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ABSTRA CT: Th e aim of this text is to analyze teacher’s writing production, that have 
participated  an investigation in Tupã (São Paulo) on text reception and production. We 
reflect about the relationship of these teachers concerning their own writing practice 
and concerning some con cepts, following the ideas of the Parâmetros Curricul ares 
Nacionais. 
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0. Introdução 
Depois de muito tempo, em que as refo rmas do ensino de língua matern a têm 

sido motivo de reflexão, permanece viva ainda u ma pergunta, suscitada p ela situação 
vigente nas escolas, na atualidade: o qu e falta p ara impl ementar mudanças tão 
necessárias e, há trinta anos pelo menos , contundentemente urg entes? 

As diretrizes fi xadas na Proposta curricular para o ensino de língua 
portuguesa de São Paulo (SÃO PAULO , 1992) e nos Parâm etros Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 1997; BRA SIL , 1998) têm encontrado posições de resistên cia, nas 
salas de aulas . Se preconi zam a ên fas e no uso da língua – e, desse ponto de vista, o 
privilégio de práticas de l eitura e es crita, no cotidiano das escol as – muitos professo res, 
receosos de cair no qu e pod eria ser um modismo, prosseguem nu m es forço  de ensinar 
u m uso correto  da língua. 

Respaldam-se em u m coro cada vez mais enco rpado de vozes de pais e mães de 
alunos, professores e diretores, apoiado pela mídia, que continua alardeando as 
“ aberrações” produ zidas por alunos (mais expressivas quando s e trata d e vestibulares), 
de que decorre u m senti mento saudosista, do tipo “ no meu tempo era melhor”,  
i mpedindo a i mplementação  das  mud anças. 

E m acréscimo, há a t rincheira s egura da adoção d e livros did áticos estrelados 
pelo Programa Nacional do Livro Didático. Essa seria uma prova do av anço em direção 
aos princípios dos PCN, por exemplo. Contudo, um exame cuidadoso  aponta para o 
aproveitamento p arcial do conteúdo d esses manuais, exatamente a p arte rel ativa à 
análise lingüística, seu  lado menos avançado. 

Por outro lado, existem ainda certas  noções teóri cas h á muito superad as, 
defendidas por muitos pro fissionais, que conferem ao ensino de língua materna u m 
caráter esquizo frêni co de preserv ação d e ideais puristas . 

Essa situação requer mais um pouco de refl exão , ap esar dos rios de tinta já 
gastos na discussão desse embat e entre os av anços da área e a prática tradicional, 
mantida nas escol as. Para au xiliar ness a discussão, exploraremos o material escrito, 
produzido no contexto do  projeto  “ De mãos  dadas: leitura e produção d e textos no 
ensino fundamental”, desenvolvido nas Escolas Estaduais “ Esther Veris Cerpe” e “Índia 
Vanuíre”, da cid ade de Tup ã (SP), co m a participação de do centes e alunos de 
graduação da Faculdade de Ciências e Letras de Assis (UNESP), cujo fo co principal é a 
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recepção de “ narrativas longas”  de boa qualidade literária, abordadas nu m di álogo co m 
textos de outra n atureza (verb al ou não ), mas de mesma es fera temática, seguida da 
produção  de textos motivada por essas “ leituras gerado ras”. 

 
1. Técnicas ou conceitos? 
É certo que, nas aulas de língua portuguesa, precisa hav er u m redirecionamento 

das atividades, de u m ponto de vista estritamente normativo para u ma es fera razoável de 
tarefas que fo calizem e privilegiem o uso da língua, hoje correntes em manu ais de 
redação, que faça o alunado escrever bastante, perceb endo as possibilidades de 
exp ressar a mesma id éia de di ferentes maneiras. Afinal, como diz Possenti (1996, p. 
92), aprender u ma língua “ é aprender a dizer a mes ma cois a de muitas formas”. 

Não é menos verd adeiro que, em acrésci mo, a materialização , na s ala d e aula, 
de u m conceito de língua co mo sinôni mo de gramática é u m dos entrav es para as 
mudanças requeridas, quando s e trat a de obt er u ma di ferença n a co mpet ência t extual e 
discursiva de nossos alunos. Se voltado para outras concepções – d escritiva ou, 
principal mente, internalizada, o resultado poderia ser muito di ferent e.  Mas é o s entido 
habitual de gramática normativa, que acaba sendo interpret ado co mo o sentido 
verdadeiro de  língua. Em cons eqüênci a, sab er a língua é, em últi ma instância, s aber 
gramática1 normativa. Uma das pro fessoras  envolvidas  no proj eto reconhece: 

 
(1) As minhas principais dificuldades foram  com as aulas (ou 
textos) da “Produção de textos”. Por não ter uma formação 
adequada e sempre trabalhando com as 1a s séries, não sentia 
necessidade para tal. 

 
Mes mo depois de alguns seminários sobre noções teóricas rel evantes, algu mas 

pro fessoras mantiveram-se irredutíveis em seus p rincípios. U m dos textos  abord ados 2 
relatava experiências em que o trab alho de reescrita tinha sido caracterizado por u ma 
simpl es "higienização do texto do aluno", isto é, u ma "operação li mpeza" que eli mina as 
"i mpurezas", no nível da t ransgressão de reg ras de ortografia, conco rdân cia e 
pontuação , resultando unicament e nu m texto "lingüisticament e correto ". Ora, ap esar das 
discussões havidas, em s eus depoi mentos ao final da pri meira etapa de trabalho, 
algu mas  consideraram i mportant e ess a “ higienização  dos textos”: 

 
(2) O aspecto mais marcante dos fundam entos teóricos discutidos 
nos encontros foi a higienização da escrita. 

 
A resistência às mudan ças, em direção ao texto, e a disposição de corrigir e 

atribuir notas é explicitad a por outras: 

                                                 
1 Essa posição é reforçada pelo surgim ento de gram áticas ditas modernas, contextualizadas, fundamentadas no 
texto etc. (incluindo autores conhecidos na mídia televisiva), que continuam  estudando a língua da forma  
tradicional e m antendo preconceitos até mesmo quanto às variedades lingüísticas, de que têm um a visão 
bastante im precisa. Cf.  CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. São 
Paulo: Scipione, 1998.  
2  Jesus, C. A. Reescrevendo o texto: a higienização da escrita. In: GERALDI, J. W. &  CITELLI, B. (org.) 
Aprender e ensinar com textos de alunos. São Paulo: Cortez, 1997, p. 99-117.  
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(3) [...]  tudo que o aluno escreve deve ser corrigido e valorizado. 
 
(4)  Na parte prática, apesar de não aceitar muito  bem, gostei da 
m aneira de não atribuir notas às produções de textos e leituras o 
que acho que em determinados momentos é necessário.” 

 
Além disso, distinções hoje já correntes , co mo as características do oral e do 

escrito, as variedades lingüísticas etc., parecem  permanecer  nu m nível amo rfo, 
obscuro, teórico às vezes . A produção de textos ou redação continua como algo 
genérico , em que tudo cab e e que p rossegue s endo a explanação de idéias sobre u m 
determinado tema, sem um esquema estrutural definido. Muitas vezes, so mente u m jeito 
de aferir a co mp etênci a  dos estudantes em ortografia e acentuação. A discuss ão dos 
gêneros , tão i mportante para a prática da escrita, hoj e, está distante d a sala de aula, 
restando somente a antiga divisão em tipos. 

Na experiência de Tupã, temos, no depoimento de u ma pro fessora, a seguir  
transcrito, a marca desses dois aspectos – de u ma “ oralidade” di fusa e de uma visão 
i mprecisa dos  tipos de texto, consideradas  co mo elementos  seqüenciais auto máticos: 

 
(5) Quando trabalho com  um  livro desenvolvo mais a oralidade , a 
partir de agora procurarei desenvolver mais os diferentes tipos de 
textos. 

 
Nessas falas, fica evidente qu e falta propici ar aos estudantes “inúmeras 

oportunidades de aprenderem a escrever em condições semelh antes às que caract erizam 
a es crita fora d a escola”. Não há preo cupação  de, expondo -os à  

 
[...] diversidade de textos escritos, [levá-los a] testem unhar a 
utilização que se faz da escrita em diferentes circunstâncias, 
defrontar-se com  as reais questões que a escrita coloca a quem  se 
propõe produzi-la. (BRASIL,1997, p. 66-67) 

 
 Cremos que essa guinad a – que prevê o emprego d e atividades de redação mais 
condizentes co m o uso da língua, espalh ados nos manuais que exploram as “técnicas”, 
somado ao deslocamento da atenção do p ro fessor da g ramática normativa p ara o texto, 
em si mes mo – continua sendo necess ária e mais que urg ente. Entretanto , a partir de 
nossas experi ências e, mais esp eci ficamente, da investigação recente em Tup ã, estamos 
inclinados a concluir que tudo isso pode esperar. Con ceitos, técnicas, mudança de 
atividades co m relação aos alunos e co m resp eito ao próp rio objeto de ensino, a língua 
portuguesa, certamente são relev antes, mas não podem substituir algo  que acreditamos 
muitíssimo mais urgente: a prática de escrita real, cotidiana, de nossos alunos, que 
decorre d e uma prática efetiva de escrita d e nossos pro fessores. 

 
2. A prática d a escrita dos pro fesso res 
Para os Parâmetros Curriculares Nacionais, o pro fesso r que ensina língua 

materna tem u ma tarefa que transcende o papel  a ele reservado, durant e muito tempo. 
Atual ment e,  
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[...] além de ser aquele que ensina os conteúdos, é alguém que 
pode ensinar o valor que a língua tem, demonstrando o valor que 
tem para si. Se é um usuário  da escrita de fato, se tem  boa e 
prazerosa relação com  a leitura, se gosta verdadeiramente de 
escrever, funcionará com o um  excelente modelo para seus alunos. 
(BRASIL, 1997, p. 48; 1998, p. 71; grifos nossos) 

 
Essa prática n em semp re pode ser observada, de fato , na escola. No caso de 

Tup ã, a leitura de questionários sócio-econô mico -culturais apresentados aos 
pro fessores3 evidencia reduzida prática de escrita. D e u m conjunto de trinta e duas 
pro fessoras, nove não responderam nada, quando lhes foi perguntado co m que 
freqü ência escreviam. Seis disseram fazê-lo “ raramente“  e seis afirmaram es crever 
“semanal ment e“. Três responderam es crever “às vezes“  e duas, “ quando necessário”. 
As restant es, individual mente, d eclararam que es crevi am “ mensal mente”, “ sempre que 
possível”, “com pouca freqüênci a“  ou “ quase sempre”. U ma, destoando de todas, disse 
gostar de escrever e fazê-lo “todos os dias”. 

De todos os participantes, 17 costu mam escrever cartas, cin co produzem textos 
ao preparar aul as, quatro fazem relatórios (às vezes, sobre alunos). Três fazem redação 
ou produção de textos (assim genericamente consid erad as). Du as escrevem receitas, 
outras duas elaboram poesias, duas fazem resenhas, resu mos  ou fichamentos. Todas as 
outras – u ma por atividade –  quando escrevem, p roduzem: bilhetes (para a empregad a), 
diário, textos didáticos, artigos de divulgação de eventos da escola, textos burocráticos, 
texto coletivo co m os alunos, reproduções de literatura in fantil. Final mente, duas 
afirmaram escrever outros tipos, que não  chegaram a d efinir.  

Chama a aten ção perceber que nenhuma das participantes menciona a prática 
de escrev er e-mails, em sua relação co m a escrita. Isso revelaria, de certo modo ,  a 
pouca familiaridade qu e elas têm, na vida pessoal ou pro fissional , co m os modernos 
recu rsos da Internet. 

A esses d epoi mentos, pod e-se contrapor os  textos produzidos no final  da 
pri meira etapa e no final da experiênci a. A forma lacônica com que responderam às 
questões propostas revela que as pro fessoras não estão muito à vontade para expor, pela 
escrita, seu pensamento . Respondendo sobre o que considerara i mportant e, uma delas 
escreveu: 
 

(6) Relembrar os fundamentos básicos. 
 
Ao se referir às suas expectativas, quanto ao des envolvi mento do Projeto para 

as etapas s eguintes, outra escrev eu: 
 

(7) Que tenhamos bons resultados.  
 

Curtas foram as respostas sobre suas di ficuldades, na leitura dos textos teóricos 
e literários reserv ados p ara a pri meira fase: 
                                                 
3 Com  respeito à leitura, a situação não é menos desconfortável. Há m uito pouca dedicação a essa atividade, 
na vida cotidiana dos professores envolvidos na pesquisa, com o atesta o levantamento realizado por João Luís 
Cardoso Tápias Ceccantini, coordenador do Projeto “De mãos dadas”, que está trabalhando o m esm o material 
produzido em Tupã, do ponto de vista da recepção de textos. 
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(8) Leitura bem acessível, bem agradável.  
 

(9) Não.  
 

Nesse últi mo caso , a i mpressão é de que, em vez de enu merar eventuais 
dificuldades, a professora optou por afirmar que não  tinha tido nenhu ma, com o 
monossílabo categóri co e direto. 

Com essa pequen a amostra, en fatiza-se o grande problema existente, na nossa 
opinião: co mo ensinar a escrever, se os próprios p rofessores desconhecem as 
dificuldades de, diante da p ágina em branco , compor algo coerente, coeso, in formativo, 
brilhante, criativo – ou  tudo o mais que pedem a seus alunos? Co mo avaliar, então, os 
textos produzidos, se n ão en frentam continuamente os problemas surgidos, no mo mento 
exato de escolher os gêneros, as estratégias , os torn eios de frase? De igual  modo, fi ca 
difícil co mpreend er a verdadeira utilidade de dicionários e gramáti cas, no instante da 
escrita, assi m co mo o  valor rel ativo, para a prática efetiva, do domínio aleatório de 
determinados conceitos. 

 
3. À guisa d e conclusão 
U ma prática efetiva de escrita – repitamos – “ em condições semelh antes às que 

caracterizam a escrita fora da es cola” (BRA SIL, 1997, p. 66-67), levaria os pro fessores 
a repens ar a concentração da at enção em questões de gramática (normativa), em 
detri mento de atividades d e recepção e produção de textos. Se boa p arte dos atu ais 
pro fessores (a) n ão tem muita p rática nessas  tarefas e (b) não gosta muito de escrev er, 
ou seja, está pouco familiarizad a co m a escrita enqu anto prática social, preferindo lidar 
com a gramática, que afirma domin ar melho r, p assaria s eguramente a se inclinad a a 
dedicar-se a algo mais necessário, que s ervisse objetivamente p ara a constru ção de seus 
próprios textos. 

Não obstante, não acusemos os pro fessores. Houve muito boa vontade por 
parte das envolvidas no projeto de Tup ã, estando sempre abertas ao novo e às novas 
exp eriên cias. É que há p roblemas conjunturais , dos qu ais el as n ão podem sair . 

Na verd ade, o pressuposto dos Parâmetros Curriculares Nacionais de que o 
pro fessor pode ser um mod elo de leitura e de escrita, acaba sendo questionáv el pelo fato 
de subesti mar o papel do contexto em que vivem os pro fessores de carne e osso e as 
delicadas injunçõ es, d e toda espéci e, qu e cercam o ambiente d e fo rmação e a cena real 
da sala de aula. Pouco se tem feito para di minuir a distância entre essas conquistas 
teóricas e a preparação  efetiva, para a prática, dos pro fessores qu e real mente atuam no 
ensino fundamental e médio. A experiência d e Tupã, aqui explorada – embora de 
alcan ce li mitado e natural mente parcial em s eus resultados –  oferece elementos 
preciosos para ess a conclusão. 

Há excessivo número de manuais de red ação, esp alhados pelas livrarias e pelas 
bibliotecas, co m métodos os mais diversos. Há “dicas” e “ macetes” no interior de 
inú meras publicaçõ es, que os professores já conh ecem. Todavia, co m Possenti (1996, p. 
16), acreditamos que, “ para que o ensino mude, não b asta remendar alguns asp ectos. É 
necessário uma revolução”.  
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Tod avia, mais que uma revolução que i mplante efetivamente conceitos teóricos 

e posturas metodológicas mod ern as, p recisamos  pri meiramente de outra revolução, 
quem sabe mais violenta e mais co mpleta, no ensino de língua materna, sem meias 
palavras , sem concessões. Talvez tenha ch egado o mo mento de banir , ainda que 
temporariamente, qu alquer esp écie de ensino de gramática (no rmativa) de nossas 
escolas e pregar a leitura e a escrita de man eira intensiva e total, a fi m d e resg atar a 
capacidade pouco desenvolvida e subesti mad a, às vezes, de nossos estudantes e, 
especial ment e, de nossos professores . 
 Para terminar, vale a p ena record ar Rodol fo Ilari, na conhecida epígrafe da 
Proposta Curricular de São Paulo (SÃO  PAULO, 1992, p. 9):   
 

Haverá ainda muito a m udar, antes que o ensino de Português 
possa ser o que deve [...] Mas a m udança virá daqueles que vivem 
o ensino, não daqueles que especulam sobre ele. De dentro. 

 
“ De dentro” – leia-se “ de dentro” do professor, que, antes de ensinar a 

escrever, precisa u rgentemente resgatar o pressuposto fundamental para esse exercício: 
escrever. 
 
RESUMO:  Este texto explora o material escrito, produzido por pro fessores de Tupã 
(SP),  em pesquisa sobre  recepção e produ ção de textos. Reflete-se sobre o tipo de 
relação que mantêm co m a escrita e como entend em certas noçõ es teórico-
metodológicas essenciais para o ensino-aprendi zagem da língua portuguesa,  n a linha 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
 
PALAVRAS-CHA VE: Escrita; Ensino fundamental; Língua Portugues a; Produção 
textual. 
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