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A escrita tem sido tema de estudo de pesquisadores preocupados com os caminhos 
ou descaminhos que ela vem apresentando, em especial quanto as dificuldades na 
formação de um público leitor e escrevente à medida que se alargam as redes de 
saberes, geradas pela multiplicidade e interatividade dos meios de comunicação 
atuais. O presente trabalho que opta por dialogar com Adorno, Derrida, Foucault, 
Benjamin e Barthes faz uma reflexão sobre a comunicação escrita vinculada à 
oralidade e leitura, no cotidiano de um curso de pós graduação de uma faculdade 
particular situada na zona oeste do Rio de Janeiro. Questões focando facilidades e 
dificuldades no escrever serviram de parâmetro para reflexões e posteriores 
respostas dos alunos, que confirmaram sua práxis maior voltada para o falar com o 
aluno, na maior parte das vezes sob a forma de monólogo. Foram realizadas 
entrevistas escritas e encontros grupais com 28 alunos, em que 22 apontam 
questões do tipo “tenho dificuldade em organizar pensamentos em palavras 
escritas“, seguidas de “ minhas idéias não passam da cabeça para o braço e do 
braço para a mão“. Os resultados apontam que o escrever, longe de ser um passo 
na construção do conhecimento dos professores, ainda apresenta entraves, fruto de 
uma pedagogia voltada para a oralidade, da utilização de livros–texto como apoio 
do dia a dia da aula e de um processo envolto em tantas teias que impede a 
apropriação da escritura como a possibilidade de criação e desenvolvimento de 
aptidões críticas indispensáveis para uma relação de parceria professor–aluno, 
capazes de responder aos desafios da complexidade dos dias atuais. 
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A formulação deste artigo vem eivada de questões que apontam para 

caminhos e descaminhos que a escrita apresenta, principalmente para professores, 

nos mais diferentes contextos. 

 INTRODUÇAO 

A escola, historicamente designada como o espaço da organização formal e 

científica do conhecimento, geralmente pouco tentada em romper o status quo

Desta situação não escapa o professorado deste país de proporções 

continentais, formado em espaços tão diferenciados, assolado por um volume de 

informações provenientes de tantas mídias que, se supõe, devam dominar, quando 

a mais simples ainda requer um grande esforço, a ver: o lápis. 

, 

propõe metodologias para o ler e o escrever que, ao invés de considerar as 

particularidades de cada comunidade, pelo contrário, contribui para um 

achatamento, que esvazia a sua riqueza verbal oriunda de seu estatuto cultural. 



O presente trabalho pretende lançar um olhar crítico sobre a escrita de 

professores, no cotidiano de cursos de pós-graduação de uma universidade 

particular do Rio de Janeiro, cuja prática está voltada para  uma pedagogia em que 

ainda predomina a oralidade, e analisar os desafios que enfrentam para construir 

um texto. 

Inúmeras questões se apresentam quando solicitados a escrever, elevadas à 

enésima potência quando da orientação da monografia, considerada uma tsunami

Estes sujeitos, em formação, trazem consigo uma história de leitura e 

escrita que os inscreve numa determinada forma de pensar, que pouco favorece a 

tessitura de uma rede com novas construções. Numa “alfabetização, por sua vez, 

alienada de um contexto de compreensão e reflexão (CEDOC,1990:12), há 

possibilidade de atendimento a diversos interesses que, no entanto, não alcançam  

a transformação do cidadão. Neste contexto “palavras, sentidos, objetos 

desnaturalizados", retirados de seu ambiente natural, abandonam sua função 

comunicativa e referencial imediata e penetram no mundo da polissemia, da 

metáfora, dos segundos sentidos” (GARCEZ, 2002:17) 

 

na vida da maior parte dos concluintes. Em realidade, esta é a ponta do iceberg, 

que abaixo da linha do mar tem conotações com larga história que antecede a 

própria formação destes profissionais e que, segundo Deleuze, “é uma espécie de 

lobotomia do ensino, uma lobotomia dos docentes e discentes” (2002:225-226), 

que o sistema, aparentemente, está pouco focando em transformar. 

. 

A questão da escrita é um nó na rede de temas que se apresentam para um 

professor. A escrita, desde cedo, não é parte de um processo natural de 

criatividade e de livre arbítrio, uma forma de expressão de sentimentos. 

O ESCREVER À LUZ DOS TEÓRICOS 

Segundo Derrida (Derrida,1995:27), há um desejante que leva à 

compreensão do 

“querer-escrever a partir de um voluntarismo. O escrever não é a 
determinação ulterior de um querer primitivo. O escrever desperta ao 
contrário o sentido de vontade da vontade: liberdade, ruptura com o meio 
da história empírica tendo em vista um acordo com a essência oculta da 
empiria, com a pura historicidade”(p.27).  

   



O que torna esta tarefa, no entanto, tão difícil? Vale a pena seguir algumas pistas, 

 que nos contatos havidos com os entrevistados emergem sob a perspectiva da 

importância do livre pensar, da criatividade mas a quem ainda é necessária ousadia 

e auto confiança para consumá-la.  Uma delas é estimular a auto estima de todo 

aquele que se propõe a escrever algo que valha a pena quando Barthes (1978) 

assim se pronuncia: 

“entendo por escritor não o mantenedor de uma função ou servidor de uma 
arte, mas o sujeito de uma prática – deve ter a teimosia do espia que se 
encontra na encruzilhada de todos outros discursos, em posição trivial com 
relação à pureza das doutrinas (trivialis é o atributo etimológico da 
prostituta que espera na intersecção de três caminhos)”(p.26) .  

E é certo que para realizar este trabalho há não só o compromisso da 

entrega da produção, mas o que Barthes chama de teimosia, que é “manter ao 

revés e contra tudo a força de uma deriva e uma espera” (1978:27). Deriva em 

relação a pensamentos e leituras que estão soltos, à espera de uma adequação a 

um sentido, à espera de uma paciência de artesão em esculpir as palavras e as 

idéias na expectativa de produção de uma escrita. 

                                                                                                                        

                         

                                                                                                                        

                                                                         

            E o que fazer com escritas que não atingem seus objetivos: textos 

truncados, incompletos, contraditórios, tão fragmentados quanto os currículos aos 

quais foram submetidos em suas formações (ou apenas informações?) 

Segundo Derrida (2005:46), quando esta escrita está em um contexto de 

obrigatoriedade, “não é melhor, segundo Platão, como remédio do que como 

veneno; ...Platão suspeita do phármakon 

Assim, (Idem, 2005:44) “por um lado Platão tende a apresentar a escritura 

como uma potência oculta, e por conseguinte, suspeita” , o que permite agregar a 

idéia de que para cada texto há um subtexto que o leitor é "incapaz de se 

apropriar, porque se chegarmos ao âmago da questão o próprio escritor pode ter 

uma outra idéia para a expressão escrita com a qual se manifestou...( 

Ibidem,2005,p.44) 

em geral, mesmo quando se trata de 

drogas utilizadas como fins exclusivamente  terapêuticos, ... manejadas com boas 

intenções e ... eficazes como tais”.   



            Portanto a escritura cujo ensino se dá na escola não deveria, segundo 

Adorno, (1995:79) “... consistir em apenas escolher o que é certo e na apreensão 

do mesmo por meio de categorias”, e sim que aluno e  professor fossem capazes de 

criar escrevendo, mas com foco no olhar com “aptidões críticas”(1995, p.79) e, 

agregando Ezra Pound (2006,p.81) ”creio que  professor ideal seria o que 

examinasse qualquer obra prima que estivesse apresentando a seus alunos quase

Formar professores parece ter sido um desafio constante; já em 1915, 

Benjamin em seu texto intitulado 

  

como se nunca a tivesse visto antes”. 

A vida dos estudantes

 “dirige as principais críticas ao meio acadêmico...relacionadas ao seu     

,(Benjamin, 1984), 

   envolvimento com a cultura burguesa, ao aparelhismo interno através do 
qual  

   seus profissionais mercantilizam o conhecimento, criando para si uma  

   atividade limitada, e , para o conjunto uma universalidade 
abstrata”(p.34). 

          A preocupação de Benjamin com a produção de objetos para o aprender  

remete a um trecho de virulência e ao mesmo tempo de um senso de crítica que 

acreditamos pode servir ainda e sempre para a análise da escola como instituição 

de aprender ou de ensinar, a perpetuação do status quo 

"elucubrar pedantemente sobre a fabricação de objetos – material 
educativo,     

(Benjamin, 1995) e, 

brinquedos ou livros – que fossem apropriados para as crianças é tolice. 
Desde o  

Iluminismo essa é uma das mais bolorentas especulações dos 
pedagogos...as  

crianças são inclinadas a procurar todo e qualquer lugar de trabalho onde  

visivelmente transcorre a atividade sobre as coisas...”(p.18).  

Quem sabe, poder-se-ia adequar, sem temor, esta idêia à formação de 

professores que poderiam praticar mais autonomamente sua construção da fala e 

escrita, através de uma expressão mais autntica em seus textos. Afinal, fica a 

pergunta: para quem e para que se escreve? Por que a necessidade de confimar a 

oralidade em textos que nem sempre são de fácil construção? Segundo Foucault 

(1997:13) que na apresentação de Pierre Rivière , considera (Foucault,1997):  



os discursos ... como armas de luta, uma batalha,... de uma relação de 
poder, que , devem ser analisados estrategicamente, politicamente deixando 
de lado “os velhos métodos acadêmicos de análise textual e as noções que 
derivam do prestígio monótono e escolar da escrita”(p.13). 

Desta forma, o que interessa a este trabalho, visto que os dados da 

pesquisa apontam um real nível de dificuldade de escrever, à qual vem apensadas 

o imaginário quanto à expectativa de produção de um texto considerado bom, 

como também a realidade de traumas acontecidos  durante a vida escolar que se 

desenvolve a partir  de avaliações/ notas muito menos voltadas para um ângulo 

construtivo do que se apresentam ao aluno, se define em uma sucinta expressão 

foucaultiana ( Foucault, 1971:.47), “ a escrita... um sistema de sujeição...  

Assim, o professor destes tempos complexos, quer em ambientes 

presenciais, quer utilizando ferramentas digitais, não deveria segundo 

Barthes(1977:9), senão ter “outra atividade senão a de pesquisar e falar – eu diria 

prazerosamente sonhar alto sua pesquisa – não de julgar, de escolher, de 

promover, de sujeitar-se a um saber dirigido” 

Há, no entanto, um objetivo que parece decisivo, que é a função da escola 

voltada para a alfabetização que se confronta com o real papel desta, precisando 

preparar leitores reflexivos, sob o risco de contar apenas com repetidores de 

mensagens levadas ao extremo das repetições de um merchandising

Por sua vez, o mercado que atende aos professores e alunos está voltado 

para a formação de um público leitor, desafiando o tempo todos os participantes do 

processo de aprendizagem e o público em geral a ler, na maior parte das vezes, 

fragmentadamente, em capítulos reproduzidos através de copiadoras, já que o 

custo do livro continua na razão inversa do interesse de sua divulgação. 

 absurdo que 

pretende vender a tudo e a todos nas esferas do capitalismo selvagem em que se 

encontra! Assim sendo, a pena, metaforicamente a ferramenta da escrita, pode ser 

tão pesada quanto o teclado de um computador! 

Outrossim, grande parte de nossa pedagogia está ainda voltada para a 

oralidade, que, em última analise, é muito mais uma prática de falar-ouvir do que 

de desafiar a dialogicidade dos parceiros que precisam caminhar juntos na sala de 

aula: alunos e professor (ou será ensinante-aprendentes?). Consequentemente, 

escrever seria “ querer atingir o ser fora do sendo...,querer esquecer a diferença: 

esquecer a escritura na palavra presente, tida como viva e pura” (Derrida, 

1995:27).   



Se me reporto ao tema que é objeto de pesquisa, que se refere à escrita do 

professor e à maneira como ela aparece em sua práxis, se a “escrita constitui uma 

experiência... revelando os movimentos do pensamento, ela dissipa a sombra 

interior onde se tecem as tramas do inimigo”. (Foucault, 2006:145) porque 

interessaria desenvolver a crítica e o pensamento reflexivo, visto os 

desdobramentos que isto traria? E chego a algumas respostas... 

A  METODOLOGIA DO ESTUDO 

Este trabalho entrevistou, por escrito e oralmente, uma média de 28 alunos 

pagantes de um curso de pós-graduação em complementação pedagógica numa 

universidade particular no Rio de Janeiro, utilizando seus próprios recursos, sem 

nenhum tipo de subsídio, em que 22 apontam questões do tipo “tenho dificuldade 

em organizar pensamentos em palavras escritas”. O grupo, que era de professores 

atuantes em sala de aula, formados em História, indica na análise dos dados em 

relação às questões do escrever o resgate do olhar, da percepção de Derrida 

(1995:27) quanto ao  “querer escrever e não desejo de escrever, ..., mas de 

liberdade e dever. Na sua relação ao ser, o querer – escrever pretenderia ser a 

única saída para fora da afecção... escrever seria ainda usar a manha em relação à 

finitude, e querer atingir o ser fora do sendo, o ser que não poderia ser nem afetar-

me ele próprio

Ao final do dia de trabalho, se dispunham a participar das entrevistas, 

inclusive em inúmeras situações permanecendo em pequenos grupos de discussão 

em que faziam analogia de como a escrita era metabolizada não só por eles, como 

por seus alunos. E como se reconheceram no cotidiano da sala de aula professores-

alunos! 

”.  

Do total de respostas, 13 apontam a facilidade no falar, de se comunicar 

oralmente, prática cotidiana da sala de aula; a concentração das dificuldades está 

no escrever: 15. Um dos depoimentos mais significativos foi de uma aluna que 

explicava: “que o que ocorria em sua cabeça não passava para o braço e, 

consequentemente, para a mão para que ela pudesse escrever o que pensava”, 

enquanto seu colega informava “que necessitava de uma preparação para 

conseguir fazer um texto claro e objetivo, alem de requerer muita leitura para 

poder lidar com o valor e significado das palavras...”

Na nossa práxis pedagógica, em cursos de pós-graduação em diferentes 

estabelecimentos de ensino superior, tanto públicos como particulares, o que 

  



chama a atenção tem sido o nível de dificuldade em entender o texto que, no mais 

das vezes, os alunos pedem para ler em conjunto (o que aponta a necessidade de 

perguntar ao colega, e só depois tirar dúvidas com o professor), assim como 

preparar um artigo linkando

Acreditamos que um dos sintomas esteja no fato de que este seja um produto de 

“uma pedagogia tradicional... a linguagem e outras formas de representação estão 

ali apenas para espelhar, refletir, de forma transparente, a realidade” 

(Silva,1999:106). 

 o texto a um assunto que tenha sido de interesse do 

grupo durante as aulas. 

A fragmentação do currículo não comporta o impacto que “comunidades virtuais 

oferecem, (em) um novo contexto alegórico em que se pensar sobre a identidade 

humana na era da Internet” (Turkle, 1995:267).  

Segundo Castells (2003:102), “se alguma coisa pode ser dita, é que a Internet 

parece ter um efeito positivo sobre a interação social e, tende a aumentar a 

exposição a outras fontes de informação”. Vale repensar que o saber está em rede, 

não confundindo com a idéia que o saber está na rede, emaranhado, e no olimpo 

acadêmico... 

Para que as redes expandam seu potencial e não se tornem teias que 

segundo um professor numa das discussões perguntou; 

Ante estas questões que se encontram nas categorias de verdadeiras mudanças 

paradigmáticas, o “currículo é um fetiche a ser desconstruído” (Silva, 1999, p.106) 

e continuando com Adorno (1995:63) “a colcha de retalhos formada pela 

declamação ideológica e de fatos que foram apropriados, isto é, na maior parte das 

vezes decorado revela que foi rompido o nexo entre o objeto e a reflexão”. A 

formação dos professores nestes tempos complexos precisa se ocupar do que 

Adorno chama de “

“... e o que faço quando as 

palavras que escrevi não expressam o que queria dizer”? 

Bildung

O tempo anda escasso para tantas reformulações; é preciso “começar a 

pensar a complexidade, enfrentar os desafios da agonia/nascimento de nosso 

entre-dois-milênios”( Morin, 2000:104).  

, formação cultural necessária a quem pretende ser 

formador” (1995:63). 

Há um longo caminho a percorrer para o ensinante, que nos aproxima dos 

dizeres de  Kohan (2009):  



“ali onde o professor vai dizer eu sei e escuta-me, Sócrates vai dizer: eu não 
sei nada e, se me ocupo de ti, não é para transmitir o saber que te falta, mas para 
que, compreendendo que não sabes nada, aprendas por isso a ocupar-te de ti 
mesmo”(p.46). 

Porque o marco zero está neste breve momento que é a aula, cujo 

professor, segundo Pound (2006:79), “é pago pelo tempo despendido, é (sendo) 

quase impossível se avaliar seus resultados, já que seu problema econômico“ é 

como esticar o tema de modo a ser pago por mais lições”. 

Resgatando a importância do trabalho do ensinante, à parte de comentários 

pessimistas, porém longe de serem mentirosos, ficamos ainda com Pound 

(2006:79) ”o homem que realmente sabe, pode dizer tudo que é transmissível em 

poucas palavras”. 

E depois? “conhecer-se a si mesmo – aprender a pensar-fazer como se nada fosse 

evidente-espantar-se...” (Deleuze Guattari 1992:15). Desta forma acredito que se 

deva estar não só em uma sala de aula, em um a proposta de produção textual ou 

qualquer outra forma de comunicação assim como na vida, com liberdade, 

liberdade esta que segundo (Barthes,1978):  

“é um luxo que toda sociedade deveria propiciar a seus cidadãos: tantas 
linguagens quantos desejos houver, proposta utópica, visto que nenhuma 
sociedade está ainda pronta a admitir que haja vários desejos”( p.25).  

Para o momento, este é o cenário. Favorecer a entrada no mundo das letras, 

ser um igual, um alfabetizado, saber ler e escrever, entender e resumir, livrar-se 

das teias que impedem a inclusão  de sua criação e aptidão crítica com  textos, 

hipertextos, e o que mais puder, no sentido de uma verdadeira hominização 

pautada em diálogos dialógicos, de que os tempos atuais andam tão necessitados...  
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A formulação deste artigo vem eivada de questões que apontam para caminhos e 

descaminhos que a escrita apresenta, principalmente, para professores nos mais 

diferentes contextos. 

A escola, historicamente designada como o espaço da organização formal e 

científica do conhecimento, geralmente pouco tentada em romper o status quo, propõe 

metodologias para o ler e o escrever que, ao invés de considerar as particularidades de 

cada comunidade, pelo contrário, contribui para um achatamento, que esvazia a sua 

riqueza verbal oriunda de seu estatuto cultural. 

Desta situação não escapa o professorado deste país de proporções continentais, 

formado em espaços tão diferenciados, assolado por um volume de informações 

provenientes de tantas mídias que se supõe devam dominá-las, quando a mais simples, 

ainda requer um grande esforço, a ver: o lápis. 

O presente trabalho pretende lançar um olhar crítico sobre a escrita de 

professores, no cotidiano de cursos de pós-graduação de uma universidade particular do 

Rio de Janeiro cuja prática está voltada para  uma pedagogia em que ainda predomina a 

oralidade, e analisar os desafios que enfrentam para construir um texto. 

Inúmeras questões se apresentam quando solicitados a escrever, elevadas à 

enésima potência quando da orientação da monografia considerada uma tsunami na vida 

da maior parte dos concluintes. Em realidade, esta é a ponta do iceberg, que abaixo da 

linha do mar tem conotações com larga história que antecede a própria formação destes 

profissionais e que segundo Deleuze “é uma espécie de lobotomia do ensino, uma 

lobotomia dos docentes e discentes” (2002:225-226), que o sistema, aparentemente, está 

pouco focando em transformar. 

Estes sujeitos, em formação, trazem consigo uma história de leitura e escrita que 

os inscreve numa determinada forma de pensar, que pouco favorece a tessitura de uma 

rede com novas construções. Numa “alfabetização, por sua vez, alienada de um 

contexto de compreensão e reflexão (CEDOC,1990:12), há possibilidade de 

atendimento a diversos interesses que, no entanto, não alcançam  a transformação do 

cidadão. Neste contexto “palavras, sentidos, objetos desnaturalizados", retirados de seu 

ambiente natural., abandonam sua função comunicativa e referencial imediata e 



penetram no mundo da polissemia, da metáfora, dos segundos sentidos” (GARCEZ, 

2002:17) 

. 

O ESCREVER À LUZ DOS TEÓRICOS 

 

A questão da escrita é um nó na rede de temas que se apresentam para um 

professor. A escrita, desde cedo, não é parte de um processo natural de criatividade e de 

livre arbítrio, uma forma de expressão de sentimentos. 

Segundo Derrida (Derrida,1995:27), há um desejante que leva a compreensão do 

“querer-escrever a partir de um voluntarismo. O escrever não é a determinação 
ulterior de um querer primitivo. O escrever desperta ao contrário o sentido de 
vontade da vontade: liberdade, ruptura com o meio da história empírica tendo 
em vista um acordo com a essência oculta da empiria, com a pura 
historicidade”(p.27).  

 
   
O que torna esta tarefa, no entanto, tão difícil? Vale a pena seguir algumas pistas,  que 

nos contatos havidos com os entrevistados emergem sob a perspectiva da importância 

do livre pensar, da criatividade mas a quem ainda é necessária ousadia e auto confiança 

para consumá-la.  Uma delas é estimular a auto estima de todo aquele que se propõe a 

escrever algo que valha a pena quando Barthes (1978) assim se pronuncia: 

“entendo por escritor não o mantenedor de uma função ou servidor de uma arte, 
mas o sujeito de uma prática – deve ter a teimosia do espia que se encontra na 
encruzilhada de todos outros discursos, em posição trivial com relação à pureza 
das doutrinas (trivialis é o atributo etmológico da prostituta que espera na 
intersecção de três caminhos)”(p.26) .  

 

E é certo que para realizar este trabalho há não só o compromisso da entrega da 

produção, mas o que Barthes chama de teimosia que é “manter ao revés e contra tudo a 

força de uma deriva e uma espera” (1978:27). Deriva em relação a pensamentos e 

leituras que estão soltos, à espera de uma adequação a um sentido, à espera de uma 

paciência de artesão em esculpir as palavras e as idéias na expectativa de produção de 

uma escrita. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

            E o que fazer com escritas que não atingem seus objetivos: textos truncados, 

incompletos, contraditórios, tão fragmentados quanto os currículos aos quais foram 

submetidos em suas formações (ou apenas informações?). 



Segundo Derrida (2005:46), quando esta escrita está em um contexto de 

obrigatoriedade, “não é melhor, segundo Platão, como remédio do que como veneno; 

...Platão suspeita do phármakon em geral, mesmo quando se trata de drogas utilizadas 

como fins exclusivamente  terapêuticos, ... manejadas com boas intenções e ... eficazes 

como tais”.   

Assim, (Idem, 2005:44) “por um lado Platão tende a apresentar a escritura como 

uma potência oculta, e por conseguinte, suspeita” , o que permite agregar a idéia de que 

para cada texto há um subtexto que o leitor é "incapaz de se apropriar, porque se 

chegarmos ao âmago da questão o próprio escritor pode ter uma outra idéia para a 

expressão escrita com a qual se manifestou...( Ibidem,2005,p.44) 

            Portanto a escritura cujo ensino se dá na escola não deveria, segundo Adorno, 

(1995:79) “... consistir em apenas escolher o que é certo e na apreensão do mesmo por 

meio de categorias”, e sim que, aluno e  professor fossem capazes de criar escrevendo, 

mas com foco no olhar com “aptidões críticas”(1995, p.79) e, agregando Ezra Pound 

(2006,p.81) ”creio que  professor ideal seria o que examinasse qualquer obra prima que 

estivesse apresentando a seus alunos quase  como se nunca a tivesse visto antes”. 

Formar professores parece ter sido um desafio constante, já em 1915, Benjamin 

em seu texto intitulado A vida dos estudantes,(Benjamin, 1984), 

 “dirige as principais críticas ao meio acadêmico...relacionadas ao seu     
   envolvimento com a cultura burguesa, ao aparelhismo interno através do qual  
   seus profissionais mercantilizam o conhecimento, criando para si uma  
   atividade limitada, e , para o conjunto uma universalidade abstrata”(p.34). 
  

          A preocupação de Benjamin com a produção de objetos para o aprender  remete a 

um trecho de virulência e ao mesmo tempo de um senso de crítica que acreditamos pode 

servir ainda e sempre para a análise da escola como instituição de aprender ou de 

ensinar, a perpetuação do status quo (Benjamin, 1995) e, 

"elucubrar pedantemente sobre a fabricação de objetos – material educativo,     
brinquedos ou livros – que fossem apropriados para as crianças é tolice. Desde o  
Iluminismo essa é uma das mais bolorentas especulações dos pedagogos...as  
crianças são inclinadas a procurar todo e qualquer lugar de trabalho onde  
visivelmente transcorre a atividade sobre as coisas...”(p.18).  
 

Quem sabe, poder-se-ia adequar, sem temor, esta idéia à formação de 

professores que poderiam praticar mais autonomamente sua construção da fala e escrita, 

através de uma expressão mais autentica em seus textos. Afinal, fica a pergunta: para 

quem e para que se escreve? Por que a necessidade de confimar a oralidade em textos 



que nem sempre são de fácil construção? Segundo Foucault (1997:13) que na 

apresentação de Pierre Rivière , considera (Foucault,1997):  

os discursos ... como armas de luta, uma batalha,... de uma relação de poder, 
que , devem ser analisados estrategicamente, politicamente deixando de lado “os 
velhos métodos acadêmicos de análise textual e as noções que derivam do 
prestígio monótono e escolar da escrita”(p.13). 
  

Desta forma, o que interessa a este trabalho, visto que os dados da pesquisa 

apontam, um real nível de dificuldade de escrever, a qual vem apensadas o imaginário 

quanto à expectativa de produção de um texto considerado bom, como também, a 

realidade de traumas acontecidos  durante a vida escolar que se desenvolve a partir  de 

avaliações/ notas muito menos voltadas para um ângulo construtivo do que se 

apresentam ao aluno, se define em uma suscinta expressão foucaultiana ( Foucault, 

1971:.47), “ a escrita... um sistema de sujeição...  

Assim, o professor, destes tempos complexos, quer em ambientes presenciais, 

quer utilizando ferramentas digitais, não deveria segundo Barthes(1977:9), senão ter 

“outra atividade senão a de pesquisar e falar – eu diria prazerosamente sonhar alto sua 

pesquisa – não de julgar, de escolher, de promover, de sujeitar-se a um saber dirigido” 

Há, no entanto, um objetivo que parece decisivo que é a função da escola 

voltada para a alfabetização que se confronta com o real papel desta, precisando 

preparar leitores reflexivos, sob o risco de contar apenas com repetidores de mensagens 

levadas ao extremo das repetições de um merchandising absurdo que pretende vender a 

tudo e a todos nas esferas do capitalismo selvagem em que se encontra! Assim sendo, a 

pena, metaforicamente a ferramenta da escrita pode ser tão pesada quanto o teclado de 

um computador! 

Por sua vez, o mercado que atende aos professores e alunos está voltado para a 

formação de um público leitor, desafiando o tempo todos os participantes do processo 

de aprendizagem e o público em geral a ler, na maior parte das vezes, 

fragmentadamente, em capítulos reproduzidos através de copiadoras já que o custo do 

livro continua na razão inversa do interesse de sua divulgação. 

Outrossim, grande parte de nossa pedagogia está ainda voltada para a oralidade, 

que, em última analise, é muito mais uma prática de falar-ouvir do que desafiar a 

dialogicidade dos parceiros que precisam caminhar juntos na sala de aula: alunos e 

professor (ou será ensinante-aprendentes?). Consequentemente, escrever seria “ querer 



atingir o ser fora do sendo...,querer esquecer a diferença: esquecer a escritura na palavra 

presente, tida como viva e pura” (Derrida, 1995:27).   

 

A  METODOLOGIA DO ESTUDO 

Se me reporto ao tema que é objeto de pesquisa, que se refere à escrita do 

professor e a maneira como ela aparece em sua práxis, se a “escrita constitui uma 

experiência... revelando os movimentos do pensamento, ela dissipa a sombra interior 

onde se tecem as tramas do inimigo”. (Foucault, 2006:145) porque interessaria 

desenvolver a crítica e o pensamento reflexivo, visto os desdobramentos que isto traria? 

E chego a algumas respostas... 

Este trabalho entrevistou, por escrito e oralmente, uma média de 28 alunos 

pagantes de um curso de pós-graduação em complementação pedagógica numa 

universidade particular no Rio de Janeiro, utilizando seus próprios recursos, sem 

nenhum tipo de subsídio, em que 22 apontam questões do tipo “tenho dificuldade em 

organizar pensamentos em palavras escritas”. O grupo que era de professores atuantes 

em sala de aula, formados em Historia, indica na análise dos dados em relação às 

questões do escrever o resgate do olhar, da percepção de Derrida (1995:27) quanto ao  

“querer escrever e não desejo de escrever, ..., mas de liberdade e dever. Na sua relação 

ao ser, o querer – escrever pretenderia ser a única saída para fora da afecção... escrever 

seria ainda usar a manha em relação à finitude, e querer atingir o ser fora do sendo, o ser 

que não poderia ser nem afetar-me ele próprio”.  

Ao final do dia de trabalho se dispunham a participar das entrevistas, inclusive 

em inúmeras situações permanecendo em pequenos grupos de discussão em que faziam 

analogia de como a escrita era metabolizada não só por eles, como por seus alunos. E 

como se reconheceram no cotidiano da sala de aula professores-alunos! 

Do total de respostas, 13 apontam a facilidade no falar, de se comunicar 

oralmente, prática cotidiana da sala de aula; a concentração das dificuldades está no 

escrever: 15. Um dos depoimentos mais significativos foi de uma aluna que explicava: 

“que o que ocorria em sua cabeça não passava para o braço e conseqüentemente para 

a mão para que ela pudesse escrever o que pensava”, enquanto seu colega informava 

“que necessitava de uma preparação para conseguir fazer um texto claro e objetivo, 

alem de requerer muita leitura para poder lidar com o valor e significado das 

palavras...”  



Na nossa práxis pedagógica, em cursos de pós-graduação em diferentes 

estabelecimentos de ensino superior, tanto públicos, como particulares, o que chama a 

atenção tem sido o nível de dificuldade em entender o texto que, no mais das vezes, os 

alunos pedem para ler em conjunto (o que aponta a necessidade de perguntar ao colega, 

e só depois tirar dúvidas com o professor), assim como preparar um artigo linkando o 

texto a um assunto que tenha sido de interesse do grupo durante as aulas. 

Acreditamos que um dos sintomas esteja no fato de que este seja um produto de “uma 

pedagogia tradicional... a linguagem e outras formas de representação estão ali apenas 

para espelhar, refletir, de forma transparente, a realidade” (Silva,1999:106). 

A fragmentação do currículo não comporta o impacto que “comunidades virtuais 

oferecem, (em) um novo contexto alegórico em que se pensar sobre a identidade 

humana na era da Internet” (Turkle, 1995:267).  

Segundo Castells (2003:102), “se alguma coisa pode ser dita, é que a Internet parece ter 

um efeito positivo sobre a interação social e, tende a aumentar a exposição a outras 

fontes de informação”. Vale repensar que o saber está em rede, não confundindo com a 

idéia que o saber está na rede, emaranhado e no olimpo acadêmico... 

Para que as redes expandam seu potencial e não se tornem teias que segundo um 

professor numa das discussões perguntou; “... e o que faço quando as palavras que 

escrevi não expressam o que queria dizer”? 

Ante estas questões que se encontram nas categorias de verdadeiras mudanças 

paradigmáticas, o “currículo é um fetiche a ser desconstruído” (Silva, 1999, p.106) e 

continuando com Adorno (1995:63) “a colcha de retalhos formada pela declamação 

ideológica e de fatos que foram apropriados, isto é, na maior parte das vezes decorado 

revela que foi rompido o nexo entre o objeto e a reflexão”. A formação dos professores 

nestes tempos complexos precisa se ocupar do que Adorno chama de “Bildung, 

formação cultural necessária a quem pretende ser formador” (1995:63). 

O tempo anda escasso para tantas reformulações; é preciso “começar a pensar a 

complexidade, enfrentar os desafios da agonia/nascimento de nosso entre-dois-

milênios”( Morin, 2000:104).  

Há um longo caminho a percorrer para o ensinante, que nos aproxima dos 

dizeres de  Kohan (2009):  

“ali onde o professor vai dizer eu sei e escuta-me, Sócrates vai dizer: eu não sei 
nada e, se me ocupo de ti, não é para transmitir o saber que te falta, mas para que, 
compreendendo que não sabes nada, aprendas por isso a ocupar-te de ti mesmo”(p.46). 
 



Porque o marco zero está neste breve momento que é a aula, cujo professor, 

segundo Pound (2006:79), “é pago pelo tempo despendido, é (sendo) quase impossível 

se avaliar seus resultados, já que seu problema econômico“ é como esticar o tema de 

modo a ser pago por mais lições”. 

Resgatando a importância do trabalho do ensinante, à parte de comentários 

pessimistas, porém longe de serem mentirosos, ficamos ainda com Pound (2006:79) ”o 

homem que realmente sabe, pode dizer tudo que é transmissível em poucas palavras”. 

E depois? “conhecer-se a si mesmo – aprender a pensar-fazer como se nada fosse 

evidente-espantar-se...” (Deleuze Guattari 1992:15). Desta forma acredito que se deva 

estar não só em uma sala de aula, em um a proposta de produção textual ou qualquer 

outra forma de comunicação assim como na vida, com liberdade, liberdade esta que 

segundo (Barthes,1978):  

“é um luxo que toda sociedade deveria propiciar a seus cidadãos: tantas 
linguagens quantos desejos houver, proposta utópica, visto que nenhuma sociedade está 
ainda pronta a admitir que haja vários desejos”( p.25).  

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para o momento, este é o cenário. Favorecer a entrada no mundo das letras, ser 

um igual, um alfabetizado, saber ler e escrever, entender e resumir, livrar-se das teias 

que impedem a inclusão  de sua criação e aptidão crítica com  textos, hipertextos, e o 

que mais puder, no sentido de uma verdadeira hominização pautada em diálogos 

dialógicos que os tempos atuais andam tão necessitados...  
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