
professores de língua materna do ensino fundamental; da análise de propostas de produção
textual, elaboradas por tais docentes, e da observação de suas práticas de ensino de produção de
textos na sala de aula.

Os dados da pesquisa foram analisados à luz de uma perspectiva sociointeracionista de
linguagem, com base nos estudos de autores já mencionados, a exemplo de Marcuschi e Leal
(2009), Antunes (2003), Geraldi (2002), Bonini (2006), bem como de estudos fundamentados no
Interacionismo Sociodiscursivo (Bronckart, 1999; 2006; Schneuwly e Dolz, 2004).

O trabalho encontra-se subdividido da seguinte forma:1. Introdução; 2. Reflexão sobre
concepções e práticas de ensino de escrita na escola; 3. Escrita, ensino e as condições de
produção textual na visão de professores do Ensino Fundamental, e por último, apresenta as
Considerações finais.

1. Refletindo sobre concepções e práticas de ensino de escrita na escola

Se houve um tempo em que a escrita era de difícil acesso, ou uma atividade destinada a
alguns poucos privilegiados, na atualidade, ela faz parte de nossas vidas, seja para escrever um
bilhete, uma carta, uma lista de compras, uma mensagem no MSN, ou para lermos uma placa de
trânsito, uma notícia para se informar, ou um romance para se deleitar.
Sem dúvida, a escrita é necessária para o trabalho, para a comunicação, para a expressão de
sentimentos, para a defesa de um ataque, para elogiar eventualmente. Ela contribui para melhor
vivermos em uma sociedade letrada e para transitarmos livremente nesta.

Diante de tal relevância, como definimos a escrita: o que significa escrever e para que
escrevemos? A resposta para tais perguntas, a nosso ver, depende da perspectiva teórica adotada
pelo pesquisador, professor ou pelo produtor de textos. Se priorizarmos a escrita com foco na
língua, a preocupação maior do ato de escrever trata-se do domínio das normas gramaticais,
vocabulário, uso de sinais de pontuação, concordância, regência etc, conforme destacam Koch e
Elias (2006).

Nesta perspectiva, só quem conhece bem as regras da língua poderá escrever bem.
Subjacente a esta concepção de escrita, encontra-se uma concepção de linguagem como um
sistema pronto, acabado, devendo o escritor se apropriar desse sistema e de suas regras. O texto
passa a ser compreendido simplesmente como produto de uma codificação realizada pelo escritor
para ser decodificado pelo leitor.

A concepção de escrita com foco no escritor é entendida como representação do
pensamento, ‘escrever é expressar o pensamento no papel’ (KOCH E ELIAS, op.cit., p.33).
Trata-se de uma atividade por meio da qual aquele que escreve expressa o seu pensamento, suas
intenções sem levar em conta as experiências e os conhecimentos do leitor ou a interação que
envolve este processo. Neste contexto, o texto é visto como produto lógico do pensamento do
escritor.
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A escrita com foco na interação é vista como produção textual, cuja realização exige do
produtor a ativação dos conhecimentos e a mobilização de várias estratégias.
O produtor de textos guiado pelo princípio interacional da linguagem como prática social situada,
reflete sobre a própria escrita, contemplando os objetivos do texto, o leitor, o registro linguístico,
o gênero textual etc.

Nesta concepção dialógica de língua, segundo Koch e Elias (2006) tanto aquele que
escreve, quanto aquele para quem se escreve são vistos como atores/construtores sociais, sujeitos
ativos que – dialogicamente - se constroem e são construídos no texto, que é considerado um
evento comunicativo para o qual concorrem aspectos linguísticos, cognitivos, sociais,
interacionais.

Ainda segundo o ponto de vista das autoras, acima citadas, a escrita é uma atividade que
demanda da parte de quem escreve muitas estratégias: a) ativação de conhecimentos sobre os
componentes da situação comunicativa; b) seleção, organização e desenvolvimento das ideias, de
modo a garantir a continuidade do tema e sua progressão; c) balanceamento entre informações
explícitas e implícitas, entre informações novas e dados, levando em conta o compartilhamento
de informações com o leitor e o objetivo da escrita; e d) revisão da escrita ao longo de todo o
processo.

Essas estratégias comungam com a idéia de que elaborar um texto escrito é uma tarefa
cujo sucesso não se completa simplesmente pela codificação das ideias ou das informações
através de sinais gráficos. Produzir um texto supõe várias etapas interdependentes e
intercomplementares que vão desde o planejamento do que se vai escrever até a revisão do texto.

Como vemos, a concepção interacionista de escrita revela que tal atividade trata-se de
processo que exige reflexão crítica, não resulta apenas do uso ou domínio do código, nem tão
somente das intenções do escritor. Defendemos esta concepção porque reconhecemos o caráter
dialógico da escrita como sendo uma prática social situada, na qual se escreve para alguém, em
uma dada circunstância, para atender a um objetivo específico.

Garcez (2004, p. 2-9), na mesma linha de raciocínio, que compreende a escrita como
atividade interativa e processo dialógico, concebe tal atividade como uma habilidade que pode
ser desenvolvida e não um dom que poucas pessoas têm. No seu entender, a escrita trata-se de
uma construção social, coletiva, tanto na história humana quanto na história de cada indivíduo. O
aprendiz precisa do outro para aprender e continuar escrevendo, e o modo como aprendemos a
escrever é fundamental para determinar o nosso contato com a escrita.

Por isso, não faz sentido escrever simplesmente para preencher uma folha de papel em
branco com o intuito de cumprir uma tarefa exigida pelo professor em sala de aula. É preciso
escrever de forma real, com objetivo e com função social, ou melhor, a escrita se efetiva como
prática social quando  há um contato real entre quem escreve e quem lê.

As discussões de Garcez também apontam para o fato de que através da escrita, a pessoa
não apenas mostra e comunica o que sabe, mas também descobre o que é, o que pensa, o que
quer, em que acredita. Saber escrever é também compartilhar práticas sociais de diversas
naturezas que a sociedade vem construindo ao longo de sua história. (Cf. GARCEZ, op.cit.,p.09).

Toda essa discussão sobre escrita foi importante para a análise dos dados da pesquisa que
tem um olhar voltado para a questão das condições de produção do texto na escola, assunto este
que, apesar de ter sido bastante discutido nos últimos 30 anos, não é efetivamente colocado em
prática nos espaço da sala de aula, o que faz com que a escrita, muitas vezes, se torne uma
atividade mecânica e sem razão de ser.
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Segundo Geraldi (1997), a produção de textos deve ser o ponto de partida de todo o
processo de ensino-aprendizagem da língua. Isso porque é no texto que a língua se revela em sua
totalidade, quer enquanto conjunto de formas e de seu reaparecimento, quer enquanto discurso
que remete a uma relação intersubjetiva constituída no próprio processo de enunciação, marcada
pela temporalidade e suas dimensões. Na produção de discursos, ressalta o autor, o sujeito
articula aqui e agora um ponto de vista sobre o mundo que, vinculado a uma certa formação
discursiva, dela não é decorrência mecânica, sendo seu trabalho mais do que mera reprodução: se
fosse apenas isso, os discursos seriam idênticos, independentemente de quem e para quem
resultam.

Para se produzir um texto em qualquer modalidade, segundo Geraldi (op.cit.) é preciso
que: se tenha o que dizer; se tenha uma razão para se dizer o que se tem a dizer; se tenha para
quem dizer o que se tem a dizer; o locutor se constitua como tal enquanto sujeito que diz o que
diz para quem diz; e se escolham as estratégias para realizar.

1. Ter o que dizer – não significa devolver a escola o que a escola diz, mas levar para a
escola o que a escola ainda não sabe. O vivido é o ponto de partida para a reflexão na
ação educativa.

2. Razões para dizer- um projeto de trabalho somente se sustenta quando os envolvidos
neste trabalho encontram motivação interna para executá-lo. Não fosse assim, não haveria
trabalho, mas tarefa a cumprir.

3. A escolha das estratégias não se dá em abstrato, elas são selecionadas ou construídas em
função tanto do que se tem a dizer quanto das razões para  se dizer a quem se diz.

A proposta defendida por Geraldi, desde a metade dos anos 80, para se trabalhar a
produção de textos, considerando o contexto de produção e de circulação dos mesmos, nos
faz ver que é inviável levar os alunos a produzirem simples “redações”, como meros produtos
escolares destituídos de intenções, objetivos, função social. Devemos incentivar os docentes a
levarem os alunos a produzir textos que tenham sentido para eles, que se aproximem dos usos
extra-escolares, com função específica, objetivos claros.

Assumindo esta posição, apostamos em um ensino mais produtivo de escrita que leva
em consideração o próprio processo de produção de textos e que vê a sala de aula, assim
como as esferas da comunicação humana, como espaços de interação verbal.

Nesta mesma linha de discussão, Marcuschi e Leal (2009) ressaltam que no espaço
extra-escolar, ao produzir um texto escrito, o autor, via de regra, tem em vista, mesmo que,
inconscientemente, as condições de produção e de circulações textuais. Leva em conta para
que escrever, quando, sobre o que, com que objetivo se escreve. Esses fatores, conforme as
autoras, definem tanto os gêneros textuais mais adequados ao contexto sociocomunicativo,
quanto o tom que deseja imprimir ao seu texto (formal ou informal, irritado ou benevolente,
entre outras possibilidades) .

As experiências do escritor, em diferentes situações de uso da língua, sem dúvida,
influenciam nas decisões do formato do texto, da linguagem a ser usada e estratégias a serem
adotadas. Daí a diferença entre uma carta de reclamação, uma nota de pesar ou um convite de
aniversário. E na escola? Para que se escreve e por quê? Na escola, diferentemente do contexto
extra-escolar, a demanda do texto a ser produzido pelo aluno costuma atrelar-se a objetivos
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pedagógicos que desconsideram as funções e o modo de produção dos textos no uso social da
língua.

Discutindo sobre a questão da escrita nas aulas de português, Antunes (2003) mostra que
o que existe de fato é a prática de uma escrita mecânica e periférica centrada, inicialmente, nas
habilidades motoras de produzir sinais gráficos e, mais adiante, na memorização pura e simples
de regras ortográficas: para muita gente, não saber escrever ainda equivale a escrever com erros
de ortografia, ou seja, a prática de uma escrita artificial e inexpressiva, realizada em exercício de
criar lista de palavras soltas ou ainda de formar frases. Tais palavras e frases isoladas,
desvinculadas de qualquer contexto de uso da linguagem, tornam-se vazias do sentido e das
intenções com que os interlocutores dizem o que pretendem.  Além do mais, esses exercícios de
formar frases soltas afastam os alunos daquilo que eles fazem quando interagem com outros em
seu convívio social, que é construir textos, com unidade, com começo, meio e fim, para expressar
suas intenções em contextos específicos de comunicação.

De acordo com Antunes (2003), parece incrível, mas é na escola que as pessoas
“exercitam” a linguagem ao contrário, ou seja, a linguagem que não diz nada. Nessa linguagem
vazia, os princípios básicos da linguagem são violados, porque o que se diz é reduzido a uma
sequência de frases desligadas, umas das outras, sem qualquer perspectiva de progressão textual e
sem responder a qualquer tipo particular de contexto social.

Acreditamos que para reverter este quadro é preciso levar em consideração as condições
de produção e circulação dos textos, já discutidas neste artigo, e trabalhar de forma sistemática
com os gêneros textuais e, mais precisamente, com as sequências didáticas em torno de tais
gêneros.

Schnewly, Dolz e Noverraz (2004), ao ressaltarem a importância e a dificuldade no
sentido de se trabalhar gêneros orais e escritos em sala de aula, afirmam que muitas pistas
realmente são apresentadas, mas nenhuma satisfaz, simultaneamente, às seguintes exigências:

 permitir o ensino da oralidade e da escrita a partir de um encaminhamento, a um só
tempo semelhante e diferenciado;

 propor uma concepção que englobe o conjunto da escolaridade obrigatória;
centrar-se de fato nas dimensões textuais da expressão oral e escrita;

 oferecer um material rico em termos de referência, escritos e orais, nos quais os
alunos possam inspirar-se para suas produções;

 ser modular para permitir uma diferenciação do ensino;
 favorecer a elaboração de projetos de classe.

Com efeito, segundo os autores citados, criar contextos de produção precisos, efetuar
atividades ou exercícios múltiplos e variados é o que permitirá aos alunos apropriarem-se das
noções, das técnicas e dos instrumentos necessários ao desenvolvimento de suas capacidades de
expressão oral e escrita, em situações de comunicação diversas.

Nesse sentido, os autores expõem o procedimento sequência didática como uma maneira
precisa para se trabalhar com os gêneros em sala de aula. “Uma sequência didática é o conjunto
de atividades escolares organizadas de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral
ou escrito” (SCHNEWLY, DOLZ E NOVERRAZ, 2004, p.97)

A estrutura de base de uma sequência didática, segundo os referidos autores, pode ser
representada da seguinte forma: apresentação da situação, produção inicial, módulos e produção
final.
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Após uma apresentação da situação, é descrita, de maneira detalhada, a tarefa de
expressão oral ou escrita que os alunos irão realizar, estes elaboram um primeiro texto inicial,
oral ou escrito, que corresponde ao gênero trabalhado; é a primeira produção. Essa etapa permite
ao professor avaliar as capacidades já adquiridas e ajustar as atividades e os exercícios previstos
na sequência às possibilidades e dificuldades reais de uma turma.

Além disso, ela define o significado de uma sequência para o aluno, isto é, as capacidades
que deve desenvolver para melhor dominar o gênero do texto em questão. Os módulos
constituídos por várias atividades e exercícios dão-lhes os instrumentos necessários para esse
domínio, pois os problemas trabalhados pelos gêneros são trabalhados de maneira sistemática e
aprofundada.

No momento da produção final, o aluno pode por em prática os conhecimentos adquiridos
e com o professor, medir os progressos alcançados. A produção final serve também para uma
avaliação de tipo somativo, que incidirá sobre os aspectos trabalhados durante a
seqüência”(DOLZ, SCHNEULY e NOVERRAZ, 2004, p. 98).

Essa proposta para se trabalhar com gêneros é muito relevante porque concebe a língua
numa perspectiva sociointeracionista de linguagem, levando o educando a ter consciência acerca
dos gêneros que serão abordados, dos possíveis destinatários e dos participantes da produção
(individualmente ou em grupo). A situação de comunicação é suficientemente bem definida para
que o aluno não apresente dúvidas em relação ao gênero que ele vai produzir. A etapa referente à
avaliação dos gêneros permite ao professor perceber de forma precisa a questão do nível
linguístico textual dos alunos, isto é, em que ponto está a classe e quais são as dificuldades
encontradas pelos alunos. O desempenho destes passa a ser um objeto de análise.

No tocante aos módulos, os autores destacam a importância de se distinguir e trabalhar
com quatro níveis principais na produção de textos: representação da situação de comunicação
(visão acerca do destinatário, finalidade visada, posição como autor ou locutor), elaboração dos
conteúdos (técnicas de criatividade e busca sistemática de informações relacionadas ao ensino de
outras matérias), planejamento do texto (preparação de um plano coerente com a finalidade que
se deseja atingir), realização do texto (vocabulário apropriado, utilização devida dos tempos
verbais, organizadores textuais para introduzir argumentos).

A produção final permite aos professores e alunos avaliarem os progressos realizados no
domínio trabalhado.

Feitas estas considerações sobre o ensino de escrita, focando a importância de
desenvolvê-la tendo em vista a sua natureza dialógica e as suas condições de produção (o gênero
a ser trabalhado, o tema a ser desenvolvido, o leitor para quem o texto se destina, o objetivo, o
registro linguístico a ser usado etc), passaremos à  apresentação da análise dos dados da pesquisa.

2. Escrita, ensino e as condições de produção textual na visão de professores do Ensino
Fundamental

Apresentaremos, a seguir, os dados analisados da pesquisa, a saber: formação docente sobre
escrita, metodologia de ensino de escrita usada pelos docentes e uso, ou não, das condições de
produção textual nas proposta de ensino de escrita apresentadas pelos docentes do Ensino
Fundamental.

2.1. Concepção dos professores do Ensino Fundamental acerca da escrita
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Tomando por base os dados coletados, foi possível observar que a maioria dos
professores/sujeitos da pesquisa não tem conseguido atribuir ao ensino de escrita a concepção de
uso interativo, discursivo e dialógico, ou seja, como uma prática social situada desenvolvida por
um produtor ativo que causa efeitos nos interlocutores, tomando-a como atividades de expressão,
de desejos e de sentimentos do autor ou como conjunto de signos/códigos que registram
modalidades da língua oral, conforme demonstram os trechos, a seguir, extraídos das respostas
dos docentes acerca do que significa a atividade de escrita.

“ É expor as ideias e os pensamentos” (P.1)
“É um processo de expressar os nossos sentimentos” (P.5).
“É um conjunto de signos/códigos que servem para registrar as modalidades da língua oral”

(P.10).

De um total de dez (10) sujeitos participantes da pesquisa, apenas dois (2) concebem a
escrita como prática social situada e interlocutiva, considerando a diversidade de gêneros
textuais, bem como as condições de produção e de circulação destes, a exemplos das definições a
seguir:

“Escrita é uma atividade social, utilizada pelos usuários na realização de objetivos os
mais diversos: concordar, discordar, convencer, informar” (P. 3).

“É uma forma de comunicação que exige interação e interlocução entre quem escreve
e quem lê” (P. 9).

Os resultados apresentados revelam que a noção dos professores sobre escrita, em sua
maioria, está calcada na noção de escrita como aplicação de conhecimentos sobre um conjunto de
padrões e regras linguísticas às relações som-símbolo e à construção de sentenças. Em sua forma
mais extrema, esse discurso prega que a escrita é uma atividade unitária, independente do
contexto, na qual os mesmos padrões e regras se aplicam a todas as formas de produção escrita,
em qualquer gênero de texto (BONINI, 2006, p. 425).

Essa crença leva a uma abordagem de ensino de escrita também baseada em habilidades
‘autônomas’ de escrita, ortografia, pontuação e estrutura frasal ‘corretas’. Dentro dessa
perspectiva, o ensino é explícito, envolvendo padrões de ortografia e regras para a construção de
sentenças ‘corretas’ do ponto de vista gramatical e de pontuação.

A perspectiva acima se alinha à concepção de escrita com foco no escritor, a qual é
entendida como representação do pensamento, ‘escrever é expressar o pensamento no papel’
(KOCH E ELIAS, 2006, p.33). Trata-se de uma atividade por meio da qual aquele que escreve
expressa o seu pensamento, suas intenções, sem levar em conta as experiências e os
conhecimentos do leitor ou a interação que envolve este processo. Neste contexto, o texto é visto
como produto lógico do pensamento do escritor.

As concepções de escrita dos professores 3 e 9, diferentemente das concepções dos
professores anteriormente mencionados, revelam que eles de fato tem outra compreensão sobre o
que significa escrever considerando as condições de produção dos textos, o gênero textual, os
interlocutores, a finalidade do texto, funções da escrita etc. Alinhando-se portanto aos discursos
que defendem a escrita como processo interlocutivo e como prática social. “Aprender a escrever
implica aprender não só a compor e construir um texto em termos linguísticos, mas entender por
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quem, onde, quando, em que condições, com que recursos, e para que fins o texto é escrito”
(BONINI, 2006).

Nesta concepção dialógica de língua, segundo Koch e Elias (2006), tanto aquele que
escreve, quanto aquele para quem se escreve são vistos como atores/construtores sociais, sujeitos
ativos que – dialogicamente - se constroem e são construídos no texto, que é considerado um
evento comunicativo para o qual concorrem aspectos linguísticos, cognitivos, sociais,
interacionais.

Nesta perspectiva, ainda segundo o ponto de vista das autoras acima citadas, a escrita é
uma atividade que demanda da parte de quem escreve ativação de conhecimentos sobre os
componentes da situação comunicativa;  seleção e organização do desenvolvimento das ideias,
balanceamento entre informações explícitas e implícitas, entre informações novas e dados,
levando em conta o compartilhamento de informações com o leitor e o objetivo da escrita; e
também revisão da escrita ao longo de todo o processo.

Passaremos para a segunda categoria de análise referente à metodologia do trabalho com a
escrita.

3.2 Metodologia do ensino de escrita

Ao serem questionados sobre a forma como trabalham a escrita na escola, os professores/
sujeitos da pesquisa, em sua maioria, afirmou que trabalham com produção de treino ortográfico,
extração de frases de textos lidos, cruzadinhas, produção de textos com imagens. Alguns, de
forma um tanto vaga, afirmaram que trabalham com projetos objetivando desenvolver a
capacidade criativa dos alunos, sem, no entanto, especificar como realizam as atividades de
escrita no projeto, como ilustram as concepções dos docentes a seguir:

“Aplico treino ortográfico, produzindo frases e textos” (P.1).

“Faço os alunos Interagir com o texto compreendendo e retirando informações dele para a
escrita acontecer” (P. 2).

“Levo o aluno a expressar suas ideias através de cruzadinha, treino ortográfico, produções de
textos e entre outros” (P. 4).

“Inicio a partir da leitura. De acordo com o gênero trabalhado peço que façam releitura dos
textos e coloquem no papel” (P. 6).

As metodologias de ensino acima apresentadas pelos docentes apontam para a prática de
uma escrita artificial e inexpressiva, realizada em exercícios de criar lista de palavras soltas ou
ainda de formar frases (ANTUNES, 2003, P. 26). O trabalho com palavras e frases,
desvinculadas de qualquer contexto comunicativo, são vazias do sentido e das intenções com que
os interlocutores dizem o que gostariam de dizer. Atividades dessa natureza afastam os alunos
daquilo que eles fazem quando interagem com os outros, produzindo textos coesos e coerentes.

Apenas dois professores afirmaram que trabalham a escrita com foco na produção de
diferentes gêneros textuais, como veremos a seguir:
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“Procuro oportunizar muitas atividades de leitura e discussão.... atentando para o
objetivo pelo qual está escrevendo, gênero,  público alvo, etc.” (P3).

“Mostrando diferentes gêneros textuais e sua importância, e pedindo a produção de diferentes
gêneros textuais” (P. 8).

Os dois fragmentos de fala /respostas, acima apresentados, evidenciam que os professores
(P3 e P8) têm uma visão ampla do que seja escrita em uma perspectiva sociointeracionista de
linguagem, que, por sua vez, considera as condições de produção do texto, especialmente o que
escrever, com que objetivo, para qual interlocutor, sobre qual gênero etc.

3.3 Consideração das condições de produção e circulação dos gêneros textuais

Tomando por base os dados coletados é possível perceber que 80% dos professores
participantes da pesquisa afirmaram que consideram em suas atividades/ propostas de escrita para
os seus alunos as condições de produção dos textos. Afirmação esta que não condiz com a
concepção da maioria deles acerca da escrita e nem tampouco com os relatos de atividades de
escrita relatadas por tais docentes.

“Claro que considero as condições de produção. O aluno terá que saber para quem vai
escrever, até porque ele vai construir o seu discurso de acordo com o leitor que vai ter acesso ao
seu escrito” (P. 2).

“Sim, sempre enfatizo nas aulas de escrita que não escrevemos aleatoriamente, isto é,
devemos ter objetivos e público alvo definidos” (P. 3).

“Sim. Procuro desenvolver nos alunos a compreensão de que a escrita exige uma comunicação
interlocutiva” (P. 9).

Apenas um dos professores participantes da pesquisa afirmou que, às vezes, leva em conta
as condições de produção e que os alunos não se preocupam com questões desta natureza. Outro
docente, de forma um tanto confusa, disse que possibilita a escrita dos alunos, de forma ativa e
passiva ao mesmo tempo. Vejamos, de forma mais explícita, as respostas apresentadas pelos
docentes quando foram questionados se faziam  uso das condições de produção nas propostas de
escrita apresentadas para seus alunos.

“Às vezes. Mesmo esclarecendo esses pontos eles não se preocupam com essas questões
nessa idade” (P. 10).

“Creio que sim, apesar de esclarecer esses pontos sempre, considero que nessa idade, na
qual se encontram, eles se mostram um pouco despreocupados com tais questões” (P. 8).

“Acredito que sim, pois faço com que elas participem desse momento de forma ativa e
passiva” (P. 6).

O comentário dos professores 10 (dez) e 08 (oito) é curioso, pois acreditamos que as
crianças ao serem instruídas sobre a importância das condições de produção de um texto, para
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produzi-lo de forma adequada em contextos reais de comunicação, elas certamente darão
importância a tais condições.

Diante do exposto, é possível dizermos que somente mediante a observação das aulas de
alguns destes docentes é que fica claro o uso ou não das condições de produção dos textos nas
propostas de escrita apresentadas aos alunos, isto é, se eles escrevem sabendo por que e para
quem, se tem objetivos claros, conhecimento sobre os gêneros, sobre as esferas sociais onde tais
gêneros poderão circular etc.

Para Bronckart (2006), o agente que vai produzir um novo texto se encontra em uma
situação de ação de linguagem. Mas essa situação só é operante pelas representações que o agente
construiu para si mesmo. Essas representações são subdivididas em três conjuntos: a) as
representações referentes ao quadro material ou físico da ação, a saber: a identificação do emissor
de eventuais co-emissores e do espaço/tempo de produção: b) as representações referentes ao
quadro sociosubjetivo da ação verbal, a saber: o tipo de interação social em jogo, o papel social
que dela decorre para o emissor (estatuto do enunciador), o papel social que dela decorre para os
receptores (estatuto dos destinatários), e, enfim, as relações de objetivo que podem se estabelecer
entre esses dois tipos de papel no quadro interativo em jogo; c) as outras representações
referentes à situação e também os conhecimentos disponíveis no agente, referentes à temática,
que será expressa no texto (p. 146).

Apresentaremos a seguir relatos de atividades de escrita propostas pelos sujeitos da
pesquisa, como uma das exigências referentes ao questionário respondido por eles.

3.4. Relatos de atividades com foco nas condições de produção dos textos

Foi solicitado aos docentes, participantes da pesquisa, um relato de uma atividade de
produção textual desenvolvida em sala de aula, com o intuito de verificarmos a forma como eles
exploram as condições de produção dos textos. Vejamos as respostas.

“Produção de textos tanto em prova quanto em versos” (P.1)

“Produção textual. Sendo trabalhados diversos temas e interlocutor.  Primeiramente foram
apresentados alguns gêneros textuais e posteriormente realizado um trabalho escrito” (P 4).

“De início, foi mostrado e trabalhado etapas de um jornal. Em seguida, partimos para
a produção, na qual, a maioria demonstrou interesse” (P. 7).

“Contei uma história e depois pedi que cada aluno escrevesse o que tinha entendido.
Eles gostaram e foi um sucesso” (P. 10).

Os três relatos acima demonstram que os docentes descreveram de forma bastante
abrangente e vaga as atividades de escrita propostas por eles, a exemplo de afirmar que trabalha
com prosa e versos, com etapas do jornal sem especificação do gênero textual, escrita de
contação de histórias etc. O que não nos permite perceber um trabalho real com as condições de
produção dos textos.

A vagueza dos relatos nos possibilita a levantar algumas hipóteses sobre a resposta dos
docentes, tais como: a) eles não descreveram com maior precisão as condições de produção dos
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textos porque são habituados a copiarem as propostas dos livros didáticos; b) A falta de
embasamento teórico, por parte dos docentes, sobre as teorias da escrita não lhes permitem saber
como trabalhar de forma produtiva o texto escrito na sala de aula.

Para se produzir um texto em qualquer modalidade, é preciso uso de estratégias e
conhecimento sobre o que se tem a dizer. Também é preciso que  o autor do texto tenha uma
finalidade, que  considere o outro como parâmetro para a produção, que conheça as dimensões do
gênero a ser produzido etc.

É importante destacar que três professores, participantes da pesquisa, relataram, de forma
clara e objetiva, uma das atividades de escrita proposta por eles (2013) para ser trabalhada no
espaço da sala de aula.

“Realizei uma atividade de reescrita de mensagens do facebook. Solicitei que os alunos
escrevessem algumas mensagens. Em seguida, mostrei aos alunos no laboratório de informática.
Mostrei e debati com todos o alcance e a importância desse tipo de comunicação, chamada
“internetês” e, por fim realizamos reescritas de mensagens e mostramos através de um
seminário o poder de comunicação da nossa língua” (P. 6).

“A atividade de escrita de maior eficácia desenvolvida este ano diz respeito à uma sequência
didática  do gênero textual fábula. Essa experiência durou dois meses, e desenvolvemos
atividades as mais variadas, tais como:

1)  Leitura e discussão de dez fábulas;
2 )  Estudo sistemático das características do gênero fábula;
3)  Pesquisa dos principais fabulistas, a saber: Jean de La Fontaine, Esopo, Fedro, entre vários
outros;
4)  Escrita da primeira versão de uma fábula;
5) Escrita da segunda versão da fábula, levando em consideração as inadequações da primeira
versão;
6) Escrita da terceira versão da fábula, levando em consideração as inadequações da segunda

versão;
7) Escrita de um relatório, a fim de que os alunos relatem o que aprenderam com o

desenvolvimento da referida sequência didática ”.  (P.3)

“Trabalhei com eles sobre o tema identidade. Sugeri que eles procurassem saber com seus
familiares o significado de seus nomes, logo após eles socializaram na turma. Desenvolvi com
eles confecções dos documentos pessoais, com intuito deles perceberem que são únicos.
Pretendo, futuramente, pedir que eles produzam sua biografia” (P. 9).

As atividades propostas por estes três professores consideram o ato de escrever em uma
perspectiva sociointeracionista de linguagem, ou seja, leva em conta a ativação de conhecimentos
e a mobilização de várias estratégias na produção textual que são, como enfatizam (Koch e Elias
2010, p. 34) :

[...] ativação de conhecimentos sobre os componentes da situação comunicativa (interlocutores,
tópico a ser desenvolvido e configuração textual adequada à interação em foco);
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seleção, organização e desenvolvimento das ideias, de modo que 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.

Dessa forma, a escrita é compreendida na interação entre leitor-texto-autor, em um evento
comunicativo, no qual, o produtor “pensa” no que vai escrever e em seu leitor,  lê e revê o que
escreve, reescreve se julgar necessário, em um movimento constante, guiado pelo principio
interacional.

3.5. Observação das aulas dos docentes sobre produção textual

Um conjunto de aulas de produção de textos ministradas pelos docentes/sujeitos da
pesquisa demonstrou o predomínio de atividades de escrita como treino  escolar e não como uma
escrita situada que leva em consideração as condições de produção dos textos. Os alunos, na
maioria das vezes, escrevem sobre aquilo que o professor determina, sem a chance de fazer
escolha e o mais grave sem saber claramente PORQUE escrevem e para QUEM (talvez para o
professor corrigir os erros do texto ou para provar que ele (o aluno) já domina o código escrito).
Também verifica-se, mediante alguns relatos, que os alunos não são orientados pelos docentes em
relação ao gênero textual a ser produzido. Apenas são solicitados que escrevam sobre um dado
assunto ou sobre o que entenderam acerca de um texto lido.

Neste sentido, concordamos com Antunes (2003, p.26) ao afirmar que nas práticas
pedagógicas de ensino de língua portuguesa constata-se uma escrita sem função, destituída  de
qualquer valor interacional, sem autoria e sem recepção (apenas para exercitar), uma vez que por
ela não se estabelece a relação pretendida entre a linguagem e o mundo, entre o autor e o leitor do
texto.

Como ilustração de uma prática de escrita que desconsidera as condições de produção
textual, vejamos a descrição ou o passo a passo de uma aula, ministrada por uma professora do 4º
Ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública da cidade de Campina Grande.

Atividade de Produção Textual

1. A professora inicia a aula distribuindo livros/ contos de fadas para cada um dos
alunos, a exemplo de Branca de neve, João e Maria, entre outros.

2. Após a leitura, a docente pede para que os alunos façam uma “redação”, escrevendo o
que eles compreenderam acerca da leitura feita/ história lida.

3. Ao término da produção escrita, cada aluno lê para a turma aquilo que foi escrito por
ele, e logo em seguida a professora dá um visto em cada caderno, colocando o sinal de
+ (adição) para o texto que ficou bom e um de – (subtração) para o texto que ficou
ruim.

4. No momento da escrita propriamente dita, a professora liga um som com uma música
suave, com o intuito de que os alunos produzam seus textos sem ficar conversando
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com os coleguinhas. Em contrapartida, ela usa palavras ásperas com os alunos,
quando eles conversam, a exemplo de: “cale a boca menino!”, “fique na sua”, “deixe
de se mostrar”.

A aula acima revela que a proposta de atividade da professora não considera as condições
de produção dos textos dos alunos. Eles escrevem apenas para demonstrar que compreenderam o
conto de fada lido, sem, no entanto, haver uma exploração prévia sobre o texto lido e o mais
problemático é que muitos alunos não compreenderam o que leram, porque ainda não tem um
domínio fluente da leitura como processo de construção de sentido e ficaram sem ter o que dizer
ou escrever na folha de papel em branco.

Alguns, por exemplo, diziam para os colegas: “eu não sei escrever”, “eu não consigo”, “já
faz 3 anos que estou nesta série e não aprendi, é porque eu não sei mesmo”.

Tornou-se perceptível, a partir da observação da aula, que a maioria das crianças tinha
dificuldade na escrita de seus textos, não conseguia organizar suas idéias e fazer as informações
fluírem. Razão pela qual, muitos alunos queriam copiar as historinhas do livro em seus cadernos,
pois não se sentiam capazes de escrever sozinhos.

Circunstâncias desta natureza, ao invés de despertar no aluno o gosto pela escrita, cria
neles uma aversão ao ato de escrever e uma crença de que palavras e frases soltas, desvinculadas
de contextos significativos, não servem para expressar  o que os alunos gostariam, na escola ou
fora dela. Como dizer o que desconhece e como escrever sobre o que não entendeu? Isto significa
exercitar a linguagem ao contrário, como destaca Antunes, em uma reflexão sobre a prática de
ensino de português (2003).

Diante dos resultados apresentados, foram planejados encontros com os docentes/sujeitos
da pesquisa, a fim de possibilitar reflexões e discussões sobre concepções e práticas de ensino de
escrita, com foco nas condições de produção textual dos alunos, em algumas das escolas campo
de pesquisa. Esta ação integrante da pesquisa que objetivou contribuir com a melhoria do ensino
de escrita na escola, sem dúvida, tem possibilitado aos professores integrantes da pesquisa o
redimensionamento de suas práticas de ensino de produção de textos.

Considerações Finais

Os dados analisados revelam que as concepções dos docentes sobre escrita ainda são
muito limitadas, como se tal atividade fosse apenas o reflexo do pensamento do autor do texto ou
o processo de se apropriar de um código linguístico, independentemente da relação interativa
entre os interlocutores, os objetivos da escrita, o suporte, no qual o texto circulará, e outros
aspectos relevantes.

Quanto às respostas dos docentes sobre a metodologia usada para se trabalhar a escrita,
podemos perceber que em função de suas limitações, elas não possibilitaram estratégias
relevantes para a formação de um produtor de textos competente e proficiente que escreva
sabendo o porque e para que ele está fazendo uso da escrita, em um dado contexto de
comunicação.

No que concerne aos relatos de atividades de escrita propostas pelos professores, é
facilmente perceptível a falta de clareza sobre o trabalho que desenvolvem, o que poderá ser fruto
da falta de embasamento teórico acerca das novas teorias sobre a escrita, com vistas ao
redimensionamento de suas práticas de ensino.
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Em relação às aulas observadas, embora um número significante de docentes tenha dito
que trabalha com as condições de produção de textos, em suas propostas de ensino de escrita, a
maioria não as leva em consideração.

Portanto,  fica claro que, na maioria das escolas – campo de pesquisa, não está havendo
um trabalho produtivo com a escrita, no sentido de levar os alunos a escreverem com objetivos
claros, tendo o outro como parâmetro para ter o que dizer. Tais práticas não permitem aos alunos
refletirem sobre as capacidades que convergem para a produção do texto empírico. Estes
resultados apontam para a necessidade de mudanças nas práticas de ensino de escrita em escolas
do Ensino Fundamental da cidade de Campina Grande e de cidades circunvizinhas.
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