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O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO ESCRITA 

NA EDUCACÃO BÁSICA 

 

RESUMO: Este artigo teve como objetivo pesquisar, analisar o ensino de Língua Portuguesa e o ensino de 
produção textual; a formação de professores e o contexto sócio cultural dos estudantes dessa língua  e propor 
reflexões que levem a mudanças nas práticas escolares e consequentemente a um melhor resultado na 
aprendizagem da língua materna e de textos escritos pelos estudantes do Ensino Fundamental ao Ensino 
Médio.   
Palavras-chave: Ensino, produção textual, escola avaliação, metodologia, gramática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. INTRODUÇÃO 
 

Diante de uma dificuldade demonstrada em avaliações externas por muitos 

estudantes da educação básica: dificuldade na produção de um texto por alunos e alunas 

nos anos finais de cada etapa, 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª séries do Ensino 

Médio, este trabalho procura mostrar alguns aspectos relevantes no processo de ensino e 

aprendizagem da língua escrita pelos aprendizes da língua portuguesa. Identificando 

alguns aspectos importantes que melhorem ou prejudiquem a aprendizagem de tal 

habilidade: contexto escolar; formação docente; situação sócio cultural dos estudantes e 

políticas públicas de incrementarão e desenvolvimento da leitura e da escrita nas escolas 

públicas. 

Para isso, uma análise bibliográfica de Derlia Lerner (2002) em “Ler e escrever 

na escola: o real, o possível e o necessário” como Também Francisco Salvador Mata (2003) 

em “Como prevenir as dificuldades na expressão escrita”, e  nas ideias expostas por Jaime 

Luiz Zorzi: “Aprender escrever: apropriação ao sistema ortográfico” (1998) e “Aprendizagem 

e distúrbios da língua escrita” (2003), que serviram como sustentáculo neste trabalho.  

 

Nesse texto tratar-se-á da real aprendizagem da escrita e uso da mesma em 

sala de aula e fora dela: é a comunicação através dos gêneros escritos. Não se pretende 

afirmar que a aprendizagem da produção de textos é uma habilidade à parte, posterior às 

etapas de alfabetização das crianças e adultos. Pelo contrário, o ato de escrever pode e 

deve ser trabalhado desde os primeiros anos de vida e de escolarização de uma pessoa, 

mesmo que ela ainda não esteja alfabetizada. Desde cedo, é importante que as crianças 

produzam seus textos, da maneira que elas imaginem estar comunicando algo, como diz 

ferreiro & Teberosky (1984): 

Porém, nossa defesa vai mais longe ainda: deixemo-la escrever, ainda que seja 

num sistema diferente do sistema alfabético; deixemo-la escrever, não para inventar 

seu próprio sistema idiossincrático, mas sim para que possa descobrir que seu 

sistema não é o nosso, e para que encontre razões válidas para substituir suas 

próprias hipóteses pelas nossas. (p. 288). 

Para isso se afirma que não há aprendizagem da língua escrita desvinculada, 

distanciada de textos significativos, embora os textos dos alunos sejam escritos com 

códigos não alfabéticos. 



 

Ainda na alfabetização - etapa escolar, tradicional momento de aquisição da 

leitura e da escrita - é de extrema importância que os alfabetizadores criem um ambiente 

satisfatório e eficaz para a produção de textos. E que os alfabetizandos consigam entender 

as diversas funções da escrita. Dessa forma, Gnerre (1998) afirma que: 

No trabalho de alfabetização rotineiro temos que encontrar estratégias que 

contribuam para novas atitudes com relação à escrita, que sugiram hipóteses 

interessantes sobre o uso e as funções da escrita e que, longe de apressar o 

processo de alfabetização, tratem de preparar o contexto psicológico e sociocultural 

mais adequado para que ele se realize. (GNERRE, 1998, p. 60). 

É muito clara a importância do ambiente alfabetizador. A necessidade de se criar 

um ambiente onde as crianças e/ou adultos em processo de alfabetização entrem em 

contato com textos variados, não com a intenção de que elas aprendam mais rápido apenas 

observando a escrita dos outros, mas para que os alunos percebam que os textos são 

importantes e que existem uma variedade muito grande de textos em nosso meio. Também 

é interessante que os educandos se envolvam com textos reais para comunicar-se 

eficientemente através da escrita cotidiana. Não se pode introduzir uma criança no 

fantástico mundo da escrita sem que esses indivíduos apreciem de uma forma lúdica, 

envolvente os diferentes textos com histórias fantásticas, reais, poesias, músicas, dentre 

muitos outros textos. Assim como indica Delia Lerner (2002): 

O desafio é conseguir que as crianças manejem com eficácia  os diferentes escritos 

que circulam na sociedade, e cuja utilização é necessária ou enriquecedora para a 

vida (pessoal, profissional, académica), em vez de se tornarem especialistas nesse 

gênero exclusivamente escolar que se denomina "composição" ou "redação".(p.28) 

Numa atividade de produção textual - em que os alunos já têm um certo 

conhecimento sobre a língua – conforme ideias do trecho acima, a leitura 

mantém uma relação muito importante com a produção de textos. Ao entrar em 

contato com diversos gêneros, lendo-os e analisando-os, os alunos familiarizam-se 

com tais gêneros e a leitura ajuda na aprendizagem da escrita de pessoas 

alfabetizadas.1 

Mesmo que as crianças já estejam alfabetizadas, no sentido de dominar 

algumas particularidades da língua escrita, no caso da ortografia, por exemplo, há 

outras particularidades dos textos, como a acentuação e a pontuação, que se 

 
1 Ana Teberosky (1992) também corrobora essa afirmação.  



 

tornam mais complexas para muitos usuários da língua portuguesa. 

Quando se analisa a produção espontânea de alunos (5° e 9° anos do Ensino 

Fundamental), mesmo aqueles que demonstram um bom domínio ortográfico, produzindo 

textos bem legíveis e com poucos desvios ortográficos, percebe-se que eles encontram 

dificuldades na acentuação e pontuação. Algo que é natural e compreensivo nessa etapa 

da aprendizagem, os alunos apreenderem estes conhecimentos um pouco mais tarde, pois  

“Não é tarefa fácil reter de uma só vez a ordem de grafias, a alternância, a quantidade de 

grafias e a posição dessa grafia especial, que é o acento”, isso confirmado por Ferreiro & 

Teberosky (1984). 

Também se percebe na produção dos alunos já alfabetizados;  confirmado pelas 

pesquisadoras acima, não é muito fácil aprender as regras de algumas particularidades da 

escrita no instante inicial escolar. Fica claro também que, quando o aluno encontra-se 

alfabetizado, dominando a transcrição dos fonemas para a escrita, não estão preparados 

para produzir textos expressivos. Isso porque a escrita possui regras que são adquiridas ao 

longo de sua vida escolar, o aprendizado da escrita é contínuo.  

 As dificuldades das crianças no ato da produção escrita 

Ao executar uma tarefa escolar em que os estudantes precisam produzir textos 

escritos, é percebível  que os mesmos não gostam de escrever seus próprios textos, ou 

melhor dizendo, não sabem fazer isso. As dificuldades que eles encontram com a prática 

de escrever fazem com que os mesmos tendem a não querer escrever. Para produzir textos 

é necessário um conhecimento técnico, que é o conhecimento metalinguístico. O problema 

de muitos alunos sentirem-se incapazes de produzir "bons" textos, é o fato de o ensino 

tradicional desvincular o ensino da metalinguagem com a produção escrita, como afirma 

Ana Teberosky (1995):2 

Frequentemente, na escola, ambos os tipos de conhecimento têm sido confundidos 
ou então são tratados de forma sucessiva: primeiro se ensina o aspecto técnico do 
ato de escrever, associado basicamente à alfabetização feita à base de ler e copiar 
palavras; em seguida, se trabalha a leitura e finalmente a produção de textos 
inteiros, (p. 87) 

Dominar a língua escrita é algo que está além de aprender a codificar e 

decodificar, como se pensam muitos educadores quando tentam melhorar a escrita das 

crianças com atividades puramente mecânicas, como a cópia. Escrever é um processo 

 
2 Também compartilha com essas ideias o Fonoaudiólogo Jaime Luiz Zorzi (1998).  



 

muito complexo e que levam, as vezes, mais tempo do que se pensa, como, assim, confirma 

ZORZI (2003): 

Adquirir o domínio da escrita não significa, simplesmente, aprender uma forma de 
comunicar - se a distância, transformando fala em grafia, mas sim ter acesso a uma 
maneira nova de estruturar o pensamento, via elementos linguísticos de uma nova 
espécie, (p. 111). 

Como foi mencionado anteriormente, aprender a escrever é muito mais do 

que codificar a fala. O código escrito é uma habilidade que se aprende, que se constrói. E 

para isso, o aprendiz precisa agir no processo de aquisição do mesmo. Seria muito fácil se 

se aprendesse a escrever apenas copiando, imitando os traços feitos por outros. Por isso  

o fato de se ter resultados tão ruins em avaliações internas ou externas e o índice de 

repetência ser enorme no Brasil. Este fato está diretamente ligado às dificuldades de leitura 

e escrita. Porque as crianças passam pela escola e esta lhe impõe uma técnica incorreta 

de apreensão da escrita e da leitura, seguindo um descaminho, como se observa nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Essa dificuldade expressa-se com clareza nos dois gargalos em que se concentra 
a maior parte da repetência: no fim da primeira série (ou mesmo das duas primeiras 
séries) e na quinta série. No primeiro, por dificuldades em alfabetizar, por não 
conseguir o uso eficaz da linguagem, condição para que os alunos possam 
continuar a progredir, pelo menos, o fim da oitava série. (Brasil, 1998, p.19). 

 

Enquanto escola e educadores não perceberem que é necessário mudanças no 

processo de ensino aprendizagem da produção escrita e também na importância de 

aprender escrever textos muna situação real de comunicação e de interação com diferentes 

gêneros, as dificuldades persistirão.3 Porque a criança precisa criar suas próprias hipóteses 

e começar a refletir sobre a língua. É importante que elas produzam, reflitam. Algo que a 

cópia não permite fazer. Ferreiro & Teberosky (1984) apontam isso como uma maneira de 

impedir as crianças de produzir seus próprios textos: 

Impedindo-a de escrever (isto é, explorar suas hipóteses no ato de produção de um 
texto) e obrigando-a a copiar (isto é, a repetir o traçado de outro sem compreender 
sua estrutura) a impedimos de aprender, quer dizer, descobrir por si mesma, (p. 
289). 

Como se verifica, esse foi e continua sendo ainda um grande entrave na 

aprendizagem de produção textual, visto que a cópia e outros exercícios mecânicos que 

não fazem os alunos refletirem sobre a língua - para que e para quem se está escrevendo 

-  pouco contribui para que o educando avance, e o que é pior, pode é inibi-lo, pelo fato de 

 
3 Ver também Geraldi (ORG.) (2002)  



 

nunca se tornar capaz de escrever um texto sozinho, de tomar suas próprias decisões como  

a defesa de uma tese em um texto argumentativo.  

2. O ENSINO TRADICIONAL DE GRAMÁTICA E A PRODUÇÃO DE TEXTOS  

É fato que os primeiros conhecimentos de uma pessoa sobre a língua materna 

não começam na escola. Mas esta é muito importante para um desenvolvimento eficaz no 

que se refere a aquisição da língua escrita, porque a aprendizagem metalinguística precisa 

de uma intervenção, um ensino. 

Para a maioria das crianças brasileiras, o primeiro contato com a língua 

escrita, de fato, é no ambiente escolar. No entanto, o ensino institucionalizado pouco tem 

contribuído para o desenvolvimento da criança no mundo da escrita, uma vez que ela não 

estimula os alunos a construírem seus conhecimentos, nível de aprendizagem individual.  

Além disso, as escolas ainda contribuem com um outro ponto negativo, o fato de 

elas não investigarem a aprendizagem, o desenvolvimento genético dos aprendizes, 

atribuindo tudo a questões metodológicas, como apontam Ferreiro & Teberosky (1984):: 

A escola precede com ambiguidade, muitas vezes assinalada, pensando o 
problema em termos puramente metodológicos enquanto atribui, implicitamente, à 
criança, uma série de noções sem preocupar-se de investigar se elas as adquiriram. 
(p. 290). 
 

A instituição escolar deveria ser a propulsora do ensino de língua materna. 

Infelizmente, o que se percebe é o contrário. Muitas vezes, o ensino da língua portuguesa 

em sala de aula pouco tem contribuído para formar pessoas capazes de comunicar-se, 

expressar suas ideias através da língua escrita de uma forma eficaz. Parafraseando Irandé 

Antunes (2003), a escola tem insistido em ensinar uma língua que não diz nada, que não 

levam os alunos a usá-la de uma maneira carreta e eficiente.  

Concordando com esses argumentos, e ainda acrescentado uma consequência 

do ensino tradicional de língua portuguesa, Delia Lerner (2002), afirma que a escola está 

"fabricando sujeitos quase ágrafos": 

Quando Irandé Antunes (2003) e Delia Lerner(2002) esclarecem a importância 

de formar escritores competentes, assim como Ana Teberosky (1992), elas quiseram fazer 

referência a um ensino eficaz, em que as pessoas, ao terminarem o ensino básico, seja 

capaz de usar correto, adequado e eficientemente a língua escrita.  

 

3. A PRODUÇÃO DE TEXTOS COMO PRÁTICA AVALIATIVA  



 

O que tem atrapalhado bastante as aulas de produção textual e dificultando a 

aprendizagem da mesma é o fato de que muitos professores só pedem para os alunos 

produzirem um texto com o intuito de avaliá-los e atribuir-lhe uma nota. E mesmo assim 

produzem-se poucos textos durante o ano letivo, e quando os alunos produzem, eles já 

sabem que seus textos não tem outra finalidade se não recebê-los todo rasurado e com 

uma nota, destacando apenas os “erros”4; pouco se valoriza o que foi produzido pelos 

estudantes. Nisso se percebe algo lamentável no ensino de língua portuguesa e a 

aprendizagem da escrita: a criança é avaliada por aquilo que ainda não sabe. Jaime Luiz 

Zorzi (2003) afirma que: 

 
Se fizermos uma análise positiva, ou seja, considerando aquilo que ele aprendeu, 
podemos constatar, como foi apontado em seu texto, uma série de conhecimentos 
que, infelizmente, dentro de uma avaliação escolar tradicional que toma como 
modelo uma linguagem que não é a dessa criança, são obscurecidos por aquilo que 
ela ainda não aprendeu, (p. 20). 

 

Ao agir dessa forma, a escola pouco tem contribuído para que os alunos 

melhorem suas produções escrita e/ou orais, pelo contrário, ela cria mais dificuldades para 

e pelos alunos, como também é destacado nos Parâmetros Curriculares Nacionais: "Umas 

das prováveis razões dessas é dificuldades para redigir pode ser o fato de a escola colocar 

a avaliação como objetivo da escrita". (Brasil, 1998, p. 68). 

Para Mabel Condemarín e Alejandra Medina (2005):  

 
As práticas avaliativas tradicionais dos professores, como a correção ou o 
enriquecimento dos textos produzidos, muitas vezes não oferecem aos alunos 
oportunidades de aprendizagem, visto que de maneira geral essas se centram nos 
textos e não nos saberes dos alunos. (CONDEMARÍN & MEDINA, 2005, p.66) 
 

Refutando essas práticas, os resultados serão bem melhores quando os alunos 

passarem a escrever como uma forma de comunicação, produzindo textos reais. 

Escrevendo textos expressivos, significativos para reais receptores e que não servirão 

apenas como um objeto de avaliação. Pois, para esse fim, não traz nenhuma eficiência 

para os educandos, visto que seus textos são usados pelo educador para atribuir uma nota 

e não como uma maneira de conhecer as reais dificuldades das crianças. Não que os 

conhecimentos linguísticos não sejam importantes para escrever bem, mas é necessário 

criar uma prática de escrita onde se valoriza o que escrever, além do como escrever, que 

enfatiza apenas a forma padrão da língua.   

 

 
4 - destaca-se esse “erro” porque para Marcos Bagno (2002) são variações linguísticas.  



 

4. A PRODUÇÃO LIVRE DOS ESTUDANTES COMO UMA PRÁTICA POSITIVA  

Tornar os alunos escritores competentes, supõe, portanto, uma prática 

continuada de trabalhos com diferentes textos em sala de aula, situações de produção e 

recepção de uma grande variedade de textos reais e/ou fictícios e uma aproximação das 

condições de produção às circunstâncias nas quais se produzem esses textos 

O educador deve conscientizar-se de que é através de textos reais que os 

alunos encontram o verdadeiro sentido da escrita. Estes devem perceber que a escrita não 

existe para o nada e que esta tem importantes funções no meio social.  

É interessante salientar que para os alunos perceberem a importância e 

funções dos gêneros, eles devem produzir textos reais e significativos. A escola não 

pode fazer com que as crianças se tornem apenas copiadores, obrigando-as a copiar 

longos textos, sem fazer um mínimo de reflexão sobre a língua que está utilizando. Assim, 

adverte Jaime Luiz Zorzi(2003): 

 

Muitas crianças não têm claro o papel social da escrita e a veem com uma mera 
atividade acadêmica, uma coisa "chata" que precisam aprender para poderem ser 
aprovados. Essa falta de compreensão do que é de fato a escrita, de sua 
importância social, e o desconhecimento dos usos que dela se pode fazer têm 
funcionado, muitas vezes, como um agravante, ou mesmo um fator gerador dos 
distúrbios de aprendizagem da leitura e da escrita. (p. 116) 

 

É fato que as crianças não aprendem a escrever observando os outros 

escreverem e nem só observando os textos já produzidos, mas é de extrema 

importância que se crie um ambiente de leitura, onde as crianças entrem em contato 

com diversos gêneros. Pois é preciso que elas tenham modelos, que conheçam os 

diversos gêneros que circulam em seu meio, como afirma Ana Teberosky (1995): 

 
Elaboramos uma série de passos para a intervenção, partindo de duas ideias 
básicas: os pequenos escritores deverão ser primeiros leitores (quer dizer, estar 
em contato com leitores, ouvir leituras em voz alta dos adultos). Deverão, além 
disso, e esta é a segunda ideia, consultar os objetos escritos (os livros, os jornais), 
ou seja, deverão conhecer modelos convencionais de textos. Essas ideias se 
concretizam na atividade de reescrever um texto - modelo, (p. 99). 

 

A partir desse contato direto com textos alheios, as crianças podem expor suas 

ideias através de um gênero, mas que elas sejam os produtores, ou conforme o trecho 

acima, os "reprodutores".5 E que a escola torne-se um ambiente capaz de fazer com que 

 
5 GERALDI (1991) Destaca a atividade linguística com ações como conversar, discutir, ler um texto, etc.   



 

seus alunos tornem "escritores" capazes e prazerosos com o que fazem. Que deixem de 

produzir apenas por questões aviatórias.  

Dessa forma, a escola deve ser vista pelas crianças como um lugar de 

construção do saber, onde se pratica atividades reais de comunicação, e que o estudo da 

Língua Portuguesa nos é muito útil. E não como um lugar de obrigação, onde tudo que faz 

será por meio da ordem do professor e que servirá como uma avaliação.  

As crianças passam a gostar da escrita quando elas convivem com pessoas 

que leem e escrevem e em um lugar onde se pratica o mesmo. Quando a criança não tem 

esse ambiente em casa, com os familiares, cabe a escola proporcionar isso para seus 

alunos. Os discentes passam a gostar ainda mais quando recebem o apoio dos adultos e, 

principalmente, do professor. Este tem um papel importante de incentivar e intervir 

adequadamente, não de ficar reclamando e reclamando, corrigindo a escrita das crianças 

a toda hora. É o que Francisco Salvador Mata (2003) recomenda, uma produção contínua 

e com a intervenção adequada pelo professor.  

Os alunos aprendem a escrever produzindo, compondo seus próprios textos. E, 

dessa forma, o professor deve reconhecer os avanços e as dificuldades dos alunos através 

do que conseguiram produzir. Já se sabe que os alunos são sujeitos ativos na apreensão 

da escrita. Muito dos conhecimentos das crianças são adquiridas praticando, fazendo, 

embora não saibam, a princípio, o que se está fazendo.  

5. A IMPORTÂNCIA DOS TEXTOS ESCRITOS ESPONTANEAMENTE 

Os professores devem motivar os alunos através de intervenções didáticas 

adequadas. Para isso, aqueles precisam ser um professor pesquisador, estar sempre 

atualizado para intervir pedagógico, adequadamente diante das dificuldades 

dos alunos.  

Munido de conhecimentos teóricos-científicos, o professor deve analisar as 

produções dos alunos para que o mesmo possa detectar o que acontece na escrita das 

crianças, as alterações que ocorrem para poder elaborar atividades adequadas e que 

surtam efeitos positivos na aprendizagem dos aprendizes.6   

Quando se analisa produções propostas de estudantes do 5° e 9° anos do 

Ensino Fundamental, percebe-se ainda uma dificuldade muito grande em produzir textos 

espontaneamente. A maioria dos textos (narrações) dos alunos encontram-se em um nível 

 
7 – Para Noely Klein Varella (2004): “O professor deve ser pesquisador de sua pratica[...]” 



 

muito baixo, para faixa etária e escolaridade desses estudantes. Alguns textos quase 

ilegíveis e com muitos traços de apoio na linguagem oral: a maioria repete muito as 

conjunções "e", "aí" e o pronome "ele".  

Isso acontece porque na comunicação oral, é muito comum, para indicar 

linearidade, repetir algumas expressões, pronomes e conjunções. As crianças, mesmo 

estando no término do ensino fundamental l e II, ainda não compreendem muito bem 

algumas peculiaridades da escrita. Corroborando com essa ideia, Ana Teberosky(1992) 

afirma que “as crianças repetem as conjunções na escrita para indicar essa linearidade”.   

Outro aspecto interessante no processo de escrita pelos estudantes é que muitos 

deles não seguem todas as etapas de produção textual; "Planejamento, transcrição e 

revisão"(MATA, 2003). Muitas alterações ortográficas na escrita escolar são cometidas pela 

falta de revisão, da autocorreção. Muitas vezes é percebível que em um mesmo texto, é 

possível verificar uma mesma palavra escritas de formas diferentes. Confirmando a 

hipótese de que os estudantes sabem a forma carreta de escrever tal palavra, mas 

confundem-se com a representação múltipla e não percebem que escrevem uma mesma 

palavra de duas formas diferentes.  

A importância dos processos de composição 

Ao propor a produção escrita em sala de aula, muitos estudantes não 

conseguem produzir nada ou quase nada. Outros logo perguntam pelo tamanho: "Quantas 

linhas, professor(a)?". Como foi mencionado em trechos anteriores, neste trabalho, isso é 

consequência da maneira de como é trabalhada a produção textual nas aulas de língua 

portuguesa em nossas escolas, revelando, assim, o hábito de escrever apenas como uma 

forma de avaliação escolar. 

Um outro problema na aprendizagem da produção escrita é o “conceito de 

gramaticalidade" feito pelos professores. Hoje, há uma discussão muito grande entre os 

linguistas e uma dúvida ainda maior entre os professores de língua portuguesa quanto ao 

ensino de gramática. Diante dessa discussão sobre o Ensino de Língua Portuguesa em 

sala de aula, sempre há um ponto enfatizado pelos educadores, que é: se se ensina a 

gramática ou não. Mas essa não é questão principal dessa discussão e da prática, o 

problema é como se tem ensinado e para que se ensina a gramática nas escolas, o qual 

para Luiz Carlos Travaglia (2001) tem sido:  

[...] primordialmente prescritivo, apegando-se a regras de gramática normativa que, 
como vimos, estabelecidas de acordo com a tradição literária clássica, da qual é 



 

tratada a maioria dos exemplos. Tais regras e exemplos são repetidos anos e fio 
como formas "carretas" e "boas" a serem imitadas na expressão do pensamento. 
Nas aulas há uma ausência quase total de atividades de produção e compreensão 
de textos. (p.101).  

Para formar bons escrevedores, produtores de textos, conforme vem se 

afirmando neste trabalho, é necessário, sim, o ensino de gramática, pois "não existe a 

possibilidade de alguém falar ou escrever sem usar as regras da gramática de sua língua" 

(ANTUNES, 2003, p. 119). Como afirmou a linguista anteriormente mencionada, é 

impossível escrever sem conhecer as normas da gramática. No entanto, o entrave, "a pedra 

no caminho" da aprendizagem da comunicação escrita é como essas normas gramaticais 

estão sendo ensinadas e praticadas nas salas de aula. Assim, pode-se confirmar nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais que: 

É o caso, por exemplo, da gramática que, ensinada de forma descontextualizada, 
tornou-se emblemática de um conteúdo estritamente escolar, do tipo que só serve 
para ir bem na prova e passar de ano - uma prática pedagógica que vai da 
metalinguagem para a língua por meio de exemplificação, exercícios de 
reconhecimento e memorização de nomenclatura. Em função disso, tem-se 
discutido se há ou não necessidade de ensinar gramática. Mas essa é uma falsa 
questão: a questão verdadeira para que e como ensiná-la. ( Brasil, 1998, p. 39). 

Diante disso, pode-se afirmar acertadamente que o ensino de gramática não 

pode ser abandonado E, sim, alguns (pré)conceitos que muitos educadores têm sobre o 

mesmo. Que, por conta desse (pré)conceito tem-se esquecido da principal gramática, a 

gramática textual. Como é mencionado nos trechos anteriores, o ensino de gramática tem 

sido basicamente em torno de frases soltas, esquecendo o trabalho com a textualidade. O 

ensino desta modalidade foge ao ensino tradicional e parte para o ensino da gramática por 

gêneros textuais. Não é tirar frase de textos e analisá-las sintaticamente, é aprender a 

estrutura linguística, as modalidades, a linguagem utilizada em cada gênero. A qual para 

MATA (2003) é: 

A gramática textual é a descrição formal das estruturas textuais. Por exemplo, a 
gramática da narração descreve os elementos  estruturais de caráter linguístico 
desse tipo de texto. Disso resulta que o maior requisito por  adquirir competência na 
expressão escrita é aprender a forma essencial dos diferentes tipos de textos: 
narrativo, expressivo, argumentativo, e descritivo. (p. 23). 

Está bem claro que o objetivo é fazer com que o aluno aprenda a produzir e 

interpretar textos. Mas o grande problema é a má interpretação de ideias como a desse 

trecho - e de outras ideias de linguistas que pensam semelhante. Pois os professores 

continuam com o ensino tradicional de gramática, o qual pouco desenvolve esta habilidade 

nos alunos: produzir bons textos. Ou o que é pior, passam a trabalhar, com a ideia de ensino 

contextualizado, com frases retiradas de textos. Contextualizando a frase ao texto, mas 

descontextualizando a verdadeira função de ensino de gramática, adequando o estudo 



 

gramatical às características de cada gênero. Dessa forma, a metodologia e objetivos  

quanto ao ensino de gramática são as mesmas de sempre. O problema é que passaram a 

ver os textos como sendo para ensinar gramática, ao invés da ensinar gramática para se 

produzir textos. 

Também vale destacar que para escrever bem, não basta os conhecimentos 

gramaticais. É preciso conhecer a estrutura do texto a ser produzido; a gramática de cada 

gênero para que o produtor saiba interligar o conhecimento sobre as normas gramaticais 

com a gramaticalidade dos textos a serem escritos.  

O conhecimento da estrutura textual, as características, a modalidade gramatical 

a utilizar em cada texto é algo que se faz no planejamento do texto pelos alunos. Outra 

etapa que as crianças não estão habituadas e, por isso, não o faz, por que na escola, por 

conta do tempo, tem-se colocado a ideia de que não é preciso planejar, fazer rascunhos.  

Com esse péssimo hábito apontado nos trechos acima, os alunos tornam-se, 

também, escritores "medíocres". Produzindo textos preocupados com a quantidade de 

linhas (optando sempre pelo mínimo possível). Não se afirma aqui que textos curtos não 

tenham qualidades - que o tamanho influencie na qualidade - mas os alunos costumam 

produzir textos curtos por sentirem dificuldades em desenvolver uma ideia no texto 

argumentativo ou o enredo em textos narrativo, como exemplos.  

Para que as crianças tornem-se um escritores eficientes, elas precisam aprender 

a planejar: fazer um rascunho mental, escolher, analisar o gênero a ser produzido, a 

intenção do texto, o(s) interlocutor(es), o vocabulário, tarefa que antecede a transcrição. 

Mas o que acontece na prática é que os alunos planejam pouco ou não planejam, passando 

logo para a fase de transcrição, e uma transcrição definitiva, direto na folha de redação para 

entregá-la ao professor. Ultrapassando outras etapas importantes no processo de produção 

textual, como a revisão.   

Diante dessa situação, os professores devem planejar atividades em que os 

alunos planejem seus textos. E  que os mesmos sejam textos reais, com uma real função 

comunicativa entre  estudantes e estudantes, estudantes e familiar, etc. Assim, fica mais 

fácil de os alunos perceberem a importância do planejamento. Pois sua produção será para 

outra pessoa que não seja só o professor, então, terá ele a preocupação em estruturar 

corretamente seu texto.  



 

6. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA E O CONTEXTO 

SÓCIO CULTURAL DA PRODUÇÃO ESCRITA NO BRASIL  

É notório que o ensino de Língua Portuguesa no Brasil não tem preparado, 

efetivamente, os discentes para suas reais necessidades como usuários da língua materna, 

principalmente na modalidade escrita. Muitos fatores contribuem para que os alunos 

terminem o Ensino Fundamental ou até mesmo o Ensino Médio com grandes dificuldades 

em comunicar-se através da língua escrita. Um desses entraves é porque  "muitos 

professores, do ensino fundamental à universidade, não estão preparados para ensinar a 

escrever". (MATA, 2003, p. 26). 

Os docentes, muitas vezes, não fazem da escola um ambiente gratificante de 

atividades contínuas em produção variadas de gêneros distintos. O pouco que se produz, 

como já foi apontado, é para uma nota, ou melhor, para servir como um instrumento de 

avaliação. Mas não se pode crucificar apenas os professores e os métodos utilizados por 

eles. "Um novo método não resolve os problemas." (LERNER, 2002, p.8). A qual também 

afirma que não basta capacitar os professores, é preciso fazer uma mudança no sistema 

de ensino.   

Além de todas essas discussões sobre metodologias, formação do professor, 

políticas públicas educacionais brasileiras, um outro fator que influencia bastante no ensino 

de língua materna, é o meio onde as crianças estão inseridas. A importância dos pais e 

demais pessoas com quem os alunos convivem para receber e perceber a importância da 

escrita na vida de todos.  

Não se pretende encerrar este trabalho querendo absolver os docentes, 

tampouco condenar os pais, porque estes também são vítimas de um sistema que, também, 

os excluíram de bens culturais, dentre estes a escrita, como também afirma ZORZI(2003). 

Mas ressaltar que ao chegar à escola, as crianças precisam suprir essa deficiência de 

conhecimentos culturais como a escrita e o ambiente escolar, com profissionais 

capacitados e recursos, criar um local favorável e prazeroso para se desenvolver o gosto 

pela leitura e consequentemente a produção de textos com mais qualidades e mais 

eficientes. 

7. CONCLUSÃO 

Diante das problemáticas abordadas quanto ao ensino de Língua Portuguesa e 

a aprender a escrever um texto coeso e coerente em reais condições de comunicação, 



 

algumas situações chama a atenção e merecem mais cuidado: “O tradicional ensino de 

língua portuguesa pouco contribui para escrever um bom texto”; “Aprender a norma padrão 

gramatical não é o suficiente para tornar nossos estudantes bons escrevedores, mas 

também é necessário ensinar gramática”; "É possível mudar tal situação, em que muitos 

professores 'ensinam' e os alunos (pouco) 'aprendem'". Uma das coisas a fazer, é o docente 

procurar, sempre, pesquisar e inovar suas propostas pedagógicas conforme a situação 

vivenciada pelas crianças. Porque, uma das coisas a saber, é que as crianças aprendem, 

ou melhor, constroem suas hipóteses sobre a língua em ritmo gradativo e diferenciado uma 

das outras e sendo ativo, protagonista nesse processo. 

Por último, como colocam Delia Lerner (2002), Francisco Salvador Mata (2003) 

entre outros, é preciso criar, principalmente na escola, um ambiente onde as crianças 

exercitem, de uma maneira sistemática e prazerosa, a produção de diversos gêneros 

textuais. Tampouco, essas atividades devem ser encaradas pelos envolvidos no processo, 

como uma atividade mecânica e como objeto de avaliação.  

É necessário fazer com que os alunos escrevam em situações reais, com todos 

os componentes necessários na comunicação: emissor, mensagem, objetivos e receptor. 

E que nas salas de aula sejam respeitados os dialetos individuais, culturais e regionais, 

sendo preciso apenas adequar à modalidade exigida em cada situação vivenciada pelas 

crianças. 
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