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IV Seminário “Práticas de Leitura, Gênero e Exclusão” 

 
DA PRODUÇÃO ESCRITA AO TEXTO PUBLICADO: REFLEXÕES ACERCA DOS 

ESCRITORES EM SALA DE AULA. Clovis da Fonseca Vidal, IEL-UNICAMP e 
Eliane Maria Diniz Campos, IEL-UNICAMP. 

 
RESUMO: Esta comunicação traz uma experiência tecida no estágio de Licenciatura 
em Letras, em que se confeccionou com alunos de 5ª e 6ª/7ª séries, 
respectivamente, dois modestos livros: “Criações literárias” e “Teatro”. O processo 
nos permitiu pensar na diferença entre a relação do “escritor e obra” e o 
procedimento de criação/publicação das redações escolares. Em geral, um escritor 
redige um texto, revisa-o várias vezes, reescreve, consulta dicionários ou 
enciclopédias. Tem o texto revisado por outro, e finalmente publicado. Vive, assim, 
um processo intenso de investigação da palavra e seu compartilhamento. Na escola, 
os alunos, que muitas vezes escrevem sobre algo imposto, têm um tempo definido 
para fazê-lo, numa única versão e após a correção do professor tais textos, na 
maioria das vezes, não são retrabalhados. Como fazer para que ganhem uma 
versão em publicação? Como intervir, enquanto professor, para adensar este 
processo?  
PALAVRAS- CHAVES: escrita, reescrita, publicação, relação professor-aluno. 
 
Objetivo do trabalho: compartilhar a experiência construída ao longo do estágio de 
um ano em uma escola pública de Campinas. Através desta, explicitar o valor 
existente na atividade de reescrita de um texto. 
Procedimentos adotados: pediu-se, através de um questionário de interesse, que os 
alunos apontassem um gênero textual, no qual trabalharíamos durante um semestre. 
Depois da escolha feita, houve um intensivo em torno do gênero escolhido: com 
leitura de autores consagrados, aulas sobre a estruturação do gênero e por fim, a 
própria confecção de um texto no gênero apropriado. Esta fase seguiu-se de etapas 
de reescritura do texto, o que acrescentou muito ao resultado final: o lançamento do 
livro. 
Resultados obtidos: feitura e publicação do livro “Criações Literárias” e “Teatro”1, 
com participação dos alunos.  

 

 

 

                                                 
1 O artigo em questão versará somente do processo de feitura do livro “Criações Literárias”. O livro “Teatro” foi 
feito no segundo semestre de 2006. No geral, muito se assemelhou com o que fizemos na primeira publicação, 
entretanto, tivemos alguns acidentes de percursos que prejudicaram sobre maneira o êxito do trabalho.  
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[...] nas circunstâncias atuais – que parecem ser de um deliberado esvaziamento de todo esforço 
educacional autêntico – deve-se ter em mente que não estamos diante de uma discussão teórica, 

mas sim de uma questão prática, à qual é preciso responder também com soluções práticas. Pode-se 
tratar a queda de uma telha como um problema dinâmico, formulando hipóteses teóricas alternativas 
e debatendo a adequação das últimas. É uma abordagem legítima, mas não é a melhor do ponto de 

vista de quem está embaixo.  

Rodolfo Ilari 
 

A respeito da aprendizagem de jovens e adultos, Kidd, apresenta uma 
colocação muito pertinente ao nosso trabalho, mesmo não tratando nós do mesmo 
objeto dele. Diz: “por supuesto, en todas las épocas los hombres reflexivos han 
reconocido que el aprendizaje es la parte activa, no passiva del proceso: el individuo 
que aprende se abre, se esfuerza, absorbe, incorpora experiencias nuevas, las 
relaciona con las anteriores y las reorganiza”. 

De fato, para um professor em sala de aula esta afirmação é manifesta. Ao 
prepararmos uma aula, planejamos uma série de respostas de nossos alunos, 
esperamos uma determinada reação por parte deles e, na maioria das vezes, a 
plena compreensão e a rapidez que nos são desejáveis. Entretanto, como um 
aprendiz ativo, o aluno possui o seu tempo de apreensão do conhecimento, suas 
dificuldades assimilativas e, sobretudo, freqüentemente, uma relação primária com 
aquilo que lhes ensinamos. Na maior parte das vezes, em se tratando do ensino de 
português, pela defasagem de leitura da nossa sociedade, o contato com o texto 
escrito e até mesmo o literário se faz nos bancos escolares. E é aí que grande parte 
do desenvolvimento dos mecanismos de leitura e escrita acontece. 

Neste caso, o que tem feito a escola para dar novos significados à prática de 
escrita e leitura dentro de seus espaços? Será que, como diz Wanderley Geraldi, o 
exercício de redação, na escola, tem sido um martírio tanto para alunos quanto para 
professores? Se assim o é, o que fazer para mudarmos este quadro? 

Nós, na condição de alunos de licenciatura em letras, convivemos por um 
período de um ano com esta realidade. Temas maçantes como, por exemplo, 
“Minhas férias” foram recorrentes nas salas que observamos. No entanto, como 
tivemos liberdade suficiente para intervirmos nas atividades junto à professora, 
desenvolvemos a idéia de “alunos escritores”, a qual proporcionaria a confecção de 
um livro e a sua subseqüente publicação.  

 
Antes de mais nada, é preciso lembrar que a produção de textos na 

escola foge totalmente ao sentido de uso da língua: os alunos escrevem para o 
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professor (único leitor, quando lê os textos). A situação de emprego da língua é, 
pois, artificial. Afinal, qual a graça em escrever um texto que não será lido por 
ninguém ou será lido apenas por uma pessoa (que por sinal corrigirá o texto e 
dará nota para ele)? (GERALDI, 2002, p.65) 

 

 Ortega y Gasset definiu o ato da leitura como uma utopia. Segundo 
este pensador espanhol, não existe compreensão absoluta de um texto, pois 
qualquer enunciado diz menos do que pretendia o autor e mais do que este lhe 
propusera. Outra característica inerente à leitura é o fato desta não ser passiva, o 
ato da leitura supõe um amplo conhecimento técnico e teórico, qualquer texto nada 
mais é que o fragmento de uma realidade construída por seu autor, fato que força o 
leitor a também construir toda uma realidade mental imprescindível à compreensão 
da obra escrita. 
 Deste modo, sendo a escrita uma atividade complexa inclusive a leitores 
experientes, como é que reagiriam aqueles com pouco tempo de alfabetização ou 
que por questões, como a exclusão aos meios letrados, tiveram pouco tempo de 
contato com a linguagem escrita? À nós, estudantes e professores, que tivemos e 
continuamos tendo um contato massivo com o texto escrito, sua composição ou 
mesmo sua interpretação, aparentemente, não nos é tão difícil. O aparente domínio 
do manejo com a escrita presenteou-nos com o também aparente esquecimento das 
dificuldades da feitura de um texto, fato que faz alguns, muitas vezes, punirem ou 
mesmo escarnecerem-se de uma redação composta pelo seu aluno.  
 Não se deve ignorar que a modalidade textual conhecida como “Redação 
Escolar” é puramente arbitrária e descontextualizada. Nela o aluno é obrigado a 
escrever determinadas linhas em certo tempo; alguns alunos sequer lêem o que 
escreveram antes de entregarem o texto a seus professores. Outro ponto crítico são 
os títulos não condizentes com as realidades de muitos alunos. Por exemplo: “Minha 
viagem de férias”. Há inúmeros alunos que jamais viajam nas férias, resta-lhes, 
assim, somente usar a imaginação para criarem uma viagem fictícia.  

Fora da escola a escrita funciona de maneira muito distinta. Um escritor 
redige e corrige várias vezes seus textos. Às vezes, deixa algumas pessoas lerem 
seus escritos em busca de opiniões. Quando a obra é finalmente conduzida a uma 
editora para que seja publicada, uma equipe de revisão faz correções minuciosas 
nos textos, devolvem o texto com as sugestões e correções, repetem este processo 
por algumas vezes, até que tudo esteja tão polido quanto um diamante e, somente 
então, é que a última versão do texto, aprovada pelo autor e pelos revisores, vem ao 
lume. 
 Diante deste fato, com o intuito de mostrar aos alunos uma escrita diferente 
daquela que estão habituados a fazerem em suas redações escolares, propusemo-
nos, durante os dois semestres que cursamos as disciplinas de Estágio Monitorado I 
e II, ministradas na Faculdade de Educação da UNICAMP, a interagirmos com os 
alunos do ensino fundamental, durante as aulas denominadas “Hora da Leitura”. 
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Propusemos-nos a trabalhar com as várias etapas de criação de um texto escrito: 
versões, sugestões, correções, leituras, releituras, reescritas, edição e publicação. 
Houve, de fato, vários empecilhos, não pertencentes ao domínio da escrita, para que 
concluíssemos o trabalho. No entanto, não se faz necessário expô-los aqui. 
 Em nosso primeiro contato com os alunos, demos-lhes um pequeno 
questionário para que soubéssemos quais eram suas áreas de interesse. Uma das 
questões versava sobre qual o tipo de gênero textual os alunos gostariam de 
trabalhar ao longo do semestre. Uma imensa maioria sugeriu Fábulas, tal escolha, 
momentaneamente, pareceu ser bizarra, pois se julgava que este gênero não fosse 
muito apreciado pelos alunos. Somente no dia do lançamento do livro, no final do 
semestre, deu-se a descoberta do porquê da preferência por este gênero textual. 
Havia um professor de história que tinha por hábito contar uma fábula aos alunos no 
início de suas aulas. Desvendamos isso porque muitos alunos dedicaram seu texto a 
este professor.  
 Uma vez escolhido o gênero, demos início ao trabalho. Após uma aula 
expositiva com a leitura em grupo de algumas das fábulas de Esopo, explicitando 
quais eram as características do gênero em questão, e posteriormente, com a 
exibição do filme, “Fábulas de Esopo”, pediu-se aos alunos que escrevessem a 
primeira versão de suas fábulas. As dificuldades que tivemos de colaboração dos 
alunos começaram neste ponto, alguns deles se recusavam a escrever e quando 
indagados sobre o porquê de tal atitude, ouvia-se: “é para nota?”.2. As aulas 
subseqüentes foram de sugestões de reescrita, correções, compartilhamento dos 
textos escritos entre os alunos. Outro empecilho que tivemos foi o ingente número 
de abstinências dos alunos. Poucos estiveram presentes em todas as aulas 
(lembrando que a “Hora da Leitura” ocorre uma vez por semana em cada turma). 
Assim, ocorreu, várias vezes, de alguns levarem o texto para casa para fazerem a 
reescrita e faltarem à aula seguinte. Houve textos que se extraviaram neste 
processo. Os restantes passaram para a próxima fase: a digitação e diagramação. 
 O processo de reescrita foi muito útil ao aprendizado dos alunos  e aos 
idealizadores das atividades, pois estes passaram a ver a escrita de maneira 
diferente.Os alunos descobriram que um texto pode ser usado como uma arma, 
deste modo, alguns davam, a certos personagens bizarros, o nome de seus 
desafetos ou mesmo o nome da mãe de seus colegas. De fato, a língua é utilizada 
como um objeto de poder e de exclusão, os alunos perceberam que o espaço que 
teriam para trabalhar a escrita poderia ser utilizado como meio de extenuação de 
seus sentimentos mais recônditos. Dentro da sociedade humana as coisas não são 
diferentes. Quem detiver o poder ou o meio para expressar-se utilizará este espaço 
para protestar ou atingir as suas metas, muitas vezes, atacando também as idéias 
contrárias e seus autores. 

Explicamos aos alunos que no mundo da escrita adulta existe, de fato, uma 
                                                 
2 É lastimável, mas a progressão continuada, em sua prática, tornou-se um enorme empecilho aos 
professores, pois alguns alunos, cientes de que não podem ser reprovados, recusam-se a fazerem as 
atividades que os professores propõem, e vez ou outra, as fazem sem esmero mesmo valendo nota. 
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liberdade para que se escreva o que quiser desde que se assine e pague as 
conseqüências que a escrita de tal texto trouxer. Entretanto, sendo estes um grupo 
de escritores “menores de idade” tivemos de trabalhar como uma espécie de 
sensores, pois como poderíamos editar textos cujo teor faziam um apelo sexual 
explícito ou era um ataque descabido a um companheiro? Restou-nos, 
arbitrariamente, após um longo debate, decidir quais textos seriam vetados. Isso 
ocorreu, antes mais nada, pela falta de tempo que dispúnhamos para reiniciar um 
novo processo de escrita com esse aluno. Tal atitude trouxe uma remota lembrança 
da censura existente durante a ditadura. Mas, ainda que tenha sido uma atitude 
autoritária, preferimos pensar que agimos como editores que escolhem o que 
querem publicar. 

 De qualquer forma, os alunos, cujos trabalhos foram censurados, bem como 
outros que souberam do ocorrido, descobriram mais esta realidade a respeito da 
escrita: há muito mais por trás do papel do que as letras e a intenção do autor que 
as escrevera, sempre haverá alguém decidindo o quê e como publicar. Os alunos 
aprenderam também que mesmo os melhores escritores do mundo, quando estes 
escrevem textos bons, porém, que venderiam poucos exemplares, são vítimas do 
veto dos editores. 
 
 O processo de digitação e de revisão final foi uma verdadeira tortura, pois 
ainda havia muitas coisas nos textos dos alunos que poderiam ser melhoradas, mas 
não se desejaria que os textos em questão perdessem a forma e a identidade que 
seus autores deram a eles. Mesmo durante este processo levávamos os textos para 
as salas de aula e mostrávamos aos alunos, deste modo, começaram a ter contato 
com uma prova do texto impresso. Vale ressaltar que, as provas que os alunos 
entraram em contato tinham alguns erros de digitação, durante as leituras de seus 
próprios textos os alunos identificaram alguns dos erros e descobriram que nem 
mesmo o processo da escrita impresso é infalível. 
 A confecção do livro foi completamente manual, após a diagramação de uma 
matriz, retirou-se uma quantidade de fotocópias referente ao número de alunos da 
classe em questão acrescida de dez outros exemplares que seriam usados como 
registro da  atividade, cinco foram distribuídos entre algumas pessoas que se 
envolveram no projeto, os outro cinco foram doados para a biblioteca da escola e 
cada aluno da classe recebeu um exemplar. 
 Desta maneira, ao fim do semestre, baseados nas produções entregues até 
então, diagramamos e publicamos o livro desejado. No mês de agosto, voltamos à 
escola, numa atividade da Escola da Família e fizemos a festa de lançamento do 
livro. A professora responsável pela “Hora da Leitura” chamou a direção, a 
coordenação e os demais professores da escola. A maioria dos alunos, infelizmente, 
não estava presente. O festejo foi para praticamente dez alunos somente. 
Entretanto, acreditamos que mesmo tendo havido a presença de poucos a iniciativa 
foi muito válida, já que, mais tarde, os que vieram contaram aos outros e estes 
fizeram questão de possuir o livro lançado e, ao mesmo tempo, se ver na 
publicação. 
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 Assim, tendo alcançado o objetivo final, olhamos para trás com um 
sentimento de conquista e ao mesmo tempo, de reavaliação de que o processo 
poderia ser melhor. Entendemos, ao ver o livro publicado, que muitas produções 
poderiam ter sido aprimoradas, transformadas e reescritas várias vezes antes da 
publicação, caso houvesse tempo suficiente e assiduidade dos alunos. Entendemos 
o papel essencial da reescrita na relação escritor – publicação, visto que esta atitude 
de fato decide sobre aquilo que é publicado. Entendemos que várias discussões 
podem permear a feitura de um livro na escola, como: noção de autoria, 
originalidade3 e o limite da intervenção do professor na produção do aprendiz. 
Sabemos que muitas produções não poderiam vir a público se nós não 
acrescentássemos ao feito pelo aluno, entretanto, também sabemos que, de certa 
forma, violamos a autoria quando intervimos na produção. Sendo assim, como lidar 
com estas discussões e ao mesmo tempo ajudar o aluno a sair das armadilhas do 
mundo de exclusão do letramento? Esperamos que este trabalho tenha sido uma 
maneira de intervenção nesta situação de exclusão, “formulando “hipóteses” práticas 
do ponto de vista de quem está embaixo”. 
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