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Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar as condições de produção para a escrita de textos nas
propostas de produção textual no livro didático “Viva Português”, 9º ano, (CAMPOS; CARDOSO; ANDRADE,
2011). Para isso, tomaremos como embasamento teórico a sistematização dos resultados dos estudos de
Geraldi (2011); Marcuschi (2002, 2008); Assis & Calil (2007); Lopes, Silva e Assis (2011); Reinaldo (2005);
Antunes (2009, 2010); dentre outros que se fizerem necessários. Concluímos que as propostas inseridas no
livro didático analisado fogem da artificialidade, da escrita apenas para obtenção de nota e, aproxima a
produção de textos da maneira como esta acontece socialmente.
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Abstract: This paper aims to analyze the conditions of production for the writing of proposed texts of textual
production in the textbook "Alive Portuguese", nineth grade, (CAMPOS; CARDOSO; ANDRADE, 2011). To do
this, we will take as theoretical basis the systematization of the results of studies of Geraldi (2011); Marcuschi
(2002, 2008); Assis & Calil (2007); Lopes, Silva and Assis (2011); Reinaldo (2005); Antunes (2009, 2010);
among others that may be required. We conclude that the proposals included in the textbook analyzed flee
the artificiality, writing only for obtaining note and approaching the production of texts the way it happens
socially.
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Introdução

Este trabalho tem como objetivo analisar as condições de produção para a escrita de textos nas propostas de
produção textual no livro didático “Viva Português”, 9º ano (CAMPOS; CARDOSO; ANDRADE, 2011),
doravante LDLPVP, inscrito no Programa Nacional do Livro Didático (2011).

A opção em analisar as condições de produção nas propostas de produção textual escritas inseridas no
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referido material se deu em decorrência do respectivo livro ter sido adotado por um grande número de
escolas públicas da rede estadual de ensino de Alagoas.

As análises tomam como referencial teórico os estudos de Geraldi (2011), Marcuschi (2002, 2008), Assis &
Calil (2007), Lopes, Silva e Assis (2011), Reinaldo (2005), Antunes (2009, 2010), entre outros.

Partimos da hipótese que o trabalho com a produção em ambiente escolar, nos últimos anos, tem sofrido
significativas mudanças em decorrência dos estudos de diversos campos do conhecimento como a Linguística,
a Sociolinguística, a Psicolinguística, por exemplo, implicando em uma preocupação, por parte de
pesquisadores e educadores, com a qualidade dos manuais de língua portuguesa, em especial, ao que se
refere aos estudos da linguagem.

Para fins deste trabalho, analisaremos as propostas inseridas na primeira unidade do LDLPVP, apresentadas,
no material, da página 8 à página 153.

A avaliação dos livros didáticos e a busca pela qualidade

Com a implantação da avaliação do livro didático (LD) pelo programa Nacional do Livro Didático (PNLD), em
1996, os livros didáticos, inclusive, os de língua portuguesa, passaram a se adequar, entre outros aspectos, a
priorização de propostas de produção de gêneros textuais. Até então, tais propostas eram apresentadas como
tipos/sequências textuais e não como gêneros, como afirma Marcuschi (2002).

De acordo com Assis e Calil (2007) entre os vários pontos relacionados a essa melhoria nas propostas de
produção de texto, além da sustentação teórica em fundamentos pragmáticos e sociodiscursivos e em
operações processuais (planejamento, revisão e reelaboração de textos), encontramos também aspectos que
envolvem a diversidade de gêneros textuais.

Schneuwly e Dolz (2010, p. 63. Grifo dos autores.) partem da hipótese que “[...] é através dos gêneros que
as práticas de linguagem materializam-se nas atividades dos aprendizes.” (Grifo dos autores). Isso porque, ao
chegar à escola, o aprendiz traz uma gama de conhecimentos que é sempre utilizada em situações de
interlocução. Com base nisso, no que se refere à produção de textos escritos, a escola deveria ter como
objetivo ensinar aos estudantes o que eles vivem em suas práticas discursivas. Para os autores

[...] a escola, forçosamente, sempre trabalhou com gêneros, pois toda forma de
comunicação – portanto, também aquela centrada na aprendizagem – cristaliza-se
em formas de linguagem específicas. A particularidade da situação escolar reside no
seguinte fato que torna a realidade bastante complexa: há um desdobramento que
se opera e que o gênero não é mais instrumento de comunicação somente, mas é,
ao mesmo tempo, objeto de ensino aprendizagem. (SCHNEUWLY; DOLZ, 2010, p.
65). (Grifo dos autores).

Nesse sentido, os gêneros textuais têm o caráter de intermediar e integrar as produções orais e escritas que
fazem parte do processo de construção dos estudantes.

Vale ressaltar que para muitos estudantes, no tocante à produção textual, a escola ainda é o principal local de
acesso à variedade de textos escritos. Tais textos, certamente servirão de apoio para as suas produções.

Para Silva & Lopes (2011, p. 144), o processo educativo inclui “conseguir desenvolver nos alunos a
competência de escreverem textos com habilidade, criticidade e autonomia [...]”. Para isso, os estudantes
precisam coordenar alguns aspectos que influenciam o momento de produção. Geralmente ainda se escreve
na escola com uma finalidade: a correção do professor. Entendemos que essa finalidade distancia o
escrevente do entendimento do texto como prática discursiva, uma vez que o professor é a única referência.
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Marcuschi evidencia que:

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. (2008, p.
78). (Grifo do autor).

O escrevente, então, deve ter como referência o outro, considerado aqui em sentido amplo. Quando a escrita
de um texto é centralizada na figura do professor, a tarefa de escrever foge da perspectiva de considerar o
texto como um objeto que circula socialmente, passível de leitura por diversos interlocutores.

Além do gênero escolhido, ao escrever, tem-se que considerar uma gama de condições de produção a ser
ofertadas ao escrevente: o conteúdo temático, a finalidade do texto, o ambiente de circulação do texto, onde
o texto será publicado e os leitores a quem o texto será dirigido. Tais aspectos definem a linguagem a ser
utilizada pelo escrevente. Geraldi (2011) afirma que, para escrever um texto, deve se ter uma razão e, ao
mesmo tempo, coordenar uma gama de questões, tais como, para quem (interlocutor) e sobre o que
(assunto) escrever.

Podemos afirmar, de acordo com Geraldi (2011), que a dificuldade do sujeito escrevente está, certamente, na
perspectiva conduzida pela nomenclatura utilizada pelo professor: redação ou produção textual. Geraldi
(2011, p. 90) aponta que “na escola, não se escrevem textos, produzem-se redações”, fazendo uma distinção
entre esta e aquela: redações são escritos mecânicos que resultam em textos, nos quais não são observados
o assunto a ser tratado, a interlocução, a razão de escrevê-lo e, tendo como único objetivo uma nota; na
perspectiva de produção textual os textos são produzidos tendo como referência um ou mais interlocutores
(que não somente o professor), obtendo, assim, um caráter social de circulação.

O sujeito tem um motivo e um assunto para escrever, colocando-se inclusive na posição de leitor de seu
próprio texto no processo de escritura, em busca de como dizer, transcendendo o espaço da sala de aula.
Para Silva

[...] o aluno se constitui o leitor do próprio texto; há uma mudança de posição, ele
deixa de ser interpretado para tornar-se intérprete de seu texto; o texto, dessa
forma, passa a ser visto não sob o ponto de vista da escrita, mas da leitura, ou mais
precisamente, da escuta que o aluno fará da escrita da professora (nas interferências
materializadas em seu texto) e da escuta, da interpretação, que fará de sua própria
escrita. (SILVA, 2011, p. 52-53). (Grifos da autora).

É, pois, a partir da leitura de textos que circulam socialmente, que o escrevente passará a produzir seus
próprios textos tendo como referência os já lidos, em uma perspectiva de intertextualidade. Para Silva e
Lopes

[...] as condições de produção podem interferir nas produções escritas por alunos
das séries finais do ensino fundamental, levando-os a produzirem textos mais coesos
e coerentes, com indícios de autoria e criticidade; fazendo-os passar da condição de
sujeitos pacientes, que apenas reproduzem um conjunto de ideias transmitidas pelo
“outro” (professor, livro didático...); a sujeito agente, produtor de textos e de
sentidos. (SILVA; LOPES, 2011, p. 144).

Ressalta-se a importância de o aluno revisar seus textos, tanto durante todo o processo de produção, quanto
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depois do término deles, para se consolidar a intenção comunicativa entre o autor e os interlocutores. Nesse
sentido, um texto considerado pronto será quase sempre produto de sucessivas versões.

As condições de produção no livro didático de língua portuguesa “Viva Português”

O LDLPVP possui quatro unidades, compostas por dois capítulos, cada. São oferecidos gêneros para serem
trabalhados nas propostas visando um projeto final a cada semestre: para o primeiro, a proposta é a
organização de um livro de contos e, para o segundo, uma revista.

O manual didático em questão apresenta oito propostas de produção de texto, sendo quatro para cada
unidade. A indicação de quem serão os interlocutores dos textos produzidos não é realizada nas consignas
das propostas, mas, no início das unidades. No caso da unidade por nós analisada, essa orientação está na
página 8.

As orientações são dadas no sentido de que os estudantes optem para quem os textos serão dirigidos. Para a
produção do livro de contos, as opções do público-alvo são a própria classe e as outras turmas do 9º ano, as
turmas do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano, os estudantes do ensino médio, ou ainda, toda a comunidade escolar.

Ao sugerir que os escreventes escolham a quem seus textos serão dirigidos, o LDLPVP vai ao encontro do
entendimento de Antunes (2008, p. 28) ao afirmar que “não tem sentido o vazio de uma escrita sem
destinatário, sem alguém do outro lado da linha, sem uma intenção particular”. (ANTUNES, 2008, p. 28). Essa
escolha, indubitavelmente, orienta a linguagem a ser utilizada pelos escreventes, se mais ou menos formal.

Todas as propostas indicam qual o gênero a ser produzido. Na primeira unidade os estudantes deverão
escrever: um conto de mistério, dois contos contemporâneos, um conto fantástico, o que, decisivamente,
foge da especificação destinada apenas à tipologia textual.

O manual apresenta o esquema de atividades de transcrição, de reprodução e de decalque antes da produção
de autoria. Cada etapa apresenta passo a passo o desenvolvimento do conto de mistério. Os gêneros
apresentados para a leitura são os mesmos indicados para a produção dos estudantes.

Nas práticas de decalque, o aluno observará a estruturação do gênero que está se materializando em texto,
pois eles seguem certas regularidades formais e convencionais; o conto, por exemplo, diferencia-se de uma
reportagem.

Nas atividades de autoria, a LDLPVP possibilita ao sujeito escrevente articular o plano do conteúdo (o que
dizer) com o plano da expressão (como dizer). Nesse sentido, a proposta do livro é que o aprendiz se aproprie
do material que serviu de modelo para a transcrição e a reprodução e, a partir da imitação, desenvolva seu
próprio estilo. Entendemos que há o destaque para a importância dos modelos apresentados como referência
na “tessitura das relações entre sujeito e língua [...]”, no dizer de Lopes (2011, p. 21), fazendo das palavras
dos outros as suas.

Após a realização das atividades de decalque, os estudantes são orientados, pela consigna da atividade de
produção de autoria, a produzir o seu conto. Em seguida, há a indicação para que cada grupo revise seu
texto, leia-o para a classe e guarde-o para ser publicado no livro que será editado pelo próprio grupo no final
do semestre, trazendo aqui a perspectiva de produção textual, apontada por Geraldi (2011).

O segundo capítulo da unidade relembra ao estudante a definição do público-alvo, definido anteriormente pela
equipe, de modo que fique evidenciado o para quem eles serão escritos. Também atenta para o aluno reler
seu texto e preparar a segunda versão, ou seja, revisá-lo e reescrever o que considerar necessário. Desse
modo, além da concepção de produção de texto (com a presença dos aspectos processuais de revisão e
refacção), também fica evidenciada a condição de produção dos interlocutores dos textos, mudando a
perspectiva de ser um texto apenas para o professor corrigir e atribuir uma nota.
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Em torno da segunda unidade, os dois capítulos trazem, respectivamente, o conto contemporâneo e o conto
fantástico como propostas de produção textual. No segundo capítulo dessa unidade, as autoras não
especificam a consigna conforme fazem no primeiro capítulo dessa unidade e na unidade precedente. O
estudante sabe de antemão que irá produzir um conto fantástico devido às atividades propostas antecedentes
de reprodução e decalque.

Como não há a apresentação de consigna, o entendimento das autoras é que os estudantes já sabem a quem
o texto será dirigido, qual o gênero, bem como a necessidade de revisão, como consequência do
direcionamento das propostas anteriores.

Considerações finais

Certamente que se o trabalho com o texto considerar além da determinação do gênero, as condições de
produção, as possibilidades de que o estudante se aproprie tanto daquilo que se refere à forma quanto
daquilo que se refere ao conteúdo, durante o processo de produção de textos escritos, há a possibilidade de
apropriação dos diversos aspectos relacionados à linguagem escrita, tanto no que diz respeito à forma,
quanto no que diz respeito ao conteúdo.

O LDLPVP possibilita que essa apropriação ocorra ao considerar, em suas propostas, o leitor a quem os textos
são destinados; a escrita em uma perspectiva de produção, com a escrita de várias versões e de refacções e;
a indicação do portador dos textos, um livro de contos.

Na perspectiva concebida no LDLPVP, o trabalho com a produção foge da artificialidade, da escrita apenas
para obtenção de nota e, aproxima a produção de textos da maneira como ela acontece socialmente.

Sabemos que essa discussão não se encerra aqui. A maneira como as propostas de atividades são efetivadas
em sala de aula podem interferir nas relações do sujeito com a língua. Assim, investigar como o professor
efetiva as propostas inseridas no livro aqui analisado é um caminho que devemos percorrer.

Por fim, podemos afirmar que, se ainda não temos todas as condições de produção arroladas para a produção
de textos escritos, podemos asseverar, de acordo com nossa análise, que tais condições pautam o trabalho
com a produção de textos escritos, especificamente no “Viva Português”, 9º ano.
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