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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa consistiu em analisar as condições escolares de produção textual e 

sua interface com as concepções de língua e de texto  de duas professoras do 2º ano do 2º 

ciclo do Ensino Fundamental. Durante a investigação, buscamos observar a prática de ensino 

de produção textual das docentes pesquisadas, com vistas a percebermos os indícios das 

condições de produção propiciadas aos educandos por cada uma das mestras. Com base em 

um roteiro previamente definido, focamos as observações nos comandos dados pelas 

professoras, antes, durante e depois das atividades de produção dos alunos, bem como em 

aspectos relativos às representações sobre a situação de produção textual, como, por exemplo: 

a quem dizer e o que dizer o que se tinha a dizer e as condições físicas dessas produções 

(BRONCKART, 1999). Buscamos observar ainda as concepções de língua e texto subjacentes 

às práticas de ensino de produção textual das professoras investigadas.  O nosso campo de 

pesquisa envolveu duas escolas: uma estadual e uma municipal. Ao todo, realizamos vinte 

observações de aulas de Língua Portuguesa, sendo dez em cada escola. Para aprofundarmos o 

nosso estudo, aplicamos a cada docente uma entrevista semiestruturada. Os dados foram 

analisados e discutidos, sobretudo, com base em Geraldi (1997, 2006) e em Bronckart (1999), 

porém, outros autores contribuíram para o nosso estudo, a saber: Suassuna (1995), Demo 

(1995), Percival (1997), Britto (1997), Travaglia (1997, 2004), Pécora (1999), Smolka e Góes 

(2001), Tardif (2002), Leal (2003, 2004), Barbosa e Melo (2005), Albuquerque (2005) 

Possenti (2006), Melo e Silva (2006), Costa Val (2006), Schnewlys e Doz (2007), Calkins, 

Hartman e White (2008), Marcuschi (2008), Koch (2009), entre outros. Os resultados desta 

nossa pesquisa demonstraram que há uma interface entre as concepções de língua e de texto 

das professoras quando conduzem os seus educandos, tanto antes como durante a produção de 

texto; a concepção de língua das professoras tinha como base uma perspectiva de língua como 

código.  Não notamos indícios de que as educadoras teciam uma reflexão embasada em 

pressupostos teóricos atuais acerca do que é língua e do que é texto, assim como não notamos 

que foram propiciadas aos alunos condições de produção de textos, a fim de que eles 

construíssem uma representação do destinatário de seus textos, sobre a finalidade dos seus 

escritos e sobre os gêneros de texto por eles utilizados.  

 

Palavras-chave: condições escolares de produção de texto; concepção de língua e texto; 

interlocução. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The aim of this research was to assess the condition of schools to teach written text 

production and its interface with language and text conceptions, in which two teachers from 

2nd grade in the 2nd year of elementary school were observed. During the investigation we 

tried to observe the teaching practice of writing skills during the lessons of the teachers 

surveyed, in order to see signs of production conditions offered to students by each teacher. 

Based on a predetermined guideline, the comments focused on commands given by teachers 

before, during and after students’ written activities, as well as aspects related to text 

production, such as to whom the written text was directed to, how to write the message 

supposed to be written in the text and the physical conditions of these productions 

(BRONCART, 1999). We also tried to observe the conceptions of language and text, 

underlying the practices of text production teaching of those teachers. Our research field 

involved two schools, a state school and a municipal school. Twenty observations were made 

during Portuguese language classes, ten observations in each school. There have been applied 

to each teacher a semi structured interview, which deepen our study. The collected data was 

analyzed and discussed, based mainly on Geraldi (1997, 2006) and Bronckart (1999), but also 

other authors’ materials have contributed to our study, such as: Suassuna (1995), Demo  

(1995), Percival (1997) and Britto (1997), Travaglia (1997, 2004), Pécora (1999), Smolka and 

Goes (2001), Tardif (2002), Leal (2003, 2004), Barbosa and Melo (2005), Albuquerque 

(2005) Possenti (2006), Melo and Silva (2006), Costa Val (2006), Schnewlys and Doz (2007), 

Calkins, Hartman and White (2008), Marcuschi (2008), Koch (2009), and others. The results 

of our research showed there is an interface between the conceptions of language and text of 

the teachers when they lead their students both before and during text production. The 

language conceptions of the teachers were based on a perspective of language as a code. We 

do not notice enough signs to show the educators had made previous reflection based on 

current theoretical assumptions about what language is and what text is.  We also saw that 

students were not offered appropriate conditions to produce texts, from which they would 

build the understanding of who were they writing to, the purpose of their written texts and 

which text type they should choose in order to write in appropriate style. 

 

Keywords: school condition for text production teaching; language and text conceptions, 

dialogue. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, que têm como finalidade nortear as 

discussões pedagógicas do Ensino Fundamental, recomendam, em suas orientações para a 

área de Língua Portuguesa, que é papel da escola proporcionar aos seus educandos situações 

didáticas de produção textual em que ocorra o desenvolvimento de habilidades para o trabalho 

com textos orais e escritos. 

A definição de trabalho escolar com produção de texto é proposta nos PCN (1997) 

como uma atividade a ser desenvolvida para formar educandos competentes na escrita de uma 

diversidade de textos, cujas condições de produção aproximem-se das práticas de escrita do 

mundo real. A esse propósito, eis o que os PCNs afirmam: 

 

 

Formar escritores competentes, supõe, portanto, uma prática continuada de 
produção de textos na sala de aula, situações de produção de uma grande 
variedade de textos de fato e uma aproximação das condições de produção às 
circunstâncias nas quais se produzem esses textos. Diferentes objetivos 
exigem diferentes gêneros e estes, por sua vez, têm suas formas 
características que precisam ser aprendidas. (BRASIL, 1997, p. 49). 

 

 

Historicamente, a produção de texto na escola tem sido desenvolvida como uma das 

atividades complementares ao ensino de gramática.  Possenti  (2006, p. 56), ao refletir sobre a 

gramática, afirma que “Mais do que ensinar uma língua, o que ela consegue é aprofundar a 

consciência da própria incompetência, por parte dos alunos”. 

Uma maior ênfase a críticas sobre o ensino da língua tem sido observada a partir da 

década de 80, quando o fracasso escolar impedia aos educandos finalizarem a sua 

escolarização, em grande parte por serem incapazes de produzir um texto minimamente 

coerente e de construírem sentido no processo da leitura. 

Essas dificuldades tornaram-se objetos de investigações sobre o porquê de os alunos 

não conseguirem escrever textos com sentido, nem atribuírem significados ao que leem. 

Mais recentemente, a mudança terminológica do termo “redação” para “produção de 

“texto” é vista por Geraldi (1997, p. 19) como um momento em que educadores, em particular 

professores de língua portuguesa, passaram a refletir sobre a sua prática pedagógica. Em que 

pese às mudanças que vêm afetando o ensino da língua,  ainda se constata que  alunos de uma 

parcela significativa das nossas escolas escrevem textos sem finalidade e sem destinatários  
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nos quais não há reflexão  sobre o gênero em questão, nem sobre as esferas de circulação,  

aspectos  definidos por Leal (2003, p.1) como “constitutivos das condições da produção” de 

textos significativos para a vida dos educandos. Em pesquisa com com nove professores de 

escolas públicas do Recife, a autora revelou que, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), os 

sujeitos pesquisados ainda adotavam a língua como código, não interagindo com os seus 

alunos através da escrita. Nem mesmo os comandos para a produção de texto não 

apresentavam clareza.  

São conclusões como as dos estudos acima mencionados que reforçam o ponto de 

vista de que precisamos investir mais na pesquisa sobre condições escolares de produção de 

texto na interface com as concepções de língua e de texto dos sujeitos investigados. 

A nossa inquietação surgiu na Graduação de Pedagogia, durante a disciplina de 

Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP), momento em que, sob orientação dos professores da 

disciplina, realizávamos visitas a escolas da rede pública, com o objetivo de observar o 

cotidiano escolar no que se refere a diferentes aspectos, dentro os quais destacamos as práticas 

pedagógicas dos professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de 

Jovens e Adultos.  Recebemos também na PPP orientação para desenvolvermos 

planejamentos de aula, com vistas a intervirmos em áreas de ensino  como Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, Estudos Sociais,  em acordo com os educadores das escolas, dos 

campos de observação e intervenção. Percebemos, durante as observações na PPP, que os 

alunos  apresentavam dificuldades para a produção de textos e que os professores não 

ofereciam condições para que os aprendizes pudessem escrever com autonomia.  

Notamos que não havia ausência de orientação pedagógica por parte dos professores,  

fato que  que nos inquietou e nos levou a formular a seguinte indagação: qual a interface entre 

a concepção de língua e de textos dos professores do Ensino Fundamental e as condições de 

produção de texto por eles propiciadas aos alunos? Tal questionamento nos motivou a 

observar a relação entre as concepções de língua e de texto dos professores pesquisados e o 

modo como eles desenvolvem as atividades de produção de texto com seus alunos, ao 

examinar indícios das condições escolares de produção de textos a partir dos comandos dados 

aos alunos tanto antes como durante o desenvolvimento das atividades de produção . 

No sentido de aprofundarmos os nossos estudos sobre as condições escolares de 

produção de texto que realizamos na Graduação de Pedagogia, buscamos, nesta pesquisa, 

tecer uma relação entre condições escolares de produção de texto e  sua interface com as 

concepções de língua e de texto de professores(as) do Ensino Fundamental de duas escolas 

públicas do Recife.  



11 

 

 

Em busca de respostas aos nossos questionamentos, selecionamos duas professoras 

da rede pública de ensino. Ambas lecionam no 2ª ano do 2° ciclo do Ensino Fundamental. 

Realizamos 20 (vinte) observações na disciplina de Língua Portuguesa, sendo 10 (dez) em 

cada sala de aula. Em seguida, aplicamos uma entrevista semiestruturada para as docentes. 

Para respondermos às nossas indagações, baseamos a nossa análise de dados nos 

pressupostos de Geraldi (1997) e Bronckart (1999), bem como nos apoiamos na contribuição 

dos seguintes autores: Suassuna (1995), Demo (1995),  Percival (1997), Britto (1997), 

Travaglia (1997, 2004), Pécora (1999), Smolka e Góes (2001), Tardif (2002), Leal (2003, 

2004), Barbosa e Melo (2005), Albuquerque (2005) Possenti (2006), Melo e Silva (2006), 

Costa Val (2006), Schnewlys e Doz (2007), Calkins, Hartman e White (2008), Marcuschi 

(2008), Koch (2009), entre outros. 

Consideramos que o nosso estudo é relevante por trazer contribuição ao debate de 

um tema que, por sua dimensão, exibe múltiplas facetas a serem desveladas em um processo 

qualitativo de pesquisa.  Ao refletirmos sobre a relação entre as condições escolares de 

produção de texto e sua interface com as concepções de língua e de texto de professores do 

Ensino Fundamental, contribuímos em duas frentes: a da construção de conhecimentos sobre 

um tema de interesse de pesquisadores e de profissionais da área de educação e a da 

contribuição aos sujeitos históricos, professores e alunos daquele nível de ensino, a quem o 

nosso estudo pode ajudar quanto à materialização de relações de ensino e aprendizagem mais 

profícuas no âmbito do ensino de produção de texto. 

Do ponto de vista de sua organização, o nosso trabalho está subdivido em três 

capítulos.  No primeiro capítulo, tratamos sobre o referencial teórico do estudo; no segundo 

capítulo, abordamos a metodologia de nossa pesquisa; e, no terceiro capítulo, analisamos e 

discutimos os resultados da investigação. 
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CAPÍTULO 1 AS CONDIÇÕES ESCOLARES DE PRODUÇÃO DE TEXTO 

  

A produção de texto tem sido vista por alguns docentes como uma atividade em que 

os educandos podem consolidar questões referentes à gramática. Essa compreensão, 

desenvolvida ao longo dos anos, tem demonstrado que não houve por parte dos professores 

uma mudança efetiva de concepção quanto ao ensino de produção textual.  

Ao refletirmos sobre o uso da escrita em sala de aula, não podemos ressaltar somente 

o produto dessa escrita, tendo em vista que o processo de ensino e aprendizagem se inicia em 

etapas anteriores à produção do texto propriamente dita. Os comandos do professor, por 

exemplo, os quais antecedem a escrita de um texto, fazem parte também do planejamento dos 

docentes para a atividade em questão. 

Para compreendermos a relação entre  produção de texto em sala de aula e  sua 

relação com as concepções de língua e de texto dos professores, nos propusemos dialogar com 

vários autores que discorrem sobre o tema do nosso estudo. 

 

1.1 Concepções de língua e o ensino de português 

 

O professor, ao propor atividades de produção textual, recorre aos referenciais de que 

ele dispõe, ou seja, referenciais que foram construídos ao longo de sua história de vida, de sua 

formação ou de sua experiência pedagógica. O diálogo entre essas experiências nos dão 

indícios das concepções subjacentes às práticas de ensino dos professores.  No caso do ensino 

de língua portuguesa, esse diálogo pode nos mostrar as concepções de línguas dos docentes 

pesquisados. 

Travaglia (1997, p. 21), ao pesquisar sobre os objetivos do ensino de língua materna, 

destaca o modo como a concepção do professor sobre a língua modifica a forma como o seu 

trabalho pedagógico é realizado. 

Possenti (2006) está em consonância com Travaglia (1997) quanto à relação 

existente entre a concepção de língua do docente e o ensino de produção de texto, ao 

reconhecer que mudanças na concepção de língua de professores da área de língua portuguesa 

implicam mudanças na forma de eles ensinarem a língua materna, conforme podemos 

observar no excerto a seguir: 
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Para que o ensino mude, não basta remendar alguns aspectos. No caso 

específico do ensino de português, nada será resolvido se não mudar a 
concepção de língua e de ensino de língua na escola (o que já acontece em 
muitos lugares, embora às vezes haja palavras novas numa prática antiga).” 
(POSSENTI, 2006, p. 32). 

 

 

Geraldi (1997), ao analisar o ensino de português na escola, identifica três 

concepções de língua que se destacam, são elas: “a linguagem como expressão do 

pensamento, como instrumento de comunicação e como interação”. Dentre as concepções 

presentes na prática de professores, a língua como instrumento de comunicação ainda pode 

ser vista amplamente. Sobre essa questão, Geraldi afirma: 

 

 

Essa concepção está ligada à teoria da comunicação e vê a língua como 
código (conjunto de signos que se combinam segundo regras) capaz de 
transmitir ao receptor certa mensagem. Em livros didáticos, é a concepção 
confessada nas instruções ao professor, nas introduções, nos títulos, embora 
em geral seja abandonada nos exercícios gramaticais. (GERALDI ,1997, p. 
41). 
 

 

Marcuschi (2008) e Koch (2009) se referem a essas mesmas concepções ao citarem 

as concepções de língua vigentes. Marcuschi (2008, p. 60,61), por exemplo, define quatro 

concepções de língua. Para esse autor, a língua pode ser vista como “forma ou estrutura; 

como instrumento; como atividade cognitiva e como atividade sociointerativa situada”. A 

língua como forma ou estrutura pode ser conceituada como “um sistema de regras que 

defende a autonomia do sistema diante das condições de produção”; como atividade 

cognitiva; é “o ato de criação e expressão do pensamento típica da espécie humana”; e a 

língua como atividade sociointerativa situada é “a perspectiva sociointeracionista que 

relaciona os aspectos históricos e discursivos”. Ao definir suas concepções de língua, 

Marcuschi, nos ajuda a compreender como ainda estamos distantes de consensos quanto ao 

uso da língua. Ao analisar a concepção de língua como forma ou estrutura, o autor aponta que 

há uma lacuna na compreensão de uso da língua, pelo fato de que não há uma relação entre o 

contexto e a situação de produção.   

No que se refere à língua como instrumento, Marcuschi (2008) a considera 

indefensável: 
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Quanto à perspectiva que trata a língua como instrumento, a posição não 
parece razoável pelo fato de não atingir nenhum nível de abstração desejável 
e pelo fato de desvincular a língua de suas características mais importantes, 
ou seja, seu aspecto cognitivo e social. Além disso, tem como consequência 
a ideia de que a língua é um instrumento transparente e de manuseio não 
problemático. Essa perspectiva é pouco útil, mas muito adotada, em especial 

pelos manuais didáticos, ao tratarem os problemas da compreensão textual. 
Essa posição é muito comum nas teorias de comunicação em geral. É uma 
das visões mais ingênuas.(p.60). 

 

 

A desvinculação da língua de seus aspectos cognitivo e social, segundo Marcushi 

(op.cit.), pode ser verificada também no conteúdo dos livros didáticos, os quais, em muitas 

escolas, ainda são um dos principais  instrumentos pedagógicos de trabalho. Para que haja a 

intersecção da língua com os aspectos cognitivo e social, precisamos compreender que a  

língua está alicerçada na prática social interativa, cognitiva e histórica. Esses princípios estão 

de acordo com a concepção sociointerativa defendida por Marcuschi.  

Vemos, assim, que, ao encaminharmos atividades de acordo com a prática social em 

que os educandos estão inseridos, estabelecemos a relação da língua com o seu contexto de 

uso. “Tomo a língua como um sistema de práticas cognitivas abertas, flexíveis, criativas e 

indeterminadas quanto à informação ou estrutura”. (MARCUSCHI, op. cit., p. 61).  

Ainda para fundamentar sua posição sobre a língua, o autor faz a seguinte afirmação: 

 

 

A língua é um sistema de práticas com o qual os falantes/ouvintes 
(escritores/leitores) agem e expressam suas intenções com ações adequadas 
aos objetivos em cada circunstância, mas não construindo tudo como se 

fosse uma pressão externa pura e simples.” (MARCUSCHI, op. cit., p. 

61). 
 

 

A adequação do uso da língua aos objetivos e circunstâncias em que estamos 

inseridos é afetada pela representação de língua dos interlocutores. 

Com uma perspectiva semelhante à de Marcuschi  (1998), Koch (2009, p. 13-15) 

afirma que a língua pode ser classificada como “(...) representação do pensamento, como 

estrutura e como lugar de interação”.  Ao explanar sua a concepção de língua como 

instrumento de comunicação, Koch (2009) considera que:  
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Nesta concepção de língua como código, o sujeito é visto como (pré) 
determinado pelo sistema,“o texto é visto como simples produto da 

codificação de um emissor a ser decodificado pelo leitor/ouvinte, bastando a 
este, para tanto, o conhecimento do código, já que o texto, uma vez 
codificado, é totalmente explícito. Também nesta concepção o papel do 
“decodificador” é essencialmente passivo. (p. 16). 

 

 

Koch (op. cit) chama a atenção para o fato de que a concepção de língua como 

código pressupõe o papel do sujeito-decodificador.  Contribui, assim, para que o discente seja 

conduzido a adotar uma postura de assujeitamento, sem que haja a construção de um espaço 

também de conhecimento na sala de aula. 

Travaglia (1997) também discute a relação entre concepções de língua e o ensino de 

língua portuguesa ao resgatar as três concepções de língua, associando-as suas bases 

históricas.   

Concordamos com Travaglia (1997), Marcushi (2008), Koch (2009) e Geraldi (1997) 

quanto ao fato de que a concepção de língua como interação é a mais apropriada  para 

proporcionar o desenvolvimento linguístico dos educandos. Para que isso seja possível, temos 

de adotar uma postura distinta daquela que encontramos em algumas escolas públicas e 

privadas.  

Entendemos que a concepção de língua como interação proporciona a interlocução 

entre professores e alunos. Quando há essa interação, podemos garantir que o espaço escolar, 

além de dar voz aos alunos, permite que eles tenham espaços de aprendizagem que 

possibilitem condições escolares de produção favoráveis à manifestação do discurso dos 

aprendizes. 

Possenti (2006, p. 33), ao abordar o ensino de português padrão na escola, mostra 

que o “(...) objetivo escolar é ensinar o português padrão, ou, talvez mais exatamente, o de 

criar condições para que ele seja aprendido”. A proposta da escola, segundo o autor, é 

consolidar o ensino padrão da norma culta. Sobre esse tema, orienta-nos que, antes de 

ensinarmos a disciplina de língua portuguesa, precisamos ter clareza quanto à concepção que 

iremos adotar.        

A dificuldade de contextualizar o conteúdo da mensagem ensinada pode ser vista em 

algumas salas de aula de nossas escolas públicas. Um dos aspectos que contribuem para as 

dificuldades de produção textual é o fato de muitos alunos não serem incentivados pela escola 

ou pela família a desenvolverem o hábito da leitura e escrita. 
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Em algumas escolas públicas, podemos identificar que, quanto ao ensino da língua 

materna, não ocorrem relações de interação verbal, o que pode resultar no fato de aos 

aprendizes não ser propiciada uma visão sociointeracionista da língua. Sobre essa questão, 

Geraldi tece a seguinte consideração (2006, p. 27): 

 

 

No quadro de uma concepção sociointeracionista da linguagem, o fenômeno 
social da interação verbal é o espaço próprio da realidade da língua, pois é 
nele que se dão as enunciações enquanto trabalho dos sujeitos envolvidos 

nos processos de comunicação social. 
 

 

A concepção sociointeracionista da linguagem é vista por Geraldi (op. cit.) como 

uma oportunidade em que os educadores compreendem que as crianças, antes de 

frequentarem a escola, interagem com os adultos e demais atores, no seu entorno. É nessa 

interação que elas se constituem sujeitos. Ao chegarem ao ambiente escolar, já levam consigo 

a sua linguagem. Sobre tais interações, nos diz o autor: 

 

 

Foram as interações em sua família, em seu grupo de amigos, em seu bairro 
e mesmo interações com os meios de comunicação de massa, como rádio e 
televisão. Nestes processos interlocutivos é que a aprendizagem se deu, e 
antes deles não havia uma linguagem pronta a que tivesse que, não 
produtivamente, aceder. Ao contrário, nas interações de que fez parte, seu 
trabalho foi também constitutivo desta linguagem: negociou sentidos, 
constitui-se como interlocutor, escolhendo estratégias de interação. 

(GERALDI, 2006, p. 39). 
 

 

Quando a escola oferece momentos de interação aos alunos, entende que o seu papel 

é o de contribuir para a relação da língua ensinada na instituição com os usos que os alunos 

farão em diferentes situações sociais. Nessa perspectiva, entendemos a língua como um 

processo inacabado, um processo de construção. Quanto ao papel da escola, diz  Geraldi: 

 

 

A escola se quisesse ser bem-sucedida numa direção diferente daquela em 
que ela hoje já é bem-sucedida, poderia proporcionar a maior diversidade 
possível de interações: é delas que a criança extrairá diferentes regras de uso 

da linguagem, porque diferentes são as instâncias. (GERALDI,  idem, p. 41). 
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Ao discorrer sobre a interação verbal, Geraldi (2006) revela uma inquietação sobre as 

ações que se fazem com a linguagem. O autor menciona duas formas de interação verbal em 

que os atores estão envolvidos, a saber: interação em instâncias públicas e em instâncias 

privadas. Tais instâncias podem ser percebidas como “(...) espaços sociais dentro dos quais 

se dá o trabalho linguístico”. (GERALDI, idem, p. 42).  Eis o que este autor destaca sobre 

cada uma das instâncias em questão: 

 

 

 Instâncias Públicas: 
a) Atendem a objetivos imediatos (satisfação de necessidades de 

compreensão do mundo);  

b) Interações à distância, no tempo e no espaço implicando também 
interlocutores desconhecidos;  

c) Referência a um sistema de valores ou sistemas de referência nem 
sempre compartilhados, com categorias abstratas ou mais sistemáticas; 

d) Privilégio da modalidade escrita; 
 

Instâncias Privadas: 

a) Atendem a objetivos imediatos (satisfação de necessidades vivenciais 
básicas).  

b) Interações face a face, o que implica a presença de interlocutores 
conhecidos;  

c) Referência a um sistema de valores ou sistemas de referência 
compartilhados, vinculados à experiência cotidiana;  

d) Privilégio da modalidade oral. (GERALDI, ibidem, p. 43). 

 

 

Ainda para o autor, é na escola que as relações interlocutivas se iniciam tendo em 

vista os usos da linguagem na instância pública. Sobre a interação entre essas instâncias, 

acrescenta: 

 

 

É este movimento entre uma instância e outra, e sua articulação necessária e 
inexorável na compreensão, que uma concepção sociointeracionista da 
linguagem pretende recuperar, dando os processos interlocutivos da sala de 
aula lugar preponderante no processo de ensino/aprendizagem da linguagem. 

(GERALDI, 2006, p. 46). 

 

 

O processo interlocutivo, para Geraldi (2006), deve ser primordial na sala de aula e 

perpassa a interseção das duas instâncias mencionadas anteriormente. No que se refere à 
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concepção de linguagem e sua interface com os processos de ensino/aprendizagem, considera 

que, ao utilizarmos a língua, nos apropriamos dela. A esse respeito, nos diz: 

 

 

Antes de mais nada, o deslocamento da noção de representação para a noção 
de trabalho linguístico exige incorporar o processo de produção de discursos 

como essencial, de modo que não se trata mais de apreender uma língua para 
dela se apropriar, mas trata-se de usá-la e, em usando-a, apreendê-la. Em 
segundo lugar, a eleição do acontecimento enunciativo como lugar de 
produção de língua faz intervir a noção de movimento, de modo que 
processos como a metáfora e a paráfrase se tornam lugares da ação com e 
sobre a língua dos sujeitos envolvidos no ensino/aprendizagem. (GERALDI, 
2006, p. 53). 
 

 

O entendimento de que o ensino da língua pode ser realizado através do trabalho com 

textos resulta em que o educando precisa desenvolver competências para transitar entre as 

duas instâncias: pública e privada.  Esse trânsito se materializa no projeto de língua e de 

aprendizagem que instrui as práticas de ensino de língua nas escolas. 

 

 

1.1.1 Ensino de língua na produção de texto 

 

 O ensino de língua a partir da utilização de textos ainda é uma ação pedagógica que 

não foi incorporada à rotina de muitos professores, seja pelo desconhecimento dos benefícios 

de seu uso ou pela resistência em mudar a sua prática em sala de aula. 

Marcuschi (2008), ao analisar o ensino de produção textual, mostra que muitas 

escolas utilizam textos para ensinar a língua, mas não são diversificadas as formas de 

utilização desses textos nem as suas finalidades sociais, na prática de ensino dos professores 

de língua portuguesa.  

Vimos que Geraldi (1997), Possenti (2006) e Marcuschi (2008) concordam quanto ao 

fato de que a escola não ensina, de modo efetivo, a língua materna aos seus alunos.  

É fato que existem diversos modos de trabalhar o texto em sala de aula, porém a 

escolha de um, ou mais de um desses modos precisa ser consciente, a fim de que possamos 

obter êxito quanto aos objetivos a serem alcançados. Qualquer que seja essa escolha subjazem 

a elas as concepções de língua e de texto dos professores, as quais podem ser vistas na 

interface com as condições escolares de produção textual, conforme discutiremos no tópico a 

seguir.  
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1.2 Concepções de texto e as condições escolares de produção textual  

 

Santos, Albuquerque e Mendonça (2005, p. 120) relacionam a produção de texto com 

a prática de letramento no exercício da escola, cuja efetivação depende de articulação entre as 

atividades de leitura e as atividades de produção textual. Nesse encaminhamento pelo 

educador, alguns elementos são indispensáveis ao aluno, antes que se inicie a produção de 

texto propriamente dita: a finalidade dos textos, os interlocutores e o gênero do texto a ser 

escrito.  

O trabalho com texto requer indiscutivelmente que mesmo antes de os professores 

realizarem os comandos para a produção, se considerem as condições em que os textos serão 

produzidos. 

Quando tais condições escolares são oportunizadas, os alunos podem escrever textos 

com sentido, a partir do papel de sujeitos do seu discurso. Por conseguinte, poderão 

compreender ter clareza dos elementos constitutivos dos textos em si e da situação de 

interação em que os mesmos se inserem. 

Para Koch (2009), o fato de não haver a interação entre os atores na construção do 

texto inviabiliza o sentido deste e ocasiona a inadequação de seu uso em sala de aula.  

Marcuschi, com base em estudos sobre essa inadequação do uso do texto, afirma que 

o “(...) problema do ensino é o tratamento inadequado, para não dizer desastroso, que o texto 

vem recebendo, não obstante as muitas alternativas e experimentações que estão sendo hoje 

tentadas”. (MARCUSCHI, 2008, p. 52). 

Para esse autor, existe uma inadequação para o uso do texto em sala de aula que se 

materializa na ausência de elementos textuais que poderiam ser trabalhados com os alunos. Os 

professores, em muitos momentos, não partem de critérios pertinentes para a escolha dos 

textos que serão trabalhados em sala de aula, de forma intencional e pedagógica, com vistas à 

percepção pelos educandos das questões que lhes possibilitam a apropriação dos elementos 

constitutivos dos textos, os quais não são conduzidos de acordo com as condições adequadas 

para  sua utilização. Com relação à inadequação do uso do texto em sala de aula,  Marcuschi 

faz o comentário ilustrado abaixo (2008, p. 53): 
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Quanto a essa inadequação, sabe-se que os textos escolares, sobretudo nas 
primeiras séries, padecem de problemas de organização linguística e 

informacional. Por vezes, eles carecem de coesão, formando conjuntos de 
frases soltas e, em outras, a têm em excesso causando enorme volume de 
repetições tópicas. Em qualquer um dos casos, o resultado será, 
evidentemente, um baixo rendimento do aluno. De resto, os textos escolares 
revelam ignorância e descompasso em relação à complexidade da produção 
oral dos alunos. Ignoram que o aluno já fala (domina a língua) quando entra 
na escola.  

 

 

A desvinculação entre o ensino proposto pela escola e a vida contextual dos 

educandos resulta na ausência do resgate dos conhecimentos prévios desses sujeitos. Sem essa 

contribuição dos aspectos contextuais, deixa-se de valorizar a participação dos educandos, 

fato que resulta nas dificuldades com o trabalho pedagógico na esfera do ensino de produção 

textual. Tal ensino “ não é uma atividade unilateral, envolve decisões conjuntas que 

caracterizam uma atividade sócio-interativa”. (MARCUSHI, 2008, p. 77). 

A não-realização da atividade de produção textual em uma visão sociointerativa 

acarreta a indefinição em relação à pessoa quem se destina o texto do aluno. Sendo assim, 

perpetua-se a prática de o aluno construir o seu texto para um mesmo interlocutor, o seu 

professor.  

 

 

Marcushi  (Op.cit., p. 78), ao analisar os problemas nas redações escolares, afirma: 

 

Um dos problemas constatados nas redações escolares é precisamente este: 
não se define com precisão a quem o aluno se dirige. A cena textual não fica 
clara. Ele não tem um outro (o auditório) bem determinado e assim tem 
dificuldade de operar com a linguagem e escreve tudo para o mesmo 

interlocutor que é o professor. 

 

 

A indefinição da pessoa para quem o texto deve ser escrito conduz o aluno a produzi-

lo para o  professor, cujo autoritarismo o leva a não avaliar  o texto do aprendiz em seu 

processo de construção, mas sim  em seus aspectos gramaticais, puramente formais, como 

produto. 

Nesse sentido Marcuschi (idem, p. 80) entende que: 
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1) O texto é visto como um sistema de conexões entre vários elementos, 
tais como: sons, palavras, enunciados, significações, participantes, 

contextos, ações, etc 
2) O texto é construído numa orientação de multissistemas, ou seja, 

envolve tanto aspectos lingüísticos como não–linguísticos no seu 
processamento (imagem, música) e o texto se torna em geral 
multimodal; 

3) O texto é um evento interativo e não se dá como um artefato monológico 
e solitário, sendo sempre um processo e uma co-produção (co-autorias 
em vários níveis); 

4) O texto compõe-se de elementos que são multifuncionais sob vários 
aspectos, tais como: um som, uma palavra, uma significação, uma 
instrução etc. e de ser processado com esta multifuncionalidade. 

 

 

A definição por Marcushi (2008) do texto como evento interativo, como artefato de 

uma ação não solitária, assemelha-se aos argumentos utilizados por Geraldi (1997), os quais 

atribuem à escola o seu papel de espaço de interação verbal.  

Nessa interação possível interação é que ocorre o texto com sentido, conforme 

percebemos no debate a seguir. 

 

1.2.1 O sentido do texto 

 

Costa Val (2006) afirma que, para entendermos o fenômeno da produção de textos 

escritos, precisamos “caracterizar o texto escrito ou oral”. Para a autora, podemos definir 

texto ou discurso como “Ocorrência linguística falada ou escrita, de qualquer extensão, 

dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal”. (COSTA VAL, idem, p. 3).  

Nessa produção, há um jogo de atuação sociocomunicativa no qual se verificam 

fatores pragmáticos que contribuem para a compreensão do texto. Os fatores pragmáticos se 

configuram como:  

 

 

As intenções do produtor; o jogo de imagens mentais que cada um dos 

interlocutores faz de si, do outro e do outro com relação a si mesmo, ao tema 
do discurso; e o espaço de perceptibilidade visual e acústica comum, na 
comunicação face a face. (COSTA VAL, op. cit., p. 4). 
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Assim como Bronckart (1999) analisa a situação de linguagem e sua influência sobre 

o texto e as condições escolares de produção, Costa Val (2006) considera o contexto 

sociocultural como um elemento que condiciona o sentido do texto.  

Leal (2004) realizou uma pesquisa sobre a produção de textos, com turmas de 2ª e 4ª 

séries, em três escolas públicas e uma particular do Recife.  Em suas conclusões, mostra que, 

quanto ao sentido do texto produzido pelos alunos, a interlocução entre os atores foi 

fundamental para que o texto fosse compreensível e apresentasse sentido em seu conteúdo.  

Para a autora: 

 

 

(...) Assim, pode-se conceber que a linguagem é uma ação social, o texto é 
uma unidade linguística mediadora de situações de interação e o os usuários, 
seres ativos que constroem sentidos no processo de interlocução. Dessa 

forma, rejeita-se a ideia de que o texto é coerente em si, pois tal concepção 
estaria arraigada a uma postura assumida dentro das teorias da linguagem 
como código. (idem, p. 26). 

 

 

Nessa situação de interlocução, Leal (ibidem) mostra que pode haver um uso 

equivocado do código linguístico devido à incoerência resultante da “(...) inadequação das 

representações que o produtor ou interlocutor constroem”. (LEAL, op. cit., p. 26).  

Koch (2009) reconhece também que deve haver uma relação de interlocução na 

construção dos sentidos do texto. O sentido do texto é construído na interação texto-sujeitos 

(ou texto-co-enunciadores) e não como algo que preexista a essa interação.  

Corroborando esses pontos de vistas, Travaglia (2004), atesta que para termos um 

texto o seu conteúdo precisa apresentar um sentido. Segundo ele: 

 

 

Comunicar-se significa de alguma forma (linguística ou não) produzir um 
efeito de sentido entre o(s) produtor(es) de um texto e o(s) receptor(ES) 
desse mesmo texto. Esse efeito de sentido é que faz com que algo seja um 
texto. Se nos restringirmos aos textos linguísticos, podemos dizer que um 

sequência linguística só se transforma em texto quando produz um efeito de 
sentido entre seu produtor e seu receptor, ou seja, quando faz/tem sentido 
para alguém. Caso contrário, o que temos é só um amontoado de elementos 
da língua, mas não um texto. (TRAVAGLIA, 2004, p. 44).   
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Após as reflexões dos autores mencionados neste tópico, nos deteremos na questão 

da produção de texto em sala de aula. 

  

1.2.2 A produção de texto em sala de aula  

 

Percebemos que, nas últimas décadas do século passado, e no início do século atual, 

há um intenso questionamento sobre o fato de que os alunos, ao concluírem a sua formação 

escolar, não sabem escrever textos acessíveis à compreensão de seus interlocutores. Essas 

dificuldades se refletiriam em instâncias do Ensino Fundamental até a Universidade. 

Pécora (1999), ao analisar as dificuldades de escrita de alunos universitários, 

concluiu que: 

 

 

É realmente admirável observar como alunos, mal chegados à Universidade, 
quando se trata de produzir um texto de comentário crítico, apressam-se em 
se apropriar de uns quantos termos utilizados em textos técnicos e distribuí-
los ao longo do próprio texto. Admirável e incompreensível, a menos que se 
reconheça nessa surpreendente disponibilidade dos alunos para assimilação 

de novos padrões o resultado de um processo mais antigo que identifica, 
inexoravelmente, escrita e padrão de linguagem. A questão do aprendizado 
de usos efetivos, em que os interesses e a pessoalidade do usuário têm um 
papel a cumprir, é definitivamente deixada de lado por uma atitude que vai 
se cristalizando durante todo o processo escolar. A sua prática se fundamenta 
sobre uma falsificação das condições de produção da escrita que a confina a 
uma lista reduzida de usos permitidos e aconselháveis. Vale dizer, confina-a 

em uma atividade reprodutiva que obriga o aluno a renunciar ao que ela 
poderia representar como uma forma especial de ação intersubjetiva. 
(PÉCORA, p. 103-104). 

 

 

O uso da redação em sala de aula não tem proporcionado aos alunos o 

desenvolvimento de suas habilidades de leitura e escrita. Sendo assim, desde a década de 80 

foram questionados não somente os resultados dos aprendizes, bem como o trabalho 

pedagógico de seus professores. 

Geraldi (1997), ao discutir questões de produção textual, chama a atenção para o fato 

de que houve uma mudança de concepção de texto ao longo da história, a partir da qual o 

professor deveria orientar o aluno a “produzir textos” e não somente escrever “redações”.  

Porém, tal atividade, em muitos momentos, continua descontextualizada. Escreve-se sem 

interlocução, sem finalidade, sem consideração dos gêneros textuais em questão. Sobre tais 

dificuldades de escrita nos informam os PCN de Língua Portuguesa: 
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Quando se analisam as principais dificuldades de redação nos diferentes 
níveis de escolaridade, frequentemente se encontram narrações que “não 
contam histórias”, cartas que não parecem cartas, textos expositivos que não 
expõem ideias, textos argumentativos que não defendem nenhum ponto de 
vista. (PCN, 1997, p. 49). 

 

 

Para compreender tais dificuldades quanto ao trabalho de redação nas escolas, 

podemos visualizar nos PCN recomendações para os professores poderem ensinar a produzir 

textos: 

 

 

Não se deve ensinar a escrever por meio de práticas centradas apenas na 
codificação de sons em letras. Ao contrário, é preciso oferecer aos alunos 

inúmeras oportunidades de aprenderem a escrever em condições semelhantes 
às que caracterizam a escrita fora da escola. É preciso que se coloquem as 
questões centrais da produção desde o início: como escrever, considerando, 
ao mesmo tempo, o que pretendem dizer e a quem o texto se destina. 
(BRASIL, 1997, p. 48). 

 

 

De acordo com os PCN, precisamos oferecer condições para que os alunos possam 

produzir textos que tenham sentido para ele mesmo e que comuniquem ao seu destinatário 

informações que atendam à prática social de ambos. A finalidade dos PCN é orientar a prática 

pedagógica dos professores em sala de aula, conduzi-los à compreensão de que não devem 

centrar o ensino de produção textual na “codificação de sons em letras”, mas sim na idéia de 

que seus alunos precisam saber para quem estão escrevendo. Saber para quem se escreve é 

condição indispensável para que o escrito tenha sentido. 

Para compreender os elementos das condições escolares de produção e outras 

questões afins, buscamos em Geraldi (1997) as categorias que nortearam a nossa pesquisa. Ao 

referir-se  à produção textual, ele afirma que, para produzir um texto  em qualquer 

modalidade, alguns elementos precisam estar presentes.  

São esses elementos que caracterizam as condições escolares de produção:  
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Se tenha o que dizer;  Se tenha uma razão para 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 (ou, na imagem 
wittgensteiniana, seja um jogador no jogo); e Se escolham as estratégias para 
realizar (a), (b), (c) e (d). (GERALDI, idem, p. 160). 

 

 

Para possibilitar o nosso entendimento dessas categorias propostas por Geraldi 

(ibidem), sugerimos sua visualização no esquema, criado pelo autor, o qual é ilustrado  a 

seguir:   

 

                                  ASSUMIR-SE COMO LOCUTOR 

                                                                           (d) 

 

 

 

                        

 

       implica                                                                                     implica 

 

 

 

 

 

 

 

   TER O QUE DIZER                                                     ESCOLHER ESTRATÉGIAS PARA  

                   (a)                                                                                                  DIZER 

 

 

 

                                                                                      

                           

       

         supõe                                                                                        supõe           

                          

 

 

 

 

  RAZÕES PARA DIZER                                              INTERLOCUTORES A QUEM SE DIZ                            

                             (b)                                                                                               (c) 

 

 

                                                        exige 
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                                    RELAÇÃO INTERLOCUTIVA 

 

 

                           

 

                

                                                                                                                                                 

As flechas em dois sentidos indicam que “Ninguém se assume como locutor a não 

ser numa relação interlocutiva, onde se constitui como tal: assumir-se como locutor implica 

estar numa relação interlocutiva”. (GERALDI, 1997, p160). 

Leal (2003), ao analisar as condições escolares de produção no Ensino de Jovens e 

Adultos, identificou, em pesquisa, realizada com nove professores de escolas públicas do 

Recife, alguns elementos que nos ajudaram a compreender as concepções que tinham esses 

professores das condições escolares de produção textual. Tal pesquisa evidenciou que há uma 

relação direta entre o oferecimento das condições escolares de produção, a formação dos 

professores e suas concepções de língua e de texto. 

Ainda segundo a autora, os professores apresentaram a concepção de que “produzir 

textos é uma atividade complexa que exige uma ação pedagógica específica e frequente  em 

sala de aula” . Entendemos que, em virtude de ser uma atividade complexa, a produção de 

texto precisa ser realizada de modo a atender às necessidades dos alunos, seja na escola ou 

fora dela.  

Quanto ao trabalho realizado com os gêneros textuais em sala de aula, foi verificado 

que os professores, cujo discurso, revelavam trabalharem com diversos gêneros, na realidade 

não apresentavam em sua prática essa diversidade. Afirma Leal: 

 

 

Em relação à diversidade textual em sala de aula, os professores afirmaram 
que trabalham com diversos gêneros textuais (carta, bilhete, lista, notícia...). 
Esse dado aponta, no mínimo, que os professores já incorporaram, pelo 
menos no discurso, a necessidade de diversificar os textos em sala de aula. 
Esse é um passo essencial no trato com os textos na escola, embora não seja 
suficiente, pois é importante que a condução das atividades seja realizada de 

forma a que os gêneros sejam objeto de reflexão e que a mediação do 
professor ajude o aluno a desenvolver estratégias para lidar com tal 
variedade. (LEAL, idem, p. 5). 

 

 

Afirma Leal (ibidem) que o professor além de reconhecer a necessidade do trabalho 

com gêneros textuais, precisa mediar este processo de ensino-aprendizagem no qual os atores 
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da sala de aula possam interagir. De acordo com a autora, “Para que isso ocorra, é preciso 

organizar as aulas, planejando bons comandos, e fazendo com que os alunos comecem a se 

preocupar com diferentes leitores no momento em que produzem”.  

 

 

Ao analisar os comandos e as orientações que o professores realizavam em sua aula 

para que houvesse a elaboração dos textos pelos alunos, Leal considera:  

 

 

Na verdade, predominaram comandos que não delimitavam claramente o 
gênero a ser produzido. Podemos destacar, também, que os alunos 
escreveram apenas para aprender a escrever. Apenas dois professores 
sugeriram a produção de algo que tivesse alguma finalidade paralela à 
reflexão sobre a escrita, ou seja, que levassem o aluno a se preocupar com 
outros leitores e a provocar algum efeito especial. (LEAL, 2003, p. 7). 
 

 

Quando os comandos do professor não são claros, os alunos não podem encaminhar 

a produção de seu texto de forma satisfatória.  Para compreender como ocorreram os 

comandos referentes à reescrita de um texto por uma das professoras, Leal faz o seguinte 

relato: 

 

A professora solicitou a reescrita de uma história. Pela própria natureza da 

atividade, percebe-se que não há engajamento em uma atividade de 
linguagem real, pois não há destinatários para o texto. Apenas o professor 
será leitor do que os alunos produziram. Em suma, em muitas aulas, os 
alunos escreveram “textos” sem finalidade nem interlocutor. (LEAL, idem, 
p. 8). 

 

 

O livro didático, para alguns docentes, representa a única alternativa pedagógica em 

que todas as atividades de produção de texto são aplicadas. Quanto à influência dos livros 

didáticos no trabalho desses professores pesquisados por Leal (2003), foi visto que os 

docentes  repetem as estratégias de ensino recomendadas pelos materiais didáticos. Isso 

demonstra que a concepção desses professores é a de língua como código. “Essa prática 

reflete uma concepção de língua enquanto código e de ensino enquanto  aprendizagem de 

“estruturas” abstratas que não encontram espaço no contexto extra-escolar”. (LEAL, op. 

cit., p. 9 ). 
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Um dos professores pesquisados, em seu comando em sala de aula, solicitou que os 

alunos, a partir de uma lista de palavras sobre o meio ambiente, escrevessem um texto. Essse 

texto não tinha destinatário ou finalidade. Para Leal (idem, p. 9) tal concepção “(...) explica a 

existência de “prescrições escolares para a escrita das redações”.  

Nesse sentido, foram registrados pela autora os seguintes resultados: 

 

 

(...) algumas questões merecem discussão em relação ao tema desse estudo: 
condições de produção de textos no ensino de jovens e adultos. Inicialmente, 
vimos que muitos professores estão ainda apegados a concepções da língua 
como código e não conduzem os alunos a práticas de interação através da 
escrita. Outros professores demonstram essa preocupação, mas ainda 
apresentam comandos pouco claros em que delimitam alguns elementos da 

situação de interação e não delimitam outros. Na análise da aula, 
aprofundamos um pouco as questões apontadas, mostrando que mesmo 
quando os professores desenvolvem a preocupação em conduzir o aluno à 
aprendizagem dos gêneros textuais e a levar o aluno a construir 
representações adequadas sobre os contextos de ação linguística, eles se 
deparam com as dificuldades de atender às duas dimensões da 
aprendizagem: a aprendizagem da produção dos diferentes gêneros textuais e 
a aprendizagem da escrita convencional. (LEAL, 2003, p. 14). 

 

 

 

A partir de então Leal (2003) alerta que, para mudarmos o trabalho de produção 

textual em sala de aula, precisamos investir na formação continuada dos professores para que 

eles possam teorizar sobre suas práticas. Segundo a autora: 

 

 

As ações e as lacunas que verificamos não podem ser resolvidas apenas com 
reflexões teóricas sobre concepção de linguagem ou de ensino, é necessário 
muito mais, é necessário refletir conjuntamente a partir de relatos do 
cotidiano para que a realidade possa ser explicitada e tematizada enquanto 
objeto de reflexão. (LEAL, idem, p. 11). 

 

 

Para a pesquisadora, existe a necessidade de estudarmos profundamente as condições 

escolares de produção textual na escola. Ela observa ainda o fato de alguns professores que 

possuem grau de Mestrado e/ou de Especialização,  realizarem  comandos mais claros para a 

condução da produção textual dos alunos. 

A seguir, buscamos discutir a relação das condições escolares de produção textual e 

o papel da escola como interlocutora dos textos dos alunos. 
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1.3 A escola como interlocutora do texto do aluno  

 

  O papel da escola como interlocutora na produção de texto dos alunos é fundamental 

para que as crianças possam desenvolver habilidades de leitura e escrita, que atendam ao seu 

contexto e à sua prática social. 

Britto (1997, p. 118-119) ao analisar a escola como grande interlocutora no processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos, revela: 

 

 

O interlocutor “pode ser real ou imaginário”, individual ou coletivo, pode 
estar mais ou menos próximo, muda em cada situação concreta. O 
interlocutor ativo da oralidade, fisicamente materializado e que pode a 

qualquer momento intervir no discurso do locutor (invertendo papéis como 
este, inclusive) está distante na escrita e, num primeiro nível de análise, 
interferindo e interpelando indiretamente o locutor. 

 

 

 A caracterização do interlocutor ativo na produção textual nos remete ao fato de que, 

em muitas escolas, a maioria das redações apresentam uma ausência de interlocução, sentido 

ou finalidade. Britto (idem, p. 119) afirma ainda: 

 

 

É curioso, nesse sentido, que a maioria dos trabalhos sobre redação escolar 
ou não toquem na questão da interlocução ou falem na ausência de 
interlocutores, identificando aí uma das dificuldades maiores do estudante: 
falar para ninguém ou, mais exatamente, não saber a quem se fala.   

 

 

O fato de ocupar o papel de interlocutor ativo e de “ter para quem dizer o que se tem 

a dizer” é descrito por Geraldi (1997) como uma oportunidade em que o aluno se assume 

como locutor. Ao assumir-se como locutor, o aprendiz faz uso da palavra e de sua autonomia 

humana. “A devolução da palavra ao aluno faz deste o condutor de seu processo de 

aprendizagem assumindo-se como tal”. (GERALDI, idem, p. 160). 

  Entendemos que o aluno precisa saber o destinatário de seu texto para estabelecer 

uma relação de interlocução, a fim de que o texto reflita a sua autoria e mostre uma visão de 

mundo. 
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Como vamos oferecer condições adequadas se não interagimos com os nossos 

alunos? Essa dificuldade de interação de alguns professores do Ensino Fundamental com os 

seus alunos tem sido objeto de estudo de vários teóricos, os quais reconhecem que o professor 

precisa interagir com os aprendizes e favorecer espaços para que, através da interlocução, 

todos os atores, em sala de aula e em seu entorno, possam participar, de forma ativa, desse 

diálogo necessário, o qual está inserido nas condições escolares de produção de texto.  

Sobre a criação de espaços interlocutivos, Geraldi afirma (idem, p. 21): “Ensinar é 

criar espaços para fazer valerem estes saberes silenciados para confrontá-los com os 

“conhecimentos” sistemáticos, mas nem sempre capazes de explicar os fatos”. 

A garantia desse espaço de conhecimento e saber é vista por Geraldi (1997) como 

necessária. Sobre esse aspecto, ele afirma: 

 

 

Centrar o ensino na produção de textos é tomar a palavra do aluno como 
indicador dos caminhos que necessariamente deverão ser trilhados no 
aprofundamento quer da compreensão dos próprios fatos sobre os quais se 
fala quer dos modos (estratégias) pelos quais se fala. (GERALDI, 1997, p. 
165). 

 

 

Calkins, Hartman e White (2008), ao analisarem em suas pesquisas “Crianças 

produtoras de texto e a arte de interagir em sala”, descrevem que a habilidade do professor 

em interagir com os alunos em sala de aula no processo de produção textual é determinante 

para que o educando possa desenvolver-se como produtor de texto. Nesse sentido as autoras 

enfatizam:  

 

 

Nas salas de aula de alguns professores, as crianças se desenvolvem em 
grande velocidade enquanto turmas de outros professores têm apenas 
evoluções modestas. Estou absolutamente convencida de que a diferença tem 

tudo a ver com as habilidades dos professores de interagir. Se um professor 
consegue escutar um aluno falar sobre sua produção textual, ele, então, 
consegue passar os olhos pelo que o aluno fez até o momento e intervir de 
maneira a qualificar não apenas a produção, mas o trabalho do aluno em 
outras que virão, as interações proporcionadas por esse professor se tornam 
importantes. Os alunos desses professores aprenderão a escrever de maneira 
eficiente. (CALKINS, HARTMAN e WHITE, p. 11-12). 
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De acordo com essas autoras, o professor,  para trabalhar a produção textual em sala 

de aula,  precisa revisitar a sua prática pedagógica, aprender a interagir com os alunos e  estar 

aberto para possibilitar esse momento de descobertas.  Segundo elas, “interagir é sempre um 

desafio, e os professores de produção textual são sábios para não desprezar suas habilidades 

de fazê-lo”. (CALKINS, HARTMAN E WHITE, ibidem, p. 14). 

Envolver-se no conteúdo da escrita como autor do texto é fundamental para que o 

mesmo seja produzido com autenticidade e sentido. O aluno precisa interagir com o seu 

escrito e ser motivado a fazê-lo. O aprendiz, ao descrever informações de sua vida, de seus 

familiares e de sua comunidade, por exemplo, é “movido pela vontade de descobrir um 

passado que atinge cada um dos alunos em particular”. (GERALDI, 1997, p. 162).  

Quando o aluno compreende a realidade em que está inserido, bem como 

compreende a necessidade de comunicar-se através dos textos, a produção textual se torna 

uma atividade significativa e prazerosa. Para que essa análise da realidade seja efetiva, o 

educando precisa conhecer o seu contexto de produção textual, conforme veremos no tópico a 

seguir. 

 

 

1.4 O contexto de produção textual 

 

Bronckart (1999) estabelece a relação das condições escolares com o contexto de 

produção textual e as influências deste sobre a forma como um texto é organizado. O 

educando, ao escrever o seu texto, pode sofrer essas influências que, se não forem por ele 

reconhecidas, podem, em muitos momentos, distanciá-lo da aprendizagem no âmbito da 

produção textual.  

Bronckart (op. cit.) inicia a sua descrição das condições escolares de produção ao 

definir a “situação de ação de linguagem”, que designa as propriedades dos mundos formais 

(físico, social e subjetivo), as quais podem exercer influência sobre a produção textual.  Essa 

situação de ação de linguagem pode ser subdivida em externa e interna. Ao produzir um texto, 

o autor precisa fazer uso da ação de linguagem externa (característica dos mundos formais), 

que são as representações sociais vigentes,  e da situação de linguagem  interna, na qual busca  

em si as representações que foram de fato internalizadas por ele.   

Nesse sentido, “(...) é necessário admitir que é essa situação de ação interiorizada 

que influi realmente sobre a produção de um texto empírico”. (BRONCKART, idem, p. 92).  
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Ao refletir acerca das representações sobre o mundo e sobre o papel dessas 

representações para a produção de texto,  Bronckart (ibidem p. 92) afirma: 

 

 

Para produzir um texto, o agente deve então mobilizar algumas de suas 
representações sobre os mundos, efetuando-se essa mobilização em duas 

direções distintas. De um lado, representações sobre os três mundos são 
requeridas como contexto da produção textual (qual é a situação de interação 
ou de comunicação na qual o agente-produtor julga se encontrar?) e esses 
conhecimentos vão exercer um controle pragmático ou ilocucional sobre 
alguns aspectos da organização do texto. 

 

 

Sobre os elementos do contexto de produção, o autor acrescenta: 

 

 

O lugar de produção: o lugar físico em que o texto é produzido; o momento de 

produção: a extensão do tempo durante a qual o texto é produzido; o emissor (ou 

produtor, ou locutor): a pessoa (ou a máquina) que produz fisicamente o texto, 
podendo essa produção ser efetuada na modalidade oral ou escrita; o receptor: a (ou 

as) pessoa(s) que pode(m) perceber (ou receber) concretamente o texto. 

(BRONCKART, 1999, p. 93). 

 

 

 

Bronckart (op.cit.) destaca ainda a importância do mundo subjetivo para a produção 

textual, que para ele: 

 

 

É  caracterizado em  quatro parâmetros principais: a) Lugar social: Em que 
modo de interação  o texto é produzido: escola, família, mídia, exército, 
interação comercial, interação informal, etc; b) A posição social do emissor: 
que lhe dá seu status de enunciador. Qual o papel social que o emissor 
desempenha na interação em curso: papel de professor, de pai, de cliente, de 
superior hieráquico, de amigo, etc; c) A posição social do receptor ( que lhe 
dá seu estatuto de destinatário): qual é o papel social atribuído ao receptor do 

texto: papel de aluno, de criança, de colega, de subordinado, de amigo, etc; 
d) Objetivo (ou objetivos) da interação: qual é do ponto de vista do 
enunciador, o efeito (ou efeitos) que o texto pode produzir no destinatário . 
(BRONCKART, ibidem, p. 94). 

 

 

  No âmbito do debate sobre a questão da produção textual, a prática docente dos 

professores do Ensino Fundamental tem impulsionado vários estudos que buscam 
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compreender a ação pedagógica dos docentes, a fim de ajudá-los no processo de ensino e 

aprendizagem da produção textual, como veremos a seguir. 

 

1.5 Gêneros textuais e a produção de textos escolares 

 

O uso dos gêneros textuais em sala de aula tem sido concebido como um instrumento  

para ensinar a escrever textos significativos na escola. Marcuschi (2007, p.19) define os 

gêneros textuais como “fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e 

social. Fruto do trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as 

atividades comunicativas do dia a dia”. Com base no mesmo conceito de gênero, Mendonça 

e Santos (2005) relacionam os gêneros textuais à inserção do sociointeracionismo e do 

socioconstrutivismo. Os princípios do sociocontrutivismo se baseiam na compreensão de que 

a aprendizagem não deve ser entendida como transferência de conteúdo, mas sim como um 

“processo dinâmico de (re)construção e (re)acomodação de conceitos, mediado pelos 

interlocutores (professor, pais e colegas) e também pela linguagem” (MENDONÇA, op. cit., 

p. 38). 

Quanto ao sociointeracionismo, Mendonça ressalta: 

 

 

É um pressuposto essencial do sociointeracionismo o fato de que os sentidos 
não existem por si sós; na verdade, os sentidos constroem-se na interação 
verbal e são, portanto, resultados das condições de produção dos discursos: 
quem diz o que,  para quem,  em que situação, através de que gênero textual, 
com que propósito comunicativo e com que escolhas linguísticas e 

extralinguísticas“. (MENDONÇA, idem, p. 38). 

 

 

A autora acima citada concorda com Marcushi (2008) quanto ao uso dos gêneros 

como elemento constitutivo das condições de produção de texto. Sobre isso, ela afirma: “Os 

gêneros se definem justamente por serem a intersecção dessas condições de produção, ou 

seja, são respostas as necessidades humanas de comunicação, são fenômenos ou entidades 

sociocomunicativas”. (MENDONÇA, ibidem, p. 38-39). 

A compreensão de que o educador pode utilizar os gêneros textuais como suporte ao 

seu trabalho didático foi consolidada após o entendimento de que a leitura e a produção de 

textos são “ a base do ensino-aprendizagem de língua portuguesa no ensino fundamental”. 

(ROJO e CORDEIRO, 2007, p. 7). 
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Tal mudança de concepção quanto à utilização dos gêneros textuais em sala de aula 

foi motivada também pelos PCNs (1997), os quais afirmam que o gênero deve ser utilizado 

como objeto de ensino na disciplina de língua portuguesa: 

 

 

Todo texto se organiza dentro de um determinado gênero. Os vários gêneros 
existentes, por sua vez, constituem formas relativamente estáveis de 
enunciados, disponíveis na cultura, caracterizados por três elementos: 
conteúdo temático, estilo e construção composicional. Os gêneros são 
determinados historicamente. As intenções comunicativas, como parte das 
condições de produção dos discursos, geram usos sociais que determinam os 

gêneros que darão forma aos textos. Pode-se reconhecer outros gêneros 
como cartas, reportagens, anúncios, poemas, etc. (BRASIL, 1997, p. 23). 

 

 

Para uma maior compreensão do ensino com base nos gêneros textuais de circulação 

social,  nos apoiamos em Schneuwly e Dolz (2007, p. 26).  Esses autores refletem sobre o 

ensino dos gêneros textuais orais e escritos nos seguintes termos: 

 

 

1.  Há a escolha de um gênero, em função de uma situação definida por um 
certo número de parâmetros: finalidade, destinatários, conteúdo, para dizê-lo 
na nossa terminologia. 
2.  Essa base chega à escolha de um gênero num conjunto de possíveis, no 
interior de uma esfera de troca dada, num lugar social que define um 
conjunto possível de gêneros. 

3. Mesmo sendo “mutáveis, flexíveis”, os gêneros têm uma certa 
estabilidade: eles definem o que é dizível (e, inversamente: o que deve ser 
dito define a escolha de um gênero); eles têm uma composição: tipo de 
estruturação e acabamento e tipo de relação com os outros participantes da 
troca verbal. 

 

 

Schneuwly e Dolz (2007, p. 27) estabelecem a relação do gênero como “instrumento 

semiótico complexo”, concepção que se baseia em princípios bakthinianos. O aluno, ao se 

apropriar dos gêneros textuais, poderá continuar a sua interação nos mais diversos meios de 

suas relações, tendo como compreensão de seu uso e sua aplicabilidade adequada, o que 

possibilitará  a ampliação de sua inserção nos mais variados contextos sociais de uso da língua 

oral e escrita. É nessa relação de sujeitos que se definem papéis de locutor-enunciador.  

Sendo assim: 
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A analogia  com a situação descrita, de um ponto de vista mais geral, para o 
instrumento salta aqui aos olhos, mas deve ser completada e desenvolvida: 

há visivelmente um sujeito, o locutor-enunciador, que age discursivamente 
(falar/escrever), numa situação definida por uma série de parâmetros, com a 
ajuda de um instrumento que aqui é um gênero, um instrumento semiótico, 
isto é, uma forma de linguagem prescritiva, que permite, a um só tempo, a 

produção e a compreensão de textos. (SCHNEUWLY e DOZ 2007, p. 26-

27). 

 

 

Ainda propõem os autores o trabalho com sequências didáticas, as quais se 

constituem em um instrumento didático para dar conta da complexidades do ensino dos 

gêneros textuais. Para ambos, “uma sequência didática” é um conjunto de atividades 

escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou 

escrito”. (SCHNEUWLY E DOZ, op. cit., p. 97). 

De acordo com Marcushi (2007), o uso dos gêneros textuais, além de ser uma 

produção social e histórica, cumpre a sua função, de acordo com as necessidades dos atores, 

cujas demandas sociais marcam uma determinada época. 

Vimos, através da exposição dos autores aqui apresentados, que não existe 

possibilidade de produção de linguagem oral e escrita sem a mediação dos gêneros textuais.  

Marcushi (2007, 2008), Schenewly e Dolz (2007) e Mendonça (2005) concordam 

quanto a importância do trabalho com gêneros textuais em que os professores precisam 

apropriar-se de seu uso para oferecer aos alunos situações didáticas que favoreçam o 

desenvolvimento pleno de habilidadades e competências necessárias à produção de uma 

diversidade de textos. 

 

 

1.6 A prática docente e a sua relação com as condições escolares de produção textual 

 

Ao pensarmos sobre a prática docente e a sua relação com as condições escolares de 

produção, podemos constatar sobre o fato de que os professores, em sua formação 

pedagógica, constroem referenciais que irão nortear a sua prática em sala de aula. Por sua 

condição de educador, o professor do Ensino Fundamental precisa desenvolver em suas aulas 

uma rotina de atividades cujo planejamento expresse intencionalidade pedagógica para o ato 

de ensinar. Ao planejar suas atividades, o docente precisa refletir inclusive sobre ações 

aparentemente corriqueiras, como, por exemplo, os comandos necessários que precedem a 
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escrita de um texto. Tais comandos são parte também das ações que instituem as condições 

escolares de produção textual. 

O ambiente escolar, a sua infraestrutura e o acervo de materiais didáticos são 

elementos que podem proporcionar também aos alunos e professores melhores condições de 

ensino e aprendizagem. Porém, essas condições estruturais não garantem um ensino de 

qualidade, nem a aprendizagem dos alunos, porquanto o processo de ensino e aprendizagem é 

dependente também da relação do saber docente com o saber dos alunos. 

Tardif (2002, p. 13) ao analisar a relação do saber docente com o saber dos alunos, 

tece o seguinte comentário:  

 

 

Portanto, o saber não é uma substância ou um conteúdo fechado em si 
mesmo; ele se manifesta através das relações complexas entre o professor e 
seus alunos. Por conseguinte, é preciso inscrever no próprio cerne do saber 

dos professores a relação com o outro, e, principalmente, com esse outro 
coletivo representado por uma turma de alunos. 

 

 

É essa inclusão do outro, representado pelo aluno, que ainda não vemos, de modo 

efetivo, na rotina escolar do professor, quando este desenvolve as suas aulas, planeja os 

conteúdos do ensino e avalia os resultados alcançados pelos alunos. A avaliação da 

aprendizagem dos alunos tem sido discutida por pesquisadores, gestores, professores e pais. 

Não há uma definição consensual quanto aos critérios de avaliação dos aprendizes. Assim 

como Hoffmann (1995), acreditamos que a avaliação precisa ser mediadora e formativa. No 

processo de avaliação formativa, não destacamos os erros dos alunos e compreendemos que 

os resultados dos trabalhos dos alunos estão diretamente relacionados com as condições de 

ensino que os mestres lhes oferecem e o seu desempenho como docentes. Não são os  

aprendizes somente que estão sendo avaliados, os professores também são atores desse 

processo.  A inclusão do outro no texto do aluno requer mudança de atitude, a qual é possível 

quando o docente, além de relacionar-se com o seu próprio saber, é capaz também de oferecer 

oportunidade para que o educando se desenvolva coletivamente e de forma participativa. 

Tardif (2002) alerta para o fato de que precisa existir relação entre o professor e seus 

alunos. Nessa relação, o saber do professor precisa ser um saber que se aproximam daquele 

dos alunos. Essa é uma questão implicada na prática pedagógica dos professores, que reflete, 

de certo modo, a formação a que eles foram submetidos.   



37 

 

Sabemos que a sociedade cria as representações sociais sobre indivíduos, grupos 

sociais, instituições etc. Em nosso país, vemos os professores do Ensino Fundamental a partir 

da sua realidade como indivíduos que assumem papéis diferentes – de provedores da família, 

de profissionais da educação que convivem com a precarização das condições de traba lho e 

com os baixos salários, assim como de profissionais cuja formação é deficitária. 

Consequentemente, nossos professores não poderiam ainda alcançar, de modo pleno, o status 

do professor ideal, no sentido atribuído por Tardif: 

 

 

O professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e 
seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da 
educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua 
experiência cotidiana com os alunos. (TARDIF, 2002, p. 39). 

 

 

O professor do Ensino Fundamental precisa ser dotado dos conhecimentos que o 

ajudem a trabalhar com os conteúdos disciplinares desse nível de ensino. Em virtude da 

existência de fatores que limitam o exercício pleno dos professores do Ensino Fundamental,  

em cujo grupo se incluem os professores de Língua Portuguesa, reconhecemos a importância 

de discutirmos a relação dos desses docentes com o seu saber. 

 

1.6.1 A relação dos professores com o seu saber 

 

A relação dos professores com o seu saber é determinante para a efetivação das 

condições escolares de produção, no âmbito de qualquer disciplina. No caso dos professores 

de língua portuguesa, essa relação se faz mister para que haja condições adequadas de 

produção textual  em suas aulas, com vistas à construção de saber coletivo e participativo. 

Para Demo (1995, p. 155), as condições de aprendizagem que os professores devem 

oferecer aos educandos pressupõem o seguinte: “Em primeiro lugar, todo docente precisa 

saber avaliar as condições de aprendizagem dos alunos, no todo e caso a caso, utilizando 

para isto todos os expedientes possíveis, quantitativos e qualitativos”. 

O autor discute a competência reconstrutiva do professor e propõe uma mudança de 

concepção pedagógica sobre o ensino, momento em que o docente deixa de ser um 

transmissor de conhecimentos e passa a ser um reconstrutor de conhecimentos juntamente 

com seus alunos. 



38 

 

O excerto a seguir é representativo do que Demo (idem, p. 17) chama de 

competência reconstrutiva: “O professor que não sabe nada dá aula. Quem sabe, trabalha 

junto com os alunos e os faz trabalhar ativamente”. 

Ao retornarmos a Tardif (2002, p. 40), vemos que ele descreve as relações que 

professores mantêm com o seu próprio saber do seguinte modo: 

 

 

A relação que os professores mantêm com os saberes é a de “transmissores” 
ou de “objetos de saber, mas não de produtores de um saber  ou de saberes 
que poderiam impor como instância de legitimação social de sua função e 
como espaço de verdade de sua prática.  

 

 

Existe transmissão de saberes, na escola, em detrimento da produção de saberes, 

segundo Tardif (2002). A transmissão de saberes constitui uma relação de alienação do 

docente com os seus saberes. Tal alienação se materializa nas escolhas do conteúdo do ensino 

e da metodologia a ser aplicada. A alienação em relação aos saberes concorre para a formação 

de um sujeito passivo, assujeitado, sem poder de tomar decisões.  

Uma das ações pontuais que podem contribuir para a formação de sujeitos 

autônomos e propositivos é o planejamento pedagógico enquanto artefato que precisa estar 

presente na rotina do professor, o qual pressupõe conhecimento sobre o que se pretende 

ensinar. Além de organizar os conteúdos e os materiais selecionados para o trabalho em sala 

de aula, o próprio planejamento pode orientar os alunos sobre a sua rotina em uma dada 

disciplina, bem como ajudá-los a se engajarem nos objetivos do ensino da disciplina em 

questão. 

Como vamos exercer o nosso trabalho docente sem utilizarmos um planejamento 

pedagógico intencional que vise à construção de conhecimentos coletivos pelos alunos?  

No âmbito do ensino de produção de texto, Leal e Albuquerque (2005, p.65-66) 

analisam quatro situações de uso da escrita em nossa sociedade, nas quais o planejamento de 

ensino dos professores contemplou situações instauradoras de produção de conhecimento e de 

interação, a saber: 

 

(1) Situações de interação mediadas pela escrita, em que se busca     causar 
algum efeito sobre interlocutores(as) em diferentes esferas de 
participação social (circulação de informações cotidianas). 

(2) Situações voltadas para a construção e a sistematização do 

conhecimento, caracterizadas, sobretudo, pela leitura e pela produção de 
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gêneros textuais que usamos como auxílio para organização e 
memorização, quando necessário, de informações, tais como anotações, 

resumos, esquemas e outros gêneros que utilizamos para estudar temas 
diversos. 

(3) Situações voltadas para auto-avaliação e expressão “para si próprio(a)” 
de sentimentos, desejos, angústias, como forma de auxílio ao 
crescimento pessoal e ao resgate da identidade, assim, como o próprio 
ato de investigar-se e resolver seus próprios dilemas, com utilização de 
diários pessoais, poemas, cartas íntimas (sem destinatário (as); 

(4) Situações em que a escrita é utilizada para automonitoração de suas 

próprias ações, para organização do dia a dia, para apoio mnemônico, 
tais como as agendas, os calendários, os cronogramas, entre outros.  

 

 

Para que os docentes proporcionem situações de escrita de forma intencional, 

precisam desenvolver “a capacidade de organização e planejamento de suas próprias 

ações”. (LEAL E ALBUQUERQUE, 2005, p. 69). 

Melo e Silva (2006), em relação ao significado do planejamento em sala de aula, 

afirmam que, para ensinarmos a produção de textos, precisamos planejar. Sobre o 

planejamento, nos dizem:  

 

 

Para ser útil ao professor, o planejamento deve orientar sua ação, a qual tem 
uma intencionalidade definida a partir dos objetivos que pretende alcançar. 

Sendo assim, o planejamento não pode ser rígido. Essa situação coloca o 
professor como autor consciente do seu trabalho: ele sabe por que está 
conduzindo a prática pedagógica de uma maneira, ou de outra. Então, é 
fundamental não perder de vista que o planejamento pode ser uma 
ferramenta para concretizar, na sala de aula, as intenções educativas, que 
nele se evidenciam pela forma como são organizados o tempo, o espaço, os 
materiais, as propostas e intervenções do professor. (MELO e SILVA, 2006, 
p. 82). 

 

 

Esses autores esclarecem que, para que o professor planeje as suas situações 

didáticas, precisa definir os objetivos que pretende alcançar. Sem essa intenção pedagógica 

não poderá conduzir os seus alunos à produção textual de forma consciente. Essa 

aproximação das situações de escrita na escola daquelas que ocorrem fora desse espaço 

precisa ser compreendida pelos docentes.  

Ao refletirmos sobre o papel do professor, a sua formação e  as demais características 

do trabalho pedagógico, não poderíamos deixar de dialogar com alguns teóricos que afirmam 

que a sala de aula deve ser um lugar de interação verbal, de diálogo e de construção coletiva. 



40 

 

1.6.2 A sala de aula como lugar de interação verbal 

 

Geraldi (1997), ao tratar da sala de aula como lugar de interação, afirma que 

precisamos mudar a nossa concepção de ensino a fim de propiciarmos um espaço em que 

nossos alunos interajam. Se não mudarmos  nesse sentido, torna-se inviável transformarmos a 

nossa prática pedagógica. Concordamos com o autor quanto o fato de que para que a sala de 

aula se torne um lugar de interação, precisamos de fato interagir, dialogar, estar abertos para 

ouvirmos os nossos alunos em suas críticas ou comentários.  

É nessa perspectiva que Geraldi (1977, p. 21) concebe a sala de aula como lugar de 

interação verbal e, por conseguinte, “de diálogo entre sujeitos, ambos portadores de diferentes 

saberes”. Ao criarmos esse espaço de interação escolar, oferecemos aos nossos alunos 

oportunidade para que eles se tornem sujeitos de seus discursos. 

Melo e Silva (2006) consideram que, a escola, ao proporcionar momentos de 

atividades de produção textual em que todos os atores possam se tornar participantes dessa 

construção coletiva, faz-se necessário diversificar aquelas atividades e apresentá-las aos 

discentes. Sobre essa questão, afirmam os autores:  

 

 

Consideramos necessário diversificar as atividades de produção de textos 
não só com relação aos agrupamentos coletivamente, em pequenos grupos, 
em duplas, individualmente, mas também quanto ao tempo que é destinado à 

sua realização. (MELO e SILVA, op. cit., p. 91). 

 

 

O professor, ao diversificar as atividades de produção textual e proporcionar a 

interlocução entre os discentes durante a produção, cria condições de aprendizagem e 

possibilidade de o texto escrito ser construído num processo de revisão.  

Brandão (2006, p. 119) acredita que é na revisão do texto que pode haver a melhoria 

de seu conteúdo, “(...) sendo este processo de revisão um dos elementos constitutivos da 

atividade de escrita”. 

Para que ocorra o processo de revisão da escrita, o docente precisa intervir no texto 

do aluno de forma compartilhada. Sobre essa intervenção, Brandão (op. cit., p. 133-134) 

comenta: 
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O papel assumido pelo professor que, ao intervir nos textos dos alunos, 
compartilha com eles a atividade de revisão como um elemento chave para a 

formação de produtores de textos competentes, ou seja, produtores que, nas 
diversas situações de interação mediadas por textos escritos, podem elaborar 
e refletir sobre diferentes possibilidades da linguagem que se usa ao escrever 
e analisar seus efeitos sobre o interlocutor, tomando decisões sobre o que 
dizer  e como melhor dizê-lo. 

 

 

Destaca o autor a revisão do texto como um processo de formação dos produtores. 

Ao revisá-lo, os educandos podem refletir sobre o uso do texto em outras situações para 

reorganizá-lo de outro modo. Desenvolvida essa forma de trabalho na sala de aula, podemos 

visualizar a oportunidade produtiva que é oferecida aos alunos para o exercício de sua 

autonomia e autoria, as quais se materializam na possibilidade do dizer do aluno em sala de 

aula. 

 

1.6.3 O dizer do aluno em sala de aula  

 

A propósito do saber em sala de aula, é corrente a ideia de que a escola atual ainda 

não oferece, plenamente, espaço para que os alunos possam dialogar. O não-reconhecimento, 

por parte dos professores, de que o diálogo é fundamental para o desenvolvimento dos 

educandos reflete indícios de uma educação bancária herdada ao longo dos anos.  

Freire (1987), que se notabilizou pelo incentivo à transformação dos indivíduos 

através do diálogo, demonstrou que o fundamento para o exercício da liberdade se constitui 

quando os homens se reconhecem como humanos através da relação dialógica. Para o autor, 

“Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens”. (FREIRE, 

op. cit., p. 79). 

Ao longo da história da educação brasileira, o sistema de ensino foi idealizado para 

que o aluno fosse um sujeito passivo, obediente às regras sociais vigentes. Não se admitia que 

houvesse a interferência ou a intervenção do educando. A partir das mudanças de concepção 

quanto ao papel do educando, houve a necessidade de repensar a educação com vistas a  ao 

alcance de  objetivos sociointeracionistas. 

No que se refere às implicações desses objetivos para o ensino de língua portuguesa, 

Geraldi (1997) vislumbra no locutor a categoria central para a produção de texto. O locutor é 

“sujeito que diz o que diz para quem diz”.  
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Assumir o papel de sujeito, para o autor, é condição indispensável para que de fato 

tenhamos um texto. Ao assumir o papel de sujeito do seu dizer, o educando se constitui como 

autor do seu texto. Do contrário, o aprendiz permanece silenciado pelo sistema escolar, 

enquanto o professor autentica essa postura para garantir disciplina e respeito em sala de aula. 

Cardoso (2005), ao analisar o diálogo em sala de aula, chama a atenção para a 

importância desse aspecto para a produção de textos orais e escritos: 

 

 

É necessário que se enfatize em sala de aula que o dialogismo é um elemento 
constitutivo da própria linguagem, dado que toda prática de linguagem tem 
como referência o outro, um interlocutor. Fala-se ou se escreve sempre para 
um interlocutor, real ou virtual, presente ou ausente, mas, assim como o 
locutor, situado historicamente. Esse interlocutor condiciona tanto aquilo 
que se diz como forma de se dizer. (CARDOSO, op. cit., p. 99). 

 

 

Nessa perspectiva, as condições de produção dos discursos escolares precisam 

considerar os sujeitos desses discursos em suas realidades social e histórica. Suassuna (1995, 

p.100) quando analisa a língua como um fazer sócio-histórico, considera a questão das 

condições escolares de produção:  

 

 

Essas condições de produção, por serem históricas, incluem também o não-
linguístico que constitui o discurso e, dessa forma, este fica sendo visto 
como resultado de um processo em que entram as formações imaginárias, o 
lugar social, as intenções dos interlocutores no ato discursivo, bem como os 
mecanismos de ordem linguística e normas sociais.  

 

 

De acordo com a autora supracitada, é  nas condições escolares de produção que se 

incluem elementos da realidade sócio-histórica dos sujeitos aprendentes, como o  lugar em 

que o texto é escrito, as intenções dos interlocutores na produção do discurso, e também o 

contexto social em que o texto foi produzido. 

Koch (2009, p. 13), ao analisar o papel dos sujeitos produtores de 

linguagem/discurso, afirma que “(...) a concepção de sujeito da linguagem varia de acordo 

com a concepção de língua que se adote”. Relaciona, assim, as concepções de língua 

correntes  como  determinantes para que o educador, ao adotar essas concepções, compreenda 

o sujeito a quem educa.  
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Eis o que diz aquela autora: 

 

 

A concepção de língua como representação do pensamento, corresponde a de 
sujeito psicológico, individual, dono de sua vontade e de suas ações. 
A concepção de língua como estrutura, corresponde à de sujeito 
determinado, assujeitado pelo sistema, caracterizado por uma espécie de 
“não consciência”. 
A concepção de língua como lugar de interação corresponde à noção de 

sujeito como entidade psicossocial, sublinhando-se o caráter ativo dos 
sujeitos na produção mesma do social e da interação e defendendo a posição 
de que os sujeitos (re)produzem o social na medida em que participam 
ativamente de definição da situação na qual se acham engajados, e que são 
atores na atualização das imagens e das representações sem as quais a 
comunicação não poderia existir. (KOCH, ibidem, p. 13-14). 

 

 

O sujeito ativo em sua produção social, que interage com o seu meio e com os 

demais sujeitos presentes nesse meio, assume o papel de sujeito em suas representações. Com 

base nessas representações, identifica quais gêneros são necessários em suas demandas 

cotidianas. Ao escrever um bilhete, uma carta, redigir um e-mail, participar de um bate-papo, 

e realizar uma diversidade de outras ações de linguagem mediadas por gêneros textuais, torna-

se um sujeito do seu dizer. 
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CAPITULO 2 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Com o intuito de examinarmos os indícios das condições escolares de produção 

textual, realizamos a nossa pesquisa em duas escolas públicas uma escola da rede municipal 

de ensino da cidade do Recife e a outra da rede estadual de Pernambuco. A escolha dessas 

escolas em duas redes de ensino ocorreu pois buscávamos elementos que demonstrassem se 

havia alguma diferença quanto às condições escolares de produção textual nesses espaços. 

Em nossa pesquisa, optamos pelo 2º ano do 2º ciclo do Ensino Fundamental, pois, 

desde a graduação, estudamos esse ciclo e porque  as crianças nesse período de suas vidas, 

escreverem, por solicitação das docentes, textos na disciplina de língua portuguesa com maior 

frequência.  

Realizamos as observações no segundo semestre de 2009, durante as aulas de Língua 

Portuguesa, por entendermos que seria nesse componente curricular que a produção textual  

mostrar-se-ia do ponto de vista de seus objetivos gerais e específicos. Observamos cada turma 

uma vez por semana, em cada escola, durante um período de quatro meses, de agosto a 

novembro de 2009. As observações foram realizadas em 40 horas-aula por turma, em 10 dias 

letivos. Os dias de observações foram acordados com as docentes, que disponibilizaram um 

encontro por semana, tendo em vista que só trabalham a disciplina de português nesse dia. 

 

2.1  Sujeitos da pesquisa 

 

Em nossa pesquisa, tivemos a participação de duas professoras da 2ª ano do 2º ciclo 

do Ensino Fundamental, e a coleta de dados ocorreu em 2009. Para preservarmos a identidade 

das duas professoras, reportamos a cada uma delas, respectivamente, com as letras A e B. A 

professora A exercia o magistério há 20 anos e a professora B atua no ensino há 23 anos.  

A escolha da professora A foi feita mediante a indicação da diretora da escola, que 

ressaltou a sua prática regular no ensino de produção de texto. A docente B era a única 

professora de língua portuguesa da escola estadual escolhida como outro campo da pesquisa. 
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2.2 Procedimentos 

 

A coleta de dados foi realizada durante a observação das aulas de Língua Portuguesa 

das professoras A e B. Após 20 observações, 10 na sala de aula de cada uma das professoras, 

aplicamos uma entrevista semiestruturada a cada uma das docentes.  

As aulas foram observadas e gravadas em áudio com a utilização de um MP5.  Após 

a coleta, foram transcritas em relatórios, o que nos ajudou a visualizar a presença dos 

elementos que compõem as condições escolares de produção textual ou a sua ausência a partir 

dos comandos realizados pelas professoras.  

Durante as aulas, aplicamos a técnica de observação, que nos permitiu visualizar a 

prática pedagógica das mestras e, posteriormente, cruzamos os dados observados com os que 

resultaram das entrevistas. Os roteiros de observação e entrevista semiestruturada podem ser 

consultados nos anexos. 

Tura (2003, p. 184), ao referir-se à observação no cotidiano escolar, afirma que, 

através da observação,  podemos nos aproximar dos indivíduos investigados e caracterizarmos 

condutas e procedimentos os quais apresentam coerência em relação ao nosso objeto de 

estudo. 

 Vianna (2007, p. 73), ao avaliar o uso da observação na escola, concorda com Tura  

(op. cit.), ao comentar:   

 

 

A observação na escola, centrada em sala de aula, caso seja feita segundo os 
princípios definidos pela sua metodologia, pode gerar elementos que 
esclarecem o ocorrido, mesmo os que são familiares ao professor, pela 
atuação diária em sala, e ao pesquisador por suas atividades específicas. 

 

 

Segundo Vianna (2007), a observação em sala de aula é uma alternativa de reflexão 

sobre a prática pedagógica do professor que pode servir como auxílio para a melhoria do 

ensino. Nesse sentido: 

 

 

Podem ser imprescindíveis instrumentos para a pesquisa dos próprios 

professores sob certas condições de sua atuação docente, como também para 
outros profissionais da escola. Os relatos, as análises, as interpretações e a 
discussão dessas observações podem ser um bom auxílio para a melhoria das 



46 

 

condições educacionais em sala de aula e na escola como um todo. 
(VIANNA op. cit., p. 85). 

 

 

A escolha da observação em nossa pesquisa fundamenta-se também nos pressupostos 

de André e Ludke (1999, p. 26), que consideram essa técnica de pesquisa como um 

instrumento importante da pesquisa qualitativa. Sobre esse tema, são enfáticos os autores 

quando afirmam: 

 

 

A observação direta permite que o observador chegue mais perto da 
“perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas abordagens qualitativas. 
Na medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias 
dos sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o 
significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias 
ações. Além disso, as técnicas de observação são extremamente úteis para 
“descobrir” aspectos novos de um problema. 

 

 

No que se refere à entrevista semiestruturada, trata-se de um instrumento da pesquisa 

qualitativa que possibilita ao pesquisador realizar a comparação do material coletado nas 

observações, a partir das respostas dos sujeitos pesquisados: “Ao lado da observação, a 

entrevista representa um dos instrumentos básicos para a coleta de dados. Esta é, aliás, uma 

das principais técnicas de trabalho em quase todos os tipos de pesquisa utilizados nas 

ciências sociais”. (ANDRE E LUDKE, 1999, p. 33).  

Uma das vantagens da entrevista semiestruturada é que ela possibilita a interação do 

pesquisador com os entrevistados e permite a apreensão imediata das informações que 

buscamos.  

Para Moreira e Caleffe (2006, p. 168), ao aplicarmos a entrevista, criamos uma “(...) 

atmosfera para que o entrevistado sinta-se à vontade para fornecer ao pesquisador 

informações bastante pessoais”. Concordamos com os autores quanto ao fato de que uma 

atmosfera de confiança e respeito é importante para a realização da investigação. Sobre a 

entrevista semiestruturada, ambos os autores revelam: 

 

 

A entrevista semiestruturada representa, como o próprio nome sugere, o 
meio-termo entre a entrevista estruturada e a entrevista não-estruturada. Ao 
usar a entrevista semiestruturada, é possível exercer um certo tipo de 
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controle sobre a conversação, embora se permita ao entrevistado alguma 
liberdade. Ela também oferece uma oportunidade para esclarecer qualquer 

tipo de resposta quando for necessário, é mais fácil de ser analisada do que a 
entrevista não estruturada, mas não tão fácil quanto a entrevista estruturada. 

      (MOREIRA & CALEFFE, idem, p. 169). 

 

 

Os relatórios das aulas observadas possibilitaram que tivéssemos acesso a 

informações sobre as aulas, no que se refere à frequência de escrita dos alunos, aos comandos 

para as atividades de produção textual, aos gêneros textuais mais frequentes. Observamos 

inclusive se houve reflexões sobre esses gêneros. Extraímos informações também relativas à  

esfera de circulação dos textos, à orientação para revisão e reescrita dos textos.  

Coletamos também informações sobre o que os alunos escreviam, como eles 

escreviam, para que escreviam e para quem escreviam. Tomamos essas categorias como base 

para a análise dos nossos dados, enunciando-as, como o fez Geraldi (1997), para quem as 

condições de produção de texto envolvem os seguintes aspectos: se tenha para quem dizer o 

que se tem a dizer; se tenha o que dizer; se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer e 

o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz. 

(GERALDI, 1997, p. 160). 

No próximo capítulo apresentamos a análise e a discussão dos resultados do nosso 

estudo. 
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CAPÍTULO 3 A INTERFACE ENTRE AS CONDIÇÕES ESCOLARES DE 

PRODUÇÃO TEXTUAL E AS CONCEPÇÕES DE LÍNGUA E DE TEXTO DAS 

PROFESSORAS PESQUISADAS  

 

Com vistas a alcançarmos os objetivos do nosso estudo e a respondermos às 

perguntas que o nortearam, apresentamos neste capítulo a análise e a discussão dos nossos 

resultados.  

No transcorrer de nossa pesquisa, dialogamos com diferentes autores sobre o tema 

das condições escolares de produção textual, enquanto buscávamos estabelecer uma interface 

entre as concepções de língua e de texto de duas professoras do Ensino Fundamental.  

Para encaminharmos as nossas discussões, partimos dos pressupostos  de Geraldi 

(1997) e Bronckart (1999), cujas discussões nos ajudaram a elucidar as condições escolares 

de produção textual em ambas as escolas pesquisadas. Das  cinco categorias desenvolvidas 

por Geraldi (1997) em seu livro: “Portos de Passagem”, em que analisa as condições de 

produção textual, selecionamos três categorias,  que serão adotadas neste estudo. Dialogamos 

também com outros autores que nos possibilitaram  respostas às nossas indagações, a) Os 

professores do Ensino Fundamental orientam os seus alunos ao produzirem textos de acordo 

com as condições escolares de produção textual? e b) Existe uma interface entre a concepção 

de língua e de texto dos professores e o oferecimento das condições escolares de produção? 

A seguir, apresentamos a análise das observações e  a discussão dos nossos achados 

em relação a cada uma das categorias: a) ter para quem dizer o que se tem a dizer; b) ter o que 

dizer; c) razão para dizer o que se tem a dizer; d) planejamento em sala de aula; e) as 

concepções de língua das docentes; f) as concepções de textos das professoras e g) frequência 

do trabalho com textos. Em nossa pesquisa, optamos por cruzar os dados das observações 

com a entrevista semiestruturada realizada com as educadoras e descrevê-los conjuntamente. 

Durante as observações em sala de aula, pudemos identificar que os alunos das 

professoras A e B não escreviam textos com frequência. A aula de língua portuguesa para as 

docentes tinha o sentido de que os aprendizes deveriam desenvolver as regras da norma 

padrão e escrever de forma “legível”. Houve uma acentuada preocupação com o ensino da 

gramática e da ortografia. Não visualizamos,  nas 20 observações realizadas em cada escola, o 

uso frequente de textos. As docentes não demonstram entendimento da distinção entre um 

texto e uma redação.   

Na rotina escolar,  a docente  A iniciava o dia com a frequencia, momento em que 

cada aluno deveria apresentar a atividade de casa do dia anterior. O aluno que não 
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apresentasse o caderno com a assinatura dos pais ou responsáveis, deveria ficar na sala e não 

ir para o recreio. Após a análise dos cadernos, a mestra escrevia no quadro a rotina do dia, que 

consistia dos seguintes ítens: a) análise dos cadernos; b) tarefa de classe; c) recreio; d)tarefa 

de casa. A docente não colocava qual seria o tema da aula. Em todas as observações 

constatou-se a  ausência do planejamento pedagógico. O tema da aula parecia ser escolhido na 

hora, no momento em que a professora folheava o livro didático e seu caderno de anotações. 

Durante as observações,  foram trabalhados temas como: ortografia (s, ss, s, z), uso de artigos, 

substantivos, adjetivos, pintura, cópia de textos dos livros etc. Não houve nenhum 

direcionamento para a produção textual. 

A professora B inciava a sua aula lendo as atividades em seu caderno. Seguia  a 

sequência seguinte: a) leitura de contos; b) revisão da tarefa de casa; c) tarefa de classe; d) 

recreio e e) tarefa de casa. Apesar de se repassar tal  sequência aos  alunos, a aula não seguia 

essa ordem, podendo haver  mudanças inesperadas,  como pintura, apresentação de vídeo e 

colagem. Assim, vemos que a aula de português,  não era planejada e quando desenvolvida, 

consistia em ensino da gramática. A docente escrevia no quadro várias palavras para que os 

alunos pudessem colocar as letras corretas. 

Os comandos das docentes A e B não tinham nenhuma sequência didática. Não 

houve orientação para a produção de texto nem oferecimento das condições escolares de 

produção.  Também não foi realizado o uso dos gêneros textuais. 

Ao solicitar que os alunos escrevessem um texto, as professoras diziam que os 

aprendizes estariam livres para escrever o que quisessem. Foi interessante notar que ambas as 

docentes têm o mesmo posicionamento em sala de aula, não demonstrando nenhuma 

preocupação com o processo de ensino e produção textual. 

Os textos, quando produzidos, ficavam nos cadernos dos alunos de ambas as 

docentes. Questionadas sobre o porquê de o material dos alunos não ser disponibilizado e nem 

colocado na sala ou na escola, as docentes afirmavam que isso dava muito trabalho e sujava 

tudo. 

Quando se realizou a produção de textos, não houve a revisão ou a reescrita dos 

mesmos. Nas respostas das entrevistas, podemos visualizar a falta de conhecimento das 

docentes quanto ao uso do texto e às condições escolares de produção. 
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3.1 Ter para quem dizer o que se tem a dizer: “Aí você me pegou! Acho que eles escrevem 

na verdade para mim, que sou a professora...” 

   

Segundo Geraldi (1997), uma condição fundamental para se escrever um texto é que 

se tenha um interlocutor.  Essa condição acarreta consequência para o processo de ensino e 

aprendizagem de produção textual, no sentido de que, fora de um processo interlocutivo,  não 

há possibilidade de materialização do dizer do aluno. 

Durante as observações das professoras investigadas, notamos que havia dificuldade  

dos alunos, de ambas as docentes, por não saberem para quem escreveriam seus textos. 

Vejamos abaixo uma situação ilustrativa desse aspecto: 

 

 

 Situação 1- Professora A- Aula 03 

  

 P: Bom dia crianças 

 A4: Tia vamos fazer o que hoje? 

 P:  Menino, espere que eu vou colocar no quadro tudo que você precisa! 

 A5: Vamos escrever redação de novo? Não aguento mais isso! 

 P: Meu filho, nós já fazemos isso em todas as aulas de redação. 

 P: Crianças, peguem os cadernos e copiem o que vou escrever. 

A5: Tia, primeiro vamos preencher os quadrinhos com s ou z? Minha mãe 

me ensinou ontem. 

P:  Agora vocês irão escrever um texto livre. 

A 7: Como faço isso? 

P:  Menino, já coloquei várias palavras no quadro. Vá fazendo como eu já 

ensinei. 

 

 

Situação 1- Professora B- Aula 05 
  

 P: Oi crianças! 

 A5: Tia, fiz a tarefa de casa ontem. 

 P:  Foi mesmo? Que bom! 

P: Hoje vocês vão responder as questões que vou colocar no quadro. Vocês 

precisam aprender a escrever. Como vão ser alguém na vida se não sabem 

escrever certo! 

A9: Professora, meu pai não sabe ler e nem escrever e ganha muito dinheiro. 

Ele trabalha numa banca de jornal. 

P:  Peguem seus cadernos respondam a atividade do quadro. 

A 10: Professora, a senhora vai corrigir a redação de ontem?  

P:  Não precisa corrigir. 

A 7: Professora, na letra “f” a senhora disse que era para escrever um texto. 

Como faço isso? 
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P: Eu já cansei de dizer a você como fazer isso menino! 

P: Por que você não pensa nas férias. Você é que deve fazer o texto e não eu! 

A1: Professora o que eu faço agora? 

A3 e A8: Vocês estão conseguindo escrever alguma coisa? Porque eu não sei 

o que a professora quer. 

A4: Escreve qualquer coisa, ela não lê mesmo! 

 

 

A produção textual dava-se de forma secundária às atividades gramaticais, sem 

orientação em relação à pessoa quem se destinariam os textos.  Ambas as professoras não 

assumiam o papel de “sujeito-leitor” dos textos dos alunos, mas sim exerciam a “função-

professor” (GERALDI, op. cit., p. 143).    

A professora A solicitava que os alunos fizessem “uma redação com tema livre”.  

Após a conclusão da atividade, corrigia os escritos dos aprendizes grifando os “erros 

gramaticais”.  Por sua vez, a professora B não retomava os textos dos discentes para qualquer 

devolutiva. 

Tal ausência interlocutória foi constatada também pelo fato de que os alunos 

perguntavam constantemente o que deviam escrever e fazer. Antes e durante a escrita dos 

textos eles indagavam às professoras sobre “o que deveriam fazer”. 

Os dados resultantes das entrevistas mostraram que, questionadas sobre “para quem 

seus alunos costumam escrever”, as educadoras reconheceram que os alunos escreviam para 

elas. Vejamos o que nos dizem as mestras ao serem questionadas sobre o destinatário do texto 

de seus alunos: 

 

 

Professora, para quem seus alunos costumam escrever? 

 
Professora (A): Aí você me pegou! Acho que eles escrevem na verdade 
para mim, que sou a professora (risos). A opção é porque eu fui educada 
desta forma. Eu adoro ler. Mas hoje não quero nada que tenha que 
estudar. Entendo que, quando lemos mais, erramos menos.   

 
Professora (B). É onde o professor tira as dificuldades dos alunos. Se 

tem aluno que   não vem a mim, não saberei as dificuldades dele. 

 

 

Ao analisarmos a resposta da professora A, podemos identificar que seus alunos 

escreviam para ela.  Esse fato é explícitado em sua resposta: “Acho que eles escrevem na 

verdade para mim, que sou a professora...”.  Já a professora B, embora não tenha sido explicita 
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em sua resposta, leva-nos a inferir que, à semelhança de A, é para ela que os educandos  

escrevem – “Se tem aluno que   não vem a mim, não saberei as dificuldades dele”.  Percebemos, no 

caso de B, um distanciamento em relação aos quais cabia procurar a professora para serem 

assistidos em suas dificuldades. 

Esses exemplos são ilustrativos do que demonstraram as práticas de ensino de 

produção de texto das docentes investigadas, cujas concepções, presentes em seus discursos, 

mostram que é o conceito de “redação” e não o de “produção de texto” que subjaz às suas 

práticas de ensino (GERALDI, 1997).  

O fato de ocupar o papel de interlocutor ativo e de “ter para quem dizer o que se tem 

a dizer” é uma oportunidade em que o aluno se assume como locutor. Ao assumir-se como 

locutor, o aprendiz faz uso da palavra e de sua autonomia humana. Consideramos que “a 

devolução da palavra ao aluno faz deste o condutor de seu processo de aprendizagem 

assumindo-se como tal”. (GERALDI, 1997, p. 160). 

De modo geral, percebemos que as professoras, ao relacionarem-se com seus alunos, 

demonstravam uma postura de distanciamento físico e afetivo. Em nossas observações, 

notamos que não havia oportunidade para o diálogo e para a construção de aprendizagem 

coletiva, dado esse que se refletia no fato de os aprendizes, além de não saberem para quem 

escreveriam, não sabiam também “o que dizer”, conforme podemos ver no próximo subitem.  

 

3.2 Ter o que dizer:  “Se eu coloco uma gravura é para ajudar, de acordo com o nível da 

criança. A gravura mais fácil fica com as crianças que não sabem nada”. 

 

“Ter o que dizer” se articula com as experiências dos alunos não apenas na escola, 

mas também fora dela (GERALDI, 1997). O objeto da reflexão passa a ser o vivido que, 

enquanto ponto de partida, permite a comparação entre as diferentes histórias dos educandos. 

(GERALDI, 1997, p. 163). 

É um lugar-comum a afirmação de que os alunos não sabem o “que dizer” quando 

produzem seus textos, o que reflete o possível despreparo de educadores na organização e na 

sistematização de um ensino que possibilite a compreensão dos aprendizes sobre o conteúdo 

dos seus escritos.  

Ao cruzarmos os dados resultantes das observações na sala de aula, de cada uma das 

duas docentes investigada, com suas respostas às entrevistas, percebemos que as condições de 

produção de texto oferecidas aos educandos não propiciavam um diálogo entre as  

experiências não escolares e as experiências escolares dos discentes.  
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Indagadas sobre o que os alunos costumavam escrever, eis o que disse cada uma das 

professoras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a professora A, seus alunos escreviam sobre temas “pré-estabelecidos” em 

alguns momentos; enquanto em outros escreviam sobre o que a docente chamou de “temas 

livres”, com apoio de “gravuras”.  Já  a professora B  associou sua resposta, de forma vaga, ao 

objetivo da produção de texto: “Para que eles saibam a interpretação de texto, gramática,  

artigo e ortografia”. 

Ao confrontarmos as duas últimas respostas acima ilustradas  com as observações 

das práticas de ensino de produção de texto da professora A, notamos  que fazia parte da 

rotina dos seus educandos escreverem sobre temas como “família’, “comunidade”, 

“profissões”,  “escola”.  Faziam parte também dessa rotina  os “temas livres”. Neste último   

caso, os alunos ficavam completamente à vontade para escreverem sobre o que quisessem.  

Não constatamos, porém, a presença de gravuras para apoio das produções textuais dos alunos 

conforme nos informou a professora A.  

“Ter o que dizer” não se constituiu, de modo efetivo, como um dado revelador de 

práticas orientadas por uma visão interacional de língua e de texto, conforme evidenciam 

tanto os dados da observação como os das entrevistas, em se tratando das duas professoras 

investigadas. 

No que concerne à professora A, sabemos que a atitude de selecionar previamente os 

temas dos textos a serem escritos pelos alunos não contribui para articular as experiências 

Professora, o que seus alunos costumam escrever nas aulas de 

produção de texto? 

 

Professora (A): Às vezes sobre temas pré-estabelecidos, outras vezes, 
temas   livres. Porque dá maior liberdade à criança. Se eu coloco uma 
gravura é para ajudar, de acordo com o nível da criança. A gravura mais 

fácil fica com as crianças que não sabem nada. As mais difíceis vai para 
aquelas que sabem mais um pouco. 

 
Professora (B): Para que eles saibam a interpretação de texto, 
gramática,    artigo e ortografia. 
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escolares com as não escolares dos alunos, nos termos propostos por Geraldi (1997).   Quanto 

à professora B, percebemos que sua resposta destaca uma concepção de texto como 

repositório gramatical, de onde se extraem mensagens a serem interpretadas, e elementos 

gramaticais como os ortográficos, por exemplo.   

Sabemos que, historicamente, são práticas de ensino de produção de texto como as 

acima aludidas que têm contribuído para a anulação do dizer dos educandos.  Faltava às duas 

salas de aula observadas um espaço de interação para a constituição dos sujeitos escreventes 

em sujeitos dos seus discursos. Selecionamos estes exemplos que exemplificam nossa análise: 

 

Situação 1 Professora A- Aula 06  

 

P: Vou ler para vocês a  história da arca de Noé. 

A3: Tia, vamos fazer o que depois da historia? 

P: Depois eu vejo. Agora escute a história. 

A5: Por que Noé colocou esses bichos todos na arca? 

  P: Agora não é hora de perguntas, ouça a história. 

A8: Menina, deixa a tia terminar! 

      P:  Agora vocês vão escrever um texto sobre a história. 

      A 9: Posso colocar minha família na história tia? 

             P:  Não pode colocar. Quero somente as personagens da história. 

 

 

Situação 1 Professora A- Aula 07 

  

P: Crianças, hoje vocês vão pintar gravuras. 

A3: Vamos pintar sobre o que tia? 

A1:  É para fazer o que tia? 

P: Minha filha, eu já expliquei e você não entendeu? Será possível isso? 

P: Vou falar com os seus pais para que levem vocês ao médico. 

P: Estou cansada de repetir as coisas para vocês. 

  A5: Tia, não consigo lembrar de história nenhuma. 

  P: Pegue o livro e procure. 

 

No que diz respeito ao espaço de  interação, nas salas de A e B,  não o identificamos 

como sendo favorável à interação entre os educandos e entre estes e as docentes.  Não 
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observamos ainda um trabalho por parte de ambas as professoras, no sentido de resgatar 

conhecimentos prévios dos discentes, antes da produção textual, momento em que os alunos 

poderiam  recuperar o que sabiam em relação aos temas sobre os quais escreveriam, assim 

como poderiam se constituir interlocutores durante as produções de textos. 

É através de uma perspectiva interacional de ensino e aprendizagem de produção de 

texto que os professores de língua portuguesa podem se tornar coautores dos textos dos 

alunos,  do que se observa com as professoras A e B, que, na condição de leitoras exclusivas, 

estabelecem uma relação autoritária com os textos dos aprendizes.  

 

3.3  Razão para dizer o que se tem a dizer: “Coloco no quadro várias palavras que vou 

pensando, depois digo a eles que construam um texto a partir destas palavras.” 

 

“Ter uma razão para dizer o que se tem a dizer” é fundamental para que o texto 

tenha sentido tanto para o seu autor como para o seu destinatário. Para Geraldi (1997), se o 

escritor do texto não tem motivação interna para produzi-lo, o seu escrito pode se tornar mais 

uma tarefa escolar. Será um texto escrito para a escola, mas não o será para o aluno, de modo 

efetivo. Geraldi (1997) assevera que a verificação das razões que conduziram a escrita do 

aluno pode ser confirmada pelo professor quando existe uma relação de interlocução entre 

eles. 

Durante as entrevistas, buscamos saber quais eram as orientações que as docentes 

pesquisadas costumavam propiciar a seus alunos antes e durante as atividades de produção de 

texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora, que orientações você costuma dar a seus alunos antes e 

durante as atividades de produção de texto? 

 
Professora (A): Sobre a organização das ideias que eles querem pôr no 
papel, basicamente.  Antes eu os oriento a olhar para as gravuras, pergunto 
o que eles estão vendo e digo que escrevam o que quiserem. Às vezes dou 
as características se entrego gravuras de animais. Falo sobre o que fazem os 
animais, seus sons etc. 

 
Professora (B):  Toda produção tem início, meio e fim. A correção das 
palavras dentro do texto, se encaixa a palavra. Coloco no quadro várias 
palavras que vou pensando, depois digo a eles que construam um texto a 
partir destas palavras. Por exemplo: casa, carro, jardim, amigos, pais, 
irmãos, trabalho, político etc. 
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Notamos que, nas respostas das professoras A e B, faltavam os comandos 

necessários para que os alunos pudessem escrever seus textos com base em orientações que os 

ajudassem a refletir sobre a finalidade dos seus escritos. Os trechos acima ilustrados 

demonstram que não houve orientações para nortear os alunos, no sentido de eles 

reconhecerem o contexto físico e subjetivo de suas produções, como: o lugar, o momento, o 

emissor ( produtor ou locutor), o receptor e o espaço-tempo do emissor, dessas produções.  

Pecebemos, em ambas as respostas acima ilustradas, que as docentes não 

costumavam propiciar uma situação de interação para a produção de texto de seus alunos, a 

fim de que eles reconhecessem não apenas a escola como lugar social de suas produções. 

Mesmo quando as professoras A e B afirmaram que eram as destinatárias dos textos dos 

alunos, isso não ocorria na prática. De acordo com as nossas observações, não havia 

destinatário para os textos dos alunos das duas docentes. Vimos ainda que não havia a 

definição da posição social dos interlocutores.    

Sabemos que a “razão para dizer o que se tem a dizer” pressupõe conhecer os papéis 

sociais  dos envolvidos no processo interlocutivo, oral ou escrito.  Quem fala, fala de algum 

lugar, assim como quem escreve o faz de algum lugar.  Ao assumir uma determinada posição 

diante do que  escreve, assim como ao vislumbrar a posição de um determinado interlocutor,  

é facultada ao produtor de um texto uma razão para que ele diga o que tem a dizer. 

Quando A menciona   “a organização das idéias”,  que os alunos “querem pôr no 

papel” como objeto da orientação para a produção de textos dos educandos, nos dá indícios de 

que em suas aulas a produção de texto é tratada em abstrato.  O texto é tão-somente um 

conjunto de idéias que precisam ser organizadas diretamente no papel, uma abstração, 

porquanto não há nele qualquer relação para a materialização de um espaço físico e social no 

qual se constituem  os interlocutores implicados no escrito do aprendiz, bem como não há 

finalidade para o ato da escrita. 

Ao orientar os alunos que escrevam sobre “temas livres”, a professora A reforça a 

nossa visão de que ela trata a produção como uma abstração que independe de uma finalidade 

precípua de um locutor para o seu interlocutor. 

A proposta de os alunos escreverem o que quiserem, segundo a professora A, pode 

implicar uma visão espontaneísta sobre a escrita de seus alunos que, embora possa ser bem 

intencionada, não ajuda os educandos a desenvolverem as habilidades e competências 

necessárias a um produtor de texto proficiente, tendo em vista que não define as condições 

essenciais para o seu escrito, entre as quais destacamos a finalidade do texto. 
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Do ponto de vista da professora B, percebemos  que ela enfatizou, como um dos 

aspectos principais nas orientações para a produção de texto pelos alunos, a organização 

estrutural do texto, cujo encadeamento é ressaltado quando a docente se refere  “a início, meio 

e fim” do texto.   Nessa perspectiva, B nos mostrou sua preocupação com aspectos estruturais 

do texto,  uma preocupação que revela também uma ênfase na tipologia do texto e não em 

questões relativas ao gênero.  

Sabemos o quanto a escola tem privilegiado a escrita que leva em consideração  três 

tipos de texto: narração, dissertação, descrição.  É esse modelo de produção de texto que 

podemos inferir na resposta de B e não um modelo que parte do texto como prática social, que 

tem finalidade prevista de acordo com seus interlocutores. 

Percebemos que a concepção de texto da docente B contribui para que ela não 

trabalhe a escrita como prática social, com base em orientações que ajudem seus alunos a 

definirem a finalidade dos seus textos.  Ao mencionar o seguinte: “Coloco no quadro várias 

palavras que vou pensando, depois digo a eles que construam um texto a partir destas 

palavras”, a professora denuncia uma concepção de texto como a soma de um conjunto de 

palavras.  Por trás dessa visão de texto está a concepção de língua como código (GERALDI, 

1997).  

As observações das aulas das docentes A e B demonstraram que as situações de 

escrita por elas propiciadas aos alunos corroboram o que elas nos relataram nas entrevistas 

quanto aos comandos que eram davam aos alunos antes e durante a produção de texto. 

Com vistas a conhecermos quais seriam os principais objetivos das professoras em 

relação ao ensino de produção de texto, realizamos uma pergunta cujas respostas ilustramos 

abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora, quais são os seus principais objetivos no que se refere ao 

ensino de produção de texto? 
 

Professora (A): Clareza de ideias e ortografia. Que eles entendam sobre 
aquilo que escrevem. Conheçam o tema. 

 
Professora (B): Não sigo o planejamento que vem. Nem tudo está de 
acordo com  a necessidade do aluno. O Governo do Estado envia todo o 
material da aula de português e matemática. É só olhar lá e fazer. 
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A Professora A fez referência a objetivos do ensino da escrita que submetem esse 

ensino à gramática normativa.  Destacamos a preocupação da docente com  a “clareza de 

idéias e ortografia”.  É objetivo do ensino gramatical, em sua perspectiva normativa, a 

assepsia do texto, no sentido da “clareza de idéias”.   A língua, nessa visão, é expressão do 

pensamento.  Saber falar e escrever é uma questão de saber expressar o que se pensa sobre 

algo.   

Segundo Geraldi (1997), a concepção de língua como expressão de pensamento 

levou, historicamente, à idéia de que não falar/escrever bem significa ser alguém que não sabe 

pensar.  Portanto, essa concepção contribui para perpetuar preconceitos em relação aos alunos 

cuja escrita não se enquadre no jogo da redação escolar. 

Entendemos que a professora A é pertinente quando destaca a necessidadede de os 

alunos conhecerem o tema das suas produções. Porém, esse conhecimento precisaria resultar 

de uma articulação com objetivos que visassem instaurar um processo dialógico entre as 

experiências escolares dos alunos e suas experiências não escolares.  Tais experiências não se 

fizeram presentes nas aulas das docentes pesquisadas, tendo em vista que eram 

desconsiderados completamente os conhecimentos prévios dos discentes sobre os temas das 

suas produções. 

A professora B, ao responder sobre os seus objetivos para a produção de texto  dos 

alunos, destacou a existência de um planejamento geral, com orientações didáticas para o seu 

trabalho, que não era  seguido por ela. A fim de termos mais elementos  para analisarmos a 

resposta  de B,  lemos o documento ao qual ela fez referência
1
. Notamos que o mesmo está de 

acordo com os PCN de Língua Portuguesa quanto à necessidade de serem oferecidas 

condições escolares de produção textual como as mencionadas por Geraldi (1997).   

A partir da postura da professora B, que desconsidera as orientações de um 

documento oficial que poderia ajudá-la a criar situações de produção de texto em que os 

alunos pudessem, efetivamente, se constituir como sujeitos de seus discursos, vemos que lhe 

falta ainda se apropriar de documentos oficiais como o mencionado por ela, o qual dialoga 

com as bases teórico-metodológicas dos PCN de Língua Portuguesa. 

Embora o foco deste estudo não seja a relação das docentes pesquisadas com 

documentos oficiais que possam contribuir para mudanças nas suas práticas de ensino de 

produção textual, não podemos ignorar o fato de que tais documentos poderiam se constituir 

                                                   
1
 Trata-se da Base Curricular Comum (ano), documento oficial que instrui o ensino nas escolas estaduais de 

Pernambuco.  No caso mencionado, a professora referiu-se ao que o documento dispõe sobre produção de texto. 
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como objeto de conhecimento dos professores de língua portuguesa tanto na sua formação 

inicial como em sua formação continuada. 

Reiteramos aqui a importância da relação dos docentes com o seu saber, nos termos 

propostos por Tardif (2002).  A falta de atualização sobre os saberes a serem ensinados pela 

professora B, denunciada em sua negação diante do documento citado por ela, contribui para 

um ensino de saberes alienantes, no qual os aprendizes se assujeitam. 

Não se trata de defendermos o uso de documentos oficiais sem uma crítica por parte 

dos professores, mas de afirmarmos a necessidade de que esses sejam levados a conhecerem 

as propostas atuais para o ensino da língua portuguesa como uma das frentes de sua formação. 

 

3.4 Planejamento em sala de aula: “Às vezes planejo quando quero uma produção mais 

produzida”. 

 

O planejamento das ações desenvolvidas em sala de aula pode garantir que os 

comandos realizados pelo professor sejam direcionados de acordo com os objetivos que ele 

pretende para a produção textual.  

Silva e Melo (2006, p. 82) nos recordam que o planejamento é uma ferramenta para 

ajudar a concretizar “as intenções educativas”, a organização do “tempo”, do “espaço”e dos 

“materiais” e a concretizar a intervenção docente. 

Sobre o planejamento realizado pelas educadoras, segue o que elas dizem: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Embora o planejamento pedagógico seja necessário para a rotina do professor, ambas 

as professoras não reconheceram essa necessidade.  A professora A restringe o uso do 

planejamento ao que considera de “produção mais produzida”. Embora essa resposta seja 

vaga, nos dá indícios de que as atividades de produção de texto desenvolvidas por A não são 

objetos de um trabalho organizado e sistematizado previamente.  Esse indício é reforçado na 

Professora, você costuma planejar as suas aulas de produção de 

texto? 

 
Professora (A): Às vezes planejo, quando quero uma produção mais 
produzida. Quando quero, entrego uma folha com desenho para que eles 
escrevam a partir da figura. Depois eles pintam tranquilamente. 

 
Professora (B): Não planejo. Já vem pronto. A Secretaria de Educação 
do Estado já envia e o professor tem que aplicar. 
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segunda parte de sua resposta: “Quando quero, entrego uma folha com desenho para que eles 

escrevam a partir da figura”, que sugere a produção de texto como uma atividade casual, que 

depende somente de um momento em que a docente decidiu fazê-la.   

Pela concepção de língua e de texto da professora A, tanto em seu ensino de 

produção de texto como em suas respostas à entrevista, podemos inferir que “produção mais 

produzida” pode significar a expectativa de um texto como produto escolar, asséptico do 

ponto de vista da sua forma, vazio do ponto de vista do seu dizer. 

Já a professora B confunde o conceito do planejamento pedagógico com as 

orientações teórico-metodológicas da Base Curricular Comum, da Secretaria de Educação, de 

Pernambuco, que, segundo ela, “já vem pronto” e “o professor tem que aplicar”.   

Aqui percebemos uma contradição entre a resposta de B à pergunta sobre se ela 

costumava planejar suas aulas de produção de texto e  sua resposta à pergunta sobre os 

objetivos de ensino para a produção de texto dos alunos.  Enquanto nesta resposta B 

subestimou a importância do documento oficial para a sua prática de ensino de produção de 

texto, naquela mostrou-se submissa ao documento: “Não planejo. Já vem pronto”. 

Podemos inferir, com base na resposta de B, que suas aulas de produção de texto não 

resultariam de fato de um trabalho, sistematicamente, planejado, tendo em vista que não é da 

natureza do documento oficial por ela mencionado se constituir em receita pronta para os 

eixos de ensino de língua portuguesa. 

Diante das respostas acima comentadas, formulamos um questionamento: como fica 

o ensino de produção textual sem o recurso de um planejamento pedagógico intencional que 

vise à construção de conhecimentos pelos alunos? 

Temos conhecimento de que uma das principais características do planejamento 

docente é sua intencionalidade frente a um ensino de qualquer disciplina, que precise de 

organização e sistematização prévias.  Para que os docentes proporcionem situações de escrita 

de forma intencional, precisam desenvolver “a capacidade de organização e planejamento de 

suas próprias ações”. (LEAL e ALBUQUERQUE, 2005, p. 69).   

De acordo com as respostas de ambas as docentes pesquisadas, a situação de 

produção de texto de seus alunos, ao contrário do que é destacado por Leal e Albuquerque 

(op. cit.), não leva em consideração o efeito que se pretende causar nos interlocutores; a 

necessidade de os educandos construírem e sistematizarem conhecimentos que os ajudem no 

tratamento dos temas; a expressão de sua subjetividade; a automonitoração de suas ações. 

Vemos a ausência do planejamento nas práticas de ensino de produção de texto das 

professoras investigadas, coerente com o fato de as duas docentes não terem uma definição 
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clara dos seus objetivos de produção textual, uma vez que é no planejamento, por excelência, 

que se manifestam, de forma mais concreta, os objetivos do professor para uma dada 

disciplina.    

Pensando com Melo e Silva (2006), vimos que o ato de planejar a produção de texto 

dos alunos concorre para uma aproximação entre as situações de escrita na escola e as que 

ocorrem fora desse espaço.  Nessa perspectiva, podemos afirmar que as professoras A e B, 

consideravam apenas a sala de aula como lócus dos textos dos alunos. 

Em síntese, quando analisamos as respostas das professoras A e B, constatamos que 

ambas as docentes não compreendiam o significado do planejamento no âmbito escolar. 

 

3.5 As concepções de língua das docentes 

  

Em nosso referencial teórico, mencionamos o posicionamento de Marcuschi (2008), 

Geraldi (1997), Traváglia (1997) e Koch (2009) sobre a concepção de língua como código. 

Esses autores mostram que tal perspectiva ainda é a mais adotada nos livros didáticos e na 

prática pedagógica de vários docentes. 

Para conhecer as concepções de língua das professoras investigadas, fizemos o 

seguinte questionamento durante a entrevista: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Percebemos que a professora A conceitua língua como um código, embora seja 

variável: “Língua é a forma de cada povo se comunicar, cada lugar tem sua própria língua”.  

Não obstante ela reconheça a heterogeneidade da língua, ao afirmar a dimensão da 

variação dialetal: “cada lugar tem sua própria língua”, não se observam indícios, em sua 

resposta, de que essa variação resulta do processo de interação, do fato de que língua é 

interação.  Como forma de cada povo se comunicar, a língua, de certa forma, seria um sistema 

Para você, o que é língua? 
 

Professora (A):  “Língua é a forma de cada povo se 
comunicar, cada lugar tem sua própria língua. É uma 
disciplina ensinada nas escolas”. 

 
Professora (B):  “A forma que trabalhamos através do 
aluno na correção da palavra lida (muitas vezes ele troca: p 

por d, a pelo t)”. 
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fechado aos seus próprios usuários, sem influências exteriores a ela, como, por exemplo, a 

interação entre povos diferentes. 

A concepção de língua da professora A se distancia, pois, da concepção de língua 

como interação discutida por nós, neste trabalho, com base em Geraldi (2007), Travaglia 

(2007), Marcuschi (2008) e Koch (2009). 

A professora B, ao evocar a forma como trabalha a língua na escola, conceitua língua 

como código, enquanto se refere a dificuldades pontuais dos alunos na escrita de palavras.  O 

conceito da pesquisada é coerente com suas visões sobre os diferentes aspectos relativos ao 

ensino de produção de texto os quais enfatizamos na análise das respostas dessa docente.  

 Observamos que, de fato, há uma desvinculação do ensino da língua desenvolvido 

pelas duas docentes, em virtude de ambas as professoras não estabelecerem a relação do texto 

escrito pelos alunos com o contexto social em que o discente está inserido. Fruto da falta de 

visão dos aspectos sociais e cognitivos da língua (MARCUSCHI, 2008), as práticas de ensino 

das professoras A e B, bem como as suas respostas às entrevistas denunciaram concepções 

que se distanciam da concepção de língua como interação discutida por nós neste trabalho, 

com base em Geraldi (2007), Traváglia (2007), Marcuschi (2008) e Koch (2009). 

Esses resultados corroboram o estudo de Gomes (1998, p. 89)
2
.  Essa pesquisadora, 

ao investigar as concepções de língua de professores da rede pública de ensino e graduandos 

de letras, constatou que “houve uma incidência maior da definição da língua como 

código/sistema de signos”.  

O nosso estudo corrobora também os resultados de Leal (2003)
3
, em cuja 

investigação com professores da Educação de Jovens e Adultos comprovou que a concepção 

de língua como código foi a que mais  se sobressaiu.  

À semelhança dos achados de Leal (op. cit.), notamos que as educadoras 

pesquisadas, A e B, afirmaram em suas entrevistas que utilizavam os gêneros textuais, quando 

não o faziam na realidade. 

De modo geral, percebemos que as docentes por não fazerem uma reflexão sobre 

suas concepções de língua,  não compreendiam ainda a necessidade de propiciarem aos alunos 

a oportunidade de estes assumirem sua interlocução e se desenvolverem coletivamente. 

 

                                                   
2 Pesquisa realizada em 1998 com 80 (oitenta) professores do ensino de 1º e 2º graus, das redes particular e pública e de 40 

(quarenta) estudantes de letras do 7º e 8º períodos de algumas universidades e faculdades de Olinda e Recife. 
3 Pequisa aplicada por Telma Ferraz (2003) com nove professores de escolas públicas de Recife para analisar as condiçoes de 

produção de textos no Ensino de Jovens e Adultos. 
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3.6 - As concepções de textos das professoras: “Texto é tudo que pensamos e conseguimos 

colocar num papel, organizando as idéias”. 

  

A compreensão dos professores sobre a importância do uso do texto em sala de aula 

como objeto de ensino tem sido alvo de discussão, com implicações para o ensino de 

produção de texto.  

Marscushi (2008), ao referir-se ao uso do texto pelos professores, afirma que um dos 

problemas identificados é o fato de que, por mais que os textos sejam utilizados nas aulas, 

ocorre uma inadequação de seu uso, em virtude da concepção de texto dos professores. 

 

No que se refere à concepção de texto das docentes, buscamos conhecê-la através da 

pergunta “Para você, o que é texto?”, cujas respostas ilustramos a seguir: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na resposta de A, surge uma concepção de texto muito ampla, como “tudo que 

pensamos e conseguimos colocar num papel, organizando as idéias”.  Percebemos que a 

professora aproxima sua concepção de texto da concepção de língua como expressão de 

pensamento.  O texto seria, assim, uma tradução do pensamento: “tudo que pensamos” e que é 

passível de ser organizado em ideias.   À semelhança do que pode resultar de uma concepção 

de língua como expressão de pensamento, a concepção de texto apresentada por A acarreta 

implicações para o ensino de produção de texto, à medida que considera os alunos com 

dificuldade em escrita como incapazes, por não pensarem ou por não terem a capacidade de 

transcrever ideias para o papel.  

Ao contrário de Marcuschi (2008), que define texto como um “evento interativo, não 

monológico”,  A o considera em uma perspectiva puramente formal, monológica, porquanto o 

texto seria a atualização de ideias, à margem de um processo que o significaria para um outro, 

o seu leitor.  

Para você, o que é texto? 
Professora (A): “Texto é tudo que pensamos e conseguimos colocar 
num papel, organizando as idéias”. 
 

Professora (B): “É a forma que o aluno formula através do seu 
pensamento. A gente dá as palavras e, dependendo da palavra que 
ele colocou, está certo”. 
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Para a professora B, o texto seria também uma expressão do pensamento: “É a forma 

que o aluno formula através do seu pensamento”.  Porém, há indícios, na resposta dessa 

docente, de que o dizer dos alunos é interditado de uma forma radical, quando afirma:  “A 

gente dá as palavras e, dependendo da palavra que ele colocou, está certo”.  Como vemos na 

perspectiva de ensino de produção de texto, à luz da resposta de B, a escrita dos alunos é 

desautorizada em um processo de leitura autoritário, de uma leitora exclusiva, a professora. 

Percebemos que tanto A como B não se constituem como intelocutoras dos textos 

dos alunos, o que pode ser confirmado na explicitação do conceito de texto das professoras.  

Não vimos, durante as observações, indícios de que as mestras A e B apresentavam 

habilidade para interagir com os educandos, ajudando-os  a se assumirem como produtores de 

textos. (CALKINS, HARTMAN e WHITE, 2008). 

Ao observarmos se as docentes consideravam o contexto sociocultural, durante as 

produções de seus alunos, vimos que não havia relação desse contexto com as atividades 

desenvolvidas em sala de aula. Para Costa Val (1999), a compreensão desse contexto 

condiciona o sentido do texto. 

Em uma de suas aulas, a professora A solicitou que os alunos escrevessem um texto 

sobre a vida das pessoas que moram em São Paulo. Essa atividade surgiu a partir da entrega 

de uma reportagem de jornal que descrevia a violência das grandes cidades. Durante a 

atividade,  os comandos realizados não ajudaram os alunos a compararem o fato em questão 

com a realidade em que viviam. O tema não foi discutido, nem foi relacionado ao contexto 

sociocultural dos aprendizes. Exemplos como esse mostram a ruptura entre o conteúdo 

trabalhado em sala de aula e a vida prática dos alunos. 

Para nós, o grande desafio dessas docentes seria dar condições para que os alunos 

pudessem construir textos significativo, dificuldade essa decorrente, sobretudo, de suas 

concepções de língua e de texto. 

    

3.7 Frequência do trabalho com textos: “Meus alunos escrevem textos uma vez por 

semana. Principalmente após a atividade de ortografia.” 

 

Para verificarmos a existência do trabalho com gêneros textuais nas atividades de 

produção de texto desenvolvidas pelas professoras A e B, buscamos fazer o registro dos 

possíveis gêneros de texto, a que as docentes recorriam,  com o objetivo de ensinar os alunos 

a escreverem.  Notamos que nenhuma das professoras fazia esse uso de modo sistemático nas 

aulas destinadas ao ato de os alunos escreverem. 
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Esse fato é coerente com as respostas das docentes as quais já foram objeto de 

discussão.  Como vimos, a professora A falou da produção de texto como um momento de 

escrita livre, mediada por gravuras, enquanto a professora B falou da produção de texto como 

um ato de juntar palavras para, a partir delas, os alunos escreverem o que é, do seu ponto de 

vista, um texto. 

Durante as entrevistas, pudemos perceber que ao conceito de texto de ambas as 

professoras subjazem o conceito de língua como código e o conceito de língua como 

expressão de pensamento.    

Buscamos ainda nas entrevistas saber das docentes com que frequência os seus 

alunos escreviam textos.  As respostas reforçam o nosso ponto de vista sobre as concepções 

de língua e texto das entrevistadas, conforme podemos verificar a  seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Para a professora A, a produção de texto dar-se-ia “após as aulas de “ortografia”, o 

que aconteceria uma vez por semana.  Para a professora B, a produção de texto seria juntar 

palavras para formar o que ela entendia como texto, “duas vezes por semana no fim da aula de 

português”. 

Ambas as respostas são emblemáticas de duas práticas de produção de texto que  se 

encontram arraigadas em concepções de língua e de texto ainda distantes de uma concepção 

de língua como interação. 

Em um momento fecundo em políticas de formação de professores, de debates sobre 

temas que se atualizam constantemente no âmbito do ensino de língua portuguesa e, em 

particular, no âmbito da produção de texto, causa-nos estranheza a ausência dos gêneros 

textuais nas salas de aula observadas.  Contudo, falam-nos os fatos dos quais nos compete 

uma análise, à luz dos pressupostos teórico-metodológicos apresentados no estudo. 

Professora, com que frequência os seus alunos escrevem textos?  
 

Professora (A): “Meus alunos escrevem textos uma vez por semana. 
Principalmente após a atividade de ortografia.” 

 
Professora (B) : “ Eles escrevem duas vezes por semana no fim da aula 
de português”. 
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Foi nessa  perspectiva que recorremos a autores como Marcushi (2007), Mendonça 

(2005), os quais mostram a importância dos gêneros textuais em sala de aula, bem como os 

consideram como sendo constitutivos das condições de produção de texto.    

Lembramos ainda o fato de a professora B haver demonstrado uma atitude 

contraditória em relação ao documento oficial que orienta o ensino de língua portuguesa nas 

escolas públicas de Pernambuco.  Ora a professora subestimou o documento, ora afirmou que 

o usava em suas aulas. 

Essas reflexões nos remetem aos PCN de Língua Portuguesa, cuja orientação destaca 

os gêneros textuais como um instrumento que é parte integrante das condições de produção 

dos discursos. Tais reflexões nos remetem à questão da formação dos nossos professores, à 

relação dos docentes com os seus saberes, no sentido em que essa relação é discutida por 

Tardif (2002).  Dialogamos com  esse autor com o objetivo de compreendermos as lacunas 

nas práticas das professoras pesquisadas. 

Vimos, em nossos achados, relações com um saber alienante, em práticas que 

perpetuam a transmissão de saberes em detrimento da produção de conhecimento na escola.   

A substituição do texto por gravuras ou palavras soltas, conforme nos informaram as 

professoras A e B, quando inquiridas sobre o ensino de produção de texto em suas aulas, é 

reveladora da transmissão de um saber cuja acepção é estritamente escolar, um saber alienante 

no sentido de ausência de diálogos com outros saberes que não o escolar. 

A ausência de espécimes de gêneros textuais em sala de aula cria um abismo entre os 

saberes transmitidos na escola e os que são produzidos, historicamente, na sociedade.  Tanto 

nas entrevistas como nas aulas das professoras investigadas, percebemos um fosso entre as 

situações de escrita dos aprendizes e as situações em que os textos circulam socialmente, em 

diferentes esferas sociais, com diferentes finalidades e interlocutores distintos. 

Consideramos que esse fato traz implicações para o ensino da escrita na dimensão do 

que assumimos neste estudo, com base em Geraldi (1997), como sendo as categorias da 

produção de texto, que são os interlocutores, o que dizer, a finalidade para esse dizer.   

Destacamos a centralidade da relação locutor/interlocutor enquanto uma relação de 

sujeitos do seu dizer, foi a partir dessa centralidade que olhamos a relação das professoras 

pesquisadas com seus alunos.  Percebemos,  como já o dissemos, um distanciamento entre as 

mestras e os docentes, o que se refletia no modo como elas falavam sobre os textos dos 

alunos.  

Os aprendizes não se constituíam como sujeito das escritas solicitadas pelas 

professoras A e B. Escreviam como mera formalidade os “temas pré-estabelecidos, no dizer 
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de A; as palavras dadas, no dizer de B. Armava-se, assim, “o jogo da escola” denunciado por 

Geraldi (1997) e revelado durante a nossa investigação. 

Foram essas as condições de produção que tanto nos foram relatadas pelas 

professoras pesquisadas, como foram por nós observadas nas salas de aula de ambas.  

Retomamos, aqui, Suassuna (1995), na tentativa de apreendermos o sentido das  

condições de produção textual como sendo situado, historicamente, no contexto de produção 

de discursos cujos interlocutores desempenham um papel social, têm intenções,   

falam/escrevem de um lugar social. 

As condições escolares de produção propiciadas aos alunos da professora A e aos da 

professora B, vistas a partir dos respostas das docentes, bem como a partir do que nos foi 

possível observar, nos mostraram que não houve, a rigor, produção de discursos escritos, 

cujos produtores tivessem de fato assumido um lugar a partir do qual escreveriam seus textos, 

com intenções genuínas.  A ausência de um trabalho com textos que circulam socialmente é 

revelador desse fato. 

Os resultados do nosso estudo são, pois, reveladores da relação que se estabelece 

entre as condições escolares de produção de texto e as concepções de língua e de textos das 

professoras pesquisadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do nosso estudo,  buscamos refletir sobre questões relacionadas às 

condições escolares de produção de texto, colocando-as em uma interface com a concepção 

de língua e de textos dos professores do Ensino Fundamental.  Para tanto, nos apoiamos em 

autores como Geraldi (1997) e Bronckart (1999), com base nos quais adotamos pressupostos 

teóricos que orientaram o estudo. 

Tendo em vista o objetivo de compreendermos a interface entre as concepções de 

língua e de textos de  professores  do Ensino Fundamental, recorremos a entrevistas e 

observações  das professoras  pesquisadas.   

Ao compararmos os resultados das nossas observações, nas duas salas de aula 

investigadas, com os das entrevistas aplicadas às docentes, vimos que as professoras não 

propiciavam condições adequadas de produção de texto, tendo em vista que não levavam em 

consideração o processo interlocutivo como um pressuposto para seus alunos escreverem 

texto significativos (GERALDI, 1997). Ambas as docentes apresentaram semelhanças no 

trato com o trabalho de produção de texto nas aulas observadas. 

Ao centrarmos as nossas análises na categoria “se tenha para quem dizer o que se tem a 

dizer’ verificamos que, à luz das respostas das docentes, os educandos escreviam para elas 

próprias. A partir dessa análise, evidenciamos que os alunos de fato não sabiam para quem 

escreviam.  

Tal fato nos devolveu a voz de Geraldi (1997), que nos traz o argumento de que, em 

muitas salas de aula, o professor não assume o papel de “sujeito-leitor” e sim o de “função-

professor”. Entendemos que ambas as entrevistadas, durante as aulas observadas, assumiram a 

postura de “função-professor”.  

O nosso estudo mostrou o distanciamento das docentes investigadas em relação aos 

alunos, que teve como consequência a ausência de interlocução e a condução de uma prática 

de redação que levava os discentes ao  assujeitamento em relação ao seu dizer.  

O resgate dos conhecimentos prévios na disciplina de língua portuguesa não foi 

observado na rotina das educadoras A e B.  Ao recorrermos a Bronckart (1999), vimos que o 

aprendiz precisa compreender o lugar social onde está produzindo o texto, reconhecer-se 

como locutor e autor do mesmo, identificar as representações sociais no seu entorno, assimilar 

os objetivos dessa produção e a contribuição para a sua vida.  

Mostramos ainda,  nos resultados do estudo, que houve uma preocupação evidente, 

por parte de ambas as docentes, quanto a questões de gramática nas aulas de produção de 
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texto. Tal evidência esta que se soma ao fato de que não foi visualizada a criação do espaço 

interlocutório  como uma oportunidade em que as professoras poderiam tornar-se  coautoras 

dos textos dos alunos e não  destinatárias exclusivas.  

Os dados analisados foram reveladores de que as docentes A e B adotaram sobretudo 

a concepção de língua como código, tendo em vista o foco na gramática em suas aulas, com 

apoio no livro didático, principalmente.   

Vimos também que as professoras não atendiam às orientações dos PCN de Língua 

Portuguesa quanto à necessidade de o trabalho docente partir de uma diversidade de gêneros 

textuais, embora uma delas tenha afirmado que trabalhava com gêneros textuais. 

Em um momento fecundo em políticas de formação de professores, em debates sobre 

temas que se atualizam constantemente no âmbito do ensino de língua portuguesa e, em 

particular, no âmbito da produção de texto, causa-nos estranheza a ausência dos gêneros 

textuais nas salas de aula observadas.  Contudo, falam-nos os fatos, dos quais nos compete 

uma análise, à luz dos pressupostos teórico-metodológicos apresentados no estudo. 

Outras evidências da investigação se referem ao planejamento didático, outra lacuna 

observada na prática pedagógica das docentes, à concepção de texto das docentes, que se 

revelou, em suas práticas,  alheia à compreensão do texto como um evento interativo.  

Outro fato evidenciado foi a ausência de formulação dos objetivos de ensino, o que 

dificultou o entendimento dos alunos sobre a produção de textos. 

Ao relacionarmos os achados do nosso estudo com o nosso referencial teórico, 

constatamos que houve uma lacuna entre a prática pedagógica das professoras e os 

conhecimentos que os seus alunos precisariam desenvolver na área de produção textual.  

Essas lacunas são explicadas com base na constatação das concepções de língua e de texto das 

docentes pesquisadas, que se mostraram distantes de um projeto de língua e de texto como 

interação, bem como no assujeitamento do dizer dos alunos que escreviam unicamente para as 

professoras. 

Em nossa pesquisa surgiram novas questões que poderão nortear futuras 

investigações. Acreditamos que é pertinente aprofundarmos o nosso estudo, na perspectiva do 

dizer dos alunos no âmbito da produção textual. 
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Apêndice (O1)- ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

1  Com que frequência os alunos escrevem. 

 

 

2  Comandos para as atividades de produção de texto. 

 

 

3  Gêneros textuais mais frequentes nas atividades de produção de texto. 

 

 

4  Esfera de circulação dos textos. 

 

 

5  Reflexões sobre os gêneros textuais indicados na produção de texto. 

 

 

6  Orientação para revisão e reescrita dos textos. 

 

 

9 O que os alunos escrevem; como eles escrevem; para que escrevem; para quem 

escrevem. 
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Apêndice (02) - ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1  Para você, o que é língua? 

 

2  Para você, o que é texto? 

 

3  Com que freqüência seus alunos produzem textos?  

 

4  O que eles costumam escrever nas aulas de produção de texto? 

 

5  Com que finalidades seus alunos escrevem textos?  

 

6  Para quem seus alunos costumam escrever? 

 

7  Que orientações você costuma dar a seus alunos antes e durante as atividades de 

produção de texto? 

 

 8  Você costuma planejar as suas aulas de produção de texto? 

 

9  Quais são os seus principais objetivos no que se refere ao ensino de produção de 

texto? 
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