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BREVE INCURSÃO HISTÓRICA

• O ensino sistemático do escrever é bastante recente no país

(cf. BUNZEN, 2006). Do final do séc. XVIII até meados

do séc. XX, é muito maior o destaque dado ao ensino de

regras gramaticais e de leitura (prática de descodificação)

do que de escrita. “O „ensino‟ da composição, como eram

chamados os textos escritos pelos alunos, estava reservado

praticamente para as últimas séries do ensino secundário,

nas disciplinas retórica, poética e literatura nacional.”

(BUNZEN, 2006, p. 142, grifos do autor)



BREVE INCURSÃO HISTÓRICA

• Naquela época, “fazer composição significava

escrever a partir de figuras ou títulos dados, tendo

como base os textos-modelo apresentados pelo

professor.” (BUNZEN, 2006, p. 142)

• Nesse contexto, enfatizava-se mais o produto

final que o processo e o texto era concebido como

tradução do pensamento lógico. (Aquele que

pensa bem escreve bem)



BREVE INCURSÃO HISTÓRICA



BREVE INCURSÃO HISTÓRICA

• Tal como se deu no terreno da gramática tradicional,

também no do ensino da escrita, perseguia-se o ideal

literário modelar, adotando-se uma concepção de

ensino-aprendizagem “beletrista”, cujo foco era a

formação literária ou propedêutica.

• As atividades de escrita na escola não recebiam um

ensino formal e sistemático, aparecendo apenas

atreladas às atividades de leitura e de gramática.



BREVE INCURSÃO HISTÓRICA

• Apenas nos anos de 1960 e de 1970, surge

alguma novidade no ensino da então chamada

redação escolar: incentivo à criatividade do

aluno, a partir do estímulo por meio de textos

de leitura.

• Ainda assim, não havia uma sistematização do

ensino de produção textual, uma vez que o

texto era tomado como objeto de uso e não

como objeto de ensino.



BREVE INCURSÃO HISTÓRICA

• Na década de 1970, registra-se um aumento

significativo na produção de livros didáticos

para o ensino médio (EM), voltados para o

ensino de redação, mas com objetivos

pragmáticos e utilitários; era um ensino

centrado na teoria dos códigos

comunicacionais: as redações produzidas pelos

alunos passam a ser vistas como atos de

comunicação e de expressão.



BREVE INCURSÃO HISTÓRICA



BREVE INCURSÃO HISTÓRICA

• “Nessa direção, produzir um texto é submeter uma

mensagem a uma codificação, o que é, em certo sentido,

uma visão bastante reducionista da própria interação

verbal.” (BUNZEN, 2006, p. 145)

• Foi essa concepção, contudo, que orientou o principal

movimento responsável pela consolidação do ensino de

redação no EM: o Decreto Federal 79.298 (24/02/1977),

que tornou obrigatória a prova de redação nos

vestibulares do país, a partir de janeiro de 1978. Buscava-

se, assim, incluir um instrumento de avaliação discursivo

no vestibular.



BREVE INCURSÃO HISTÓRICA

• As escolas, então, incluíram a disciplina de redação nos

currículos do ensino médio, com o objetivo de ensinar o

aluno a fazer redação para passar no vestibular.

• No início da década de 1980 começam a surgir as

primeiras pesquisas tomando como corpus textos de

vestibulandos, o que revelou um “diagnóstico” da

produção escrita do concluinte do ensino médio. Tais

resultados evidenciaram, obviamente, problemas tanto nas

condições de produção, quanto no ensino-aprendizagem de

uma atividade tipicamente escolar, sem um interlocutor

real e constituído: escreve-se na e para a escola.



O TEXTO NA SALA DE AULA

• Desde o final da década de 1970, começou-se a questionar

a validade do ensino de redação como mero exercício

escolar por meio do qual se revelavam os erros gramaticais

cometidos pelos alunos.

• Nesse contexto, o trabalho com a escrita desconsiderava o

caráter interacional da linguagem, focando-se, no EM, na

dissertação escolar, que versava sobre um tema escolhido

pelo professor (ou autor do livro didático), corrigida por

um monitor e devolvida apenas com comentários sobre a

estrutura textual ou as questões normativas.



O TEXTO NA SALA DE AULA



O TEXTO NA SALA DE AULA



O TEXTO NA SALA DE AULA

• “Para se contrapor a essa prática [...] surgiram

discussões em torno de uma prática de ensino de

escrita fundamentada nas operações de construção de

textos diversos e não apenas de redações. E é

justamente durante os anos 1980 e 1990 que os

professores, já habituados aos exercícios de redação,

foram bombardeados com a expressão „produção de

textos‟.” (BUNZEN, 2006, p. 148, grifo nosso)



O TEXTO NA SALA DE AULA

• Para além da mudança terminológica, encontra-se

latente no termo uma discussão ainda atual sobre o

contexto de produção do texto: escrevemos na ou

para a escola?

• A redação escolar, vista como um não-texto

(produto meramente escolar), deveria ser

repensada enquanto prática de ensino: a

preocupação desloca-se, então, do produto para os

contextos de produção e de recepção dos textos.



O TEXTO NA SALA DE AULA

• A expectativa era que os alunos se assumissem

como locutores (GERALDI, 1991b) e se tornassem

produtores de textos extra-escolares. Isso implicaria

(i) ter o que dizer, (ii) ter razões para dizer, (iii) ter

para quem dizer, (iv) assumir-se como sujeito do

dizer, (v) escolher estratégias para dizer.

• Tratava-se de uma proposta de mudança no eixo do

ensino, que passa a ser procedimental e reflexivo.



O TEXTO NA SALA DE AULA

• No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, o texto (ora

tido como processo, ora como produto) foi concebido

como unidade de ensino/aprendizagem.

• Contudo, muitas vezes, o conceito de texto ficou restrito à

análise de aspectos da textualidade, convertendo tais

aspectos em grades de correção ou, ainda, em objeto de

ensino.

• Nota-se, também neste período, uma enorme tentativa de

diversificação das atividades de produção de texto; tais

atividades, contudo, estavam mais focadas na estrutura

composicional que na diversidade de contextos de

produção.



O TEXTO NA SALA DE AULA



OS GÊNEROS TEXTUAIS E A

DIVERSIDADE DE PRÁTICAS SOCIAIS

• A pedagogia da diversidade (1980) torna-se

mais robusta com a publicação dos PCNs do

Ensino Fundamental (1998) e do Ensino

Médio (1999), que defendem a adoção do

texto como unidade e do gênero como

objeto de ensino, tomando como pilares

seus aspectos temáticos, composicionais e

estilísticos.



OS GÊNEROS TEXTUAIS E A

DIVERSIDADE DE PRÁTICAS SOCIAIS

• Trabalhar com gêneros textuais, contudo,

requer considerar e explorar a diversidade

de práticas sociais e as condições de

produção sócio-históricas dos diversos

gêneros, tomando o processo de produção

do texto como uma atividade responsiva,

nos dizeres de Bakhtin (1952).



OS GÊNEROS TEXTUAIS E A

DIVERSIDADE DE PRÁTICAS SOCIAIS

• “Por essa razão, as aulas de produção de

texto não podem estar dissociadas de

atividades de leitura com ênfase na

compreensão ativa e responsiva que aponta,

inclusive, para uma análise lingüística dos

textos que se debruce sobre aspectos

discursivos.” (BUNZEN, 2006, p. 155,

grifos do autor)



OS GÊNEROS TEXTUAIS E A

DIVERSIDADE DE PRÁTICAS SOCIAIS

• O trabalho com a produção de textos assim

concebido envolve “tanto capacidades

lingüísticas ou lingüístico-discursivas, como

capacidades propriamente discursivas,

relacionadas à apreciação valorativa da

situação comunicativa e [...] também

capacidades de ação em contexto.” (ROJO,

2001, p. 39)



OS GÊNEROS TEXTUAIS E A

DIVERSIDADE DE PRÁTICAS SOCIAIS

• Não podemos nos esquecer de que “escrever aprende-se na

interação contínua com os atos de escrita, através de

estratégias significativas, em que o aprendiz poderá

entender o caráter dialógico da linguagem.” (LEAL, 2003,

p. 66, grifo nosso)

• Além disso, “é preciso chegar ao âmbito das práticas

sociais e, daí, ao nível das práticas discursivas, domínios

em que, na verdade, são definidas as convenções do uso

adequado e relevante da língua.” (ANTUNES, 2009, p. 53,

grifo nosso)



OS GÊNEROS TEXTUAIS E A

DIVERSIDADE DE PRÁTICAS SOCIAIS

• Segundo orientam os documentos oficiais (cf.

PCNEM, 1999), adotar a prática social como

ponto de partida do trabalho escolar, além de

acarretar a mobilização de gêneros de diversas

instituições, pelos diversos participantes, para

realizar a ação, promove o desenvolvimento de

competências básicas para a ação. Assim, o

trabalho escolar pode vir a ser estruturado tendo

essas competências como elemento estruturante.



OS GÊNEROS TEXTUAIS E A

DIVERSIDADE DE PRÁTICAS SOCIAIS

• São justamente essas práticas que nos auxiliarão a

selecionar quais gêneros são relevantes do ponto de vista

de desenvolver competências leitoras e competências de

produção oral e escrita. O fato de a produção de textos

escritos requerer e pressupor um trabalho prévio com a

leitura não vincula os gêneros de uma aos gêneros de

outra. Isso significa assumir que existem gêneros que o

aluno precisa saber ler, mas não precisa saber

produzir, pois, nas práticas sociais da língua, jamais

será solicitado a fazê-lo.



OS GÊNEROS TEXTUAIS E A

DIVERSIDADE DE PRÁTICAS SOCIAIS

• Nesse perspectiva, é que não se pode perder de vista

no ensino o fato de que os textos diferem enormemente,

pois se subordinam à multiplicidade de propósitos que

envolvem; os textos obedecem a certos padrões mais ou

menos fixos, o que faz deles uma espécie de modelos

resultantes de convenções estabelecidas pelas

comunidades em que circulam e a que servem; os textos

se organizam em estruturas típicas e, na conformação a

essas estruturas, contêm elementos obrigatórios e

elementos opcionais.



OS GÊNEROS TEXTUAIS E A

DIVERSIDADE DE PRÁTICAS SOCIAIS

• A concepção de lingua(gem) como forma de

atuação social e prática de interação dialógica

faz-nos repensar o conceito de textualidade:

“condição que têm as línguas de somente

ocorrerem sob a forma de textos e as propriedades

que um conjunto de palavras deve apresentar para

poder funcionar comunicativamente.”(ANTUNES,

2006, p. 50)



PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA A

PRÁTICA DE PRODUÇÃO DE TEXTOS

• Assim, as práticas de leitura e de produção

de textos que fazem parte do cotidiano dos

alunos nos diversos espaços de socialização,

tanto orais quanto escritos, devem ser

legitimadas pela escola e os projetos

constituem um recurso metodológico

privilegiado para permitir tal legitimação.



PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA A

PRÁTICA DE PRODUÇÃO DE TEXTOS

• Além de os projetos permitirem a produção de textos

socialmente situados, eles ainda permitem o

desenvolvimento e a avaliação de competências, as

quais podem ser trabalhadas tanto de forma disciplinar

quanto interdisciplinar.

• Ao desenvolver um projeto pedagógico sobre o uso

de piercing, por exemplo, é possível envolver os

alunos na produção de textos individuais e coletivos,

em gêneros variados, diversificando as condições de

produção.



PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA A

PRÁTICA DE PRODUÇÃO DE TEXTOS

• É possível, por exemplo, produzir verbetes para

um dicionário juvenil sobre body art,

questionários para realização de pesquisa de

opinião sobre o uso de piercing, gráficos para

exibição dos resultados, e-mails para clínicas

especializadas em busca de maiores informações

não disponibilizadas em sítios, carta-convite para

um profissional da saúde e para um profissional de

estética comparecer a uma entrevista sobre o tema,



PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA A

PRÁTICA DE PRODUÇÃO DE TEXTOS

• roteiro de perguntas para a entrevista dos

profissionais convidados, cartão de agradecimento

para ser entregue aos convidados ao final da

entrevista, artigo de opinião para ser publicado no

jornal da escola relacionando o uso de piercing e os

preconceitos ou perigos que essa prática pode

suscitar....

• No plano da produção oral, é possível trabalhar os

seguintes gêneros: entrevista, debate, seminário,

palestra...



PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA A

PRÁTICA DE PRODUÇÃO DE TEXTOS

• Dado que a leitura cumpre também uma função

modelar e de criação de repertório em relação à

escrita, é de suma importância que as atividades

propostas estejam integradas à prática de leitura de

textos em gêneros diversos (só assim o aluno irá

construir conhecimento sobre o gênero,

apreendendo sua função, seus elementos

essenciais e opcionais, seu estilo...) e que enfocam

a temática sob diferentes perspectivas.



AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE

TEXTOS

• Na escola, em geral, a avaliação fica a cargo do professor e

o aluno é um mero espectador. Contudo, especialmente na

prática da produção textual, não se pode dispensar o olhar

do aprendiz sobre seu próprio processo de aprendizagem:

auto-avaliação.

• O aluno não pode prescindir de voltar-se para a sua

produção, a fim de refletir sobre as condições de sua

qualidade ou de sua consistência. Ao olhar do aprendiz irá

somar-se o olhar do professor, que o ajudará a perceber o

que não foi percebido, que lhe proporá novas formas de

dizer, que lhe apresentará ajustes necessários à adequação

do gênero à situação de produção.



AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE

TEXTOS

• Apenas por meio da auto-avaliação cooperativa o

aluno irá conquistar a necessária autonomia para

se tornar um produtor de textos eficaz.

• Não podemos perder de vista que, socialmente,

somos avaliados pelos outros com os quais nos

relacionamos a todo instante. A escola precisa dar

atenção a esse tipo de avaliação, propondo a

avaliação de um colega por outro, estimulando,

assim, a abertura à aprendizagem social.



AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE

TEXTOS

• Historicamente, a avaliação tornou-se sinônimo de

correção, o que implica focar no erro.

• “Nessa perspectiva de apenas focalizar o erro, professor e

aluno perdem a oportunidade de perceberem também o que

já foi aprendido, o que já pode ser testado como

competência desenvolvida.” (ANTUNES, 2006, p. 165,

grifos da autora)

• Perde-se, com isso, a oportunidade de alimentar a

confiança do aluno em suas competências e de valorizar o

sucesso do trabalho do professor.



AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE

TEXTOS

• Concebida como algo que transcende o foco no erro, a

avaliação assume uma função retrospectiva, que

sinaliza o que já foi alcançado, e uma função

prospectiva, que sinaliza como prosseguir, a que

ponto voltar.

• É necessário que professor e aluno estabeleçam um

diálogo cooperativo. De modo algum, a palavra do

aluno pode cair no vazio da não-resposta e se

converter num monólogo que visa a cumprir um dever

escolar.



AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE

TEXTOS

• Durante o processo de avaliação, não podemos perder de

vista que a língua não se esgota em sua gramática, mas é

regida também por normas sociais. Portanto, produzir um

texto não é apenas uma questão de gramática e a avaliação

não pode, pois, se restringir a essa esfera.

• A produção textual é uma forma de atuação social que

inclui o conhecimento de (i) elementos linguísticos, de (ii)

elementos de textualização e de (iii) elementos situacionais

(estatuto pragmático do texto): finalidade pretendida,

interlocutores previstos, esfera social e suporte de

circulação do texto, gênero de formulação etc...



AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE

TEXTOS

• Todos esses aspectos devem, pois, constituir objeto de

avaliação. Os elementos linguísticos abrangem tanto o

léxico quanto a gramática. Nesse domínio, é preciso

considerar a adequação da escolha das palavras e a

obediência às normas gramaticais.

• No que tange aos elementos linguísticos, “a avaliação do

texto do aluno requer uma análise cuidadosa das condições

de escolha das palavras, na sua perspectiva lexical e

gramatical; sempre, em função da possibilidade e da

clareza do sentido que se quer expressar, em um

determinado contexto.” (ANTUNES, 2006, p. 173)



AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE

TEXTOS

• Os elementos de textualização envolvem todas as

propriedades do texto (coesão, coerência, informatividade

e intertextualidade), bem como todos os procedimentos e

estratégias de construção da sequência textual.

• Segundo Neves (2003), não se pode avaliar um texto sem

conhecer os recursos que promovem sua coesão, as

regularidades de sua coerência, as particularidades de seu

gênero, exigência aplicável não apenas aos professores de

língua portuguesa, mas também aos docentes de todas as

demais áreas.



AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE

TEXTOS

• Os elementos situacionais envolvem (i) o domínio das

intenções pretendidas (força ilocucionária): informar,

advertir, convencer, julgar...; (ii) o domínio das

convenções que configuram o gênero textual; (iii) o

domínio discursivo em que o gênero se insere (literário,

didático, jornalístico); (iv) o conhecimento prévio de

outros discursos (polifonia e intertextualidade); (v)

interlocutor previsto, pois é ele que determina estilo e grau

de informatividade; (vi) condições materiais de

apresentação e veiculação do texto (suporte); (vii)

ancoragem do texto em um contexto particular de

enunciação.



AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE

TEXTOS

• Levar em consideração que um texto não é feito só

de palavras e que, portanto, não é composto

apenas do material linguístico que aparece em sua

superfície vai implicar a adoção de uma avaliação

multidimensional, que mobilizará estratégias,

recursos e instrumentos diversificados. O processo

de avaliação torna-se, assim, bem mais amplo e

complexo, mas também muito mais eficiente

tanto para o professor quanto para o aprendiz.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• O trabalho com a produção de textos na escola precisa

ser sistematizado; não pode se restringir a uma

eventualidade, a um mero apêndice do programa.

• “É inadiável que se discuta e se invista, seriamente, na

melhoria da formação lingüística e pedagógica dos

professores, para que eles possam alargar sua

compreensão dos fatos da linguagem e das

competências requeridas para o ato de ler e de

escrever.” (ANTUNES, 2006, p. 177)
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