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RESUMO 
 
Pretende-se, neste artigo, compartilhar as experiências e reflexões acerca do projeto: Nos 
Caminhos da leitura e da escrita realizado em quatro primeiras séries do ensino médio do turno 
noturno do Colégio Estadual Ary Ribeiro Valadão Filho (CEARVF ) em 2005. Conferir relevância 
a essas duas atividades escolares, de modo que assumam uma dimensão mais significativa 
socialmente, não só pedagógica, constitui o eixo do trabalho. Buscou-se colocar em prática, no 
ensino noturno, atividades de produção textual, em Língua Portuguesa, que explorassem – 
ademais dos elementos linguísticos – também o trabalho interativo e os gêneros textuais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Leitura, Produção de texto, Ensino Médio 

 
 

PRÁCTICAS DE ESCRITA EN LA ENSEÑANZA NOCTURNA: DESAFÍOS Y 
CONQUISTAS 

 
RESUMEN 

 
Se Pretende, en este artículo, compartir las experiencias y reflexiones acerca del proyecto: En 
los caminos de la lectura y de la escrita realizado en cuatro primeras series de la enseñanza 
media del turno nocturno del Colegio Estatal Ary Ribeiro Valadão Filho (CEARVF) en 2005. 
Valorar  esas dos actividades escolares, de manera que asuman  una dimensión más 
significativa socialmente, no sólo pedagógica, constituye el eje del trabajo. Se intentó poner en 
práctica, en la enseñanza nocturna, actividades de producción textual, en Lengua Portuguesa, 
que explorasen – además de los elementos linguísticos – el trabajo interactivo y los géneros 
textuales.  
 
PALABRAS-CLAVE: Lectura, Expresión escrita,  Enseñanza Media 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

“O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 
imperativo ético e não um favor que podemos ou não 
conceder uns aos outros.” 

(FREIRE, 1996, p. 66) 
 

                                           
1 Professora de Língua Portuguesa e Espanhola no Colégio Estadual Ary Ribeiro Valadão Filho – Inhumas – GO. 
Mestre em Letras/Linguística pela UFG e Especialista em Educação a Distância pelo SENAC-DF. E-mail: 
ritarodrigues.souza@bol.com.br 

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.6, n.9, 2010 Pág.1



  

No instante em que lê estas palavras de Paulo Freire percebe-se que é bem 
maior a responsabilidade de ser professor: ensinar e aprender a ler criticamente, a 
pensar corretamente por meio da escrita e expressar-se oralmente com clareza na 
língua materna; mas, sobretudo, respeitar ou inclusive fomentar a autonomia e a 
dignidade de cada um dos tantos alunos que a escola recebe. 

Com o Projeto: Nos caminhos da leitura e da escrita, pretendeu-se que os alunos 
se interessassem pela leitura e pela escrita, sentissem prazer, dialogassem com o 
professor e com os companheiros de sala sobre as possíveis descobertas que fizessem 
e das dificuldades apresentadas no momento do uso da palavra oral e/ou escrita; 
também se desejou que eles tomassem a leitura e a escrita como práticas que os 
tornassem melhores como gente e os ajudassem a exercer o papel sócio-histórico, 
deles, na sociedade na qual estão inseridos.  

O docente precisa ter autonomia também para tomar decisões acerca de como 
dar continuidade ao processo de ensino/aprendizagem dos seus alunos. O professor 
deve aprender a analisar os resultados positivos e os negativos das atividades de sala 
de aula. As tentativas precisam estar fundamentadas em dados reais e, também, no 
conhecimento e estudo de teorias sobre a linguagem que o permitam organizar, com 
maior consciência e chances de êxito, as novas intervenções no processo de 
ensino/aprendizagem. A ciência de que o professor constitui um dos intermediários dos 
aprendizes e o conhecimento o faz assumir a tarefa de elaboração de atividades de 
leitura e escrita adequadas às necessidades dos alunos ou, no mínimo, contextualizar 
as propostas dos materiais didáticos de forma mais cautelosa e significativa. 

 A continuidade no processo de ensino/aprendizagem de leitura e produção 
textual no ensino médio noturno exige, primeiramente, a compreensão que se trata de 
uma realidade bastante particular em relação aos outros turnos. Não que se deva ser 
menos rigoroso, mais superficial na escolha e aplicação de conteúdos, ou, até mesmo, 
ter pena dos alunos porque trabalham o dia todo e estão cansados.  E, em segundo 
lugar, antes de arriscar propor projetos, isso para qualquer turno, não se pode esquecer 
que estamos trabalhando com algo muito especial: a capacidade de compreensão e 
produção de linguagem. Os participantes dessas atividades linguísticas devem 
aparecer como seres sociais com voz própria. Assim, valoriza-se a ideia de que leitura e 
escrita constituem atividades que se complementam no processo de aprendizagem de 
uma língua, instrumento poderoso de comunicação no mundo letrado. Passa-se a 
discutir como ocorrem ou deveriam ocorrer essas práticas no contexto escolar e, em 
seguida, os princípios que nortearam a escolha dos textos e as propostas de produção 
de textual para a execução do projeto.  

 
 LER E ESCREVER: PRÁTICAS COMPLEMENTARES  
 

Na ação de formar o outro, formamo-nos também. Isso, se assim nos 
permitirmos. Nesse processo de formação, os alunos têm responsabilidades e devem 
assumi-las. Do mesmo modo, também nós, professores. Podemos conferir isso nas 
palavras de Paulo Freire: 
 

 A nossa tarefa revolucionária exige de nós não apenas informar 
corretamente, mas também formar.   Ninguém se forma realmente se 
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não assume responsabilidades no ato de formar-se (FREIRE, 1992, p. 
80). 

 
Para a formação de leitores competentes e produtores de texto capazes de 

expressarem com coerência e coesão opiniões, desejos e angústias usando a palavra 
escrita, exige-se que haja um comprometimento de ambas as partes: professor e 
aprendiz. O compromisso de cada um, nesse processo de formação, representa o inicio 
de uma caminhada de êxitos, pautada pelo respeito à capacidade de progredir de cada 
um; e, também pelo estreitamento das relações de trocas mútuas de conhecimento e 
experiências com a palavra escrita. 

 O ler e o escrever constituem atividades sociais que se complementam no 
sentido de que se configuram insumo uma para a outra. Precisa-se, antes de seguir um 
modelo, compreendê-lo, ir além de sua estrutura, concentrar, também, a atenção na 
construção do sentido dele. Desta maneira, pode-se reconstruí-lo com as palavras de 
forma mais criadora e não reprodutora ou criar um novo texto. Segundo MARCUSCHI 
(1996) e CORACINI (2002), a construção do sentido, por meio da leitura, concretiza-se 
com a interação da experiência e do conhecimento linguístico e extralinguístico do leitor 
com o texto. Para esses estudiosos, os sentidos não estão prontos no texto e nem são 
prévios à leitura, são construções que se edificam com a participação do leitor. 
Entretanto, não podemos dizer categoricamente que todos os bons leitores serão, 
necessariamente, bons escritores.  

Sabe-se que a formação de um leitor crítico é um objetivo a ser alcançado em 
longo prazo e que demanda conhecimento e ousadia, pois a leitura crítica constitui-se 
numa “atitude que implica, necessariamente, uma análise do texto prévia a qualquer 
discussão, pressupõe uma interação, um escutar o outro” (KLEIMAN, 2000, p. 76). 
Escutar é uma habilidade a ser ensinada, trabalhada. Escutar no sentido de 
compreender profundamente, mas não é uma tarefa fácil devido à multiplicidade de 
interesses, cada ser é um mundo único. Desenvolver esse escutar em grupos de alunos 
que almejam é ser escutados de qualquer modo, até mesmo com comportamento 
violentos, compõe um quadro desafiador. Canalizar esse querer ser ouvido, em forma 
de palavras coerentes e coesas requer uma sensibilidade por parte do professor 
ademais de sua preparação acadêmica. Cabe esclarecer aqui que se trata do uso da 
linguagem para a expressão subjetiva dentro dos padrões exigidos pela norma da 
língua e não o uso da palavra correta que a escola quer ouvir, carregada de 
passividade.  

O aluno deve ser posto em contato com diversos tipos de textos desde o início 
de sua escolarização. O contato contínuo com a variedade de textos faz com que o 
aluno vá assimilando as características de cada um: gênero, tipo de sequência textual e 
predominante, o discurso usado, entre outros. E seja capaz de produzir também as 
mesmas variedades, porém com autonomia, se o encorajarmos.  

Segundo LAURIA (2002), é imprescindível que no ensino e aprendizagem de 
uma língua sejam usados textos como meio de construção de conhecimentos acerca 
dessa língua, referentes aos aspectos culturais, sociais, históricos e econômicos. Já 
que estes revelam usos da língua e levam a reflexões, contribuindo para a criação de 
competências e habilidades específicas, tais como: reconhecer, produzir, compreender 
e avaliar a sua produção textual e a alheia; interferir em determinadas produções 
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textuais; incluir determinado texto em uma tipologia com base na percepção dos 
estatutos sobre os quais foi construído e que o estudante aprendeu a reconhecer. 

Escrever não implica somente pôr palavras no papel, mas trabalhá-las com o fim 
de torná-las a máxima representação do que diríamos de outra forma: um sorriso de 
consentimento ou irônico; um diálogo entre pessoas íntimas ou desconhecidas; a leitura 
de imagens, sons; a descrição de sensações e outros textos que compõem as relações 
humanas. Essa finalidade representativa da palavra escrita acontece regida por 
algumas implicações pedagógicas, segundo ANTUNES (2003): escrever um texto 
implica a autoria; a escrita de textos e não frases isoladas de um contexto; a relevância 
do que se escreve; uma funcionalidade diversificada dos textos produzidos; a existência 
de um leitor real; contextualização e metodologia adequadas; coerência global; e 
adequação em sua forma de apresentação. Essa estudiosa também apresenta 
implicações para a prática da leitura para que seja um processo significativo: leitura de 
textos autênticos; desenvolver leitura interativa; de duas vias; motivada; do todo; crítica; 
de reconstrução do texto; diversificada; por prazer; apoiada no texto; nas entrelinhas; 
imagens; vinculada à construção do sentido. 

 
 

ENSINO NOTURNO: CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

O CEARVF está localizado geograficamente na região periférica da cidade de 
Inhumas-Goiás. Colégio de ensino médio, cuja clientela, em geral, apresenta baixo 
poder aquisitivo, o que poderia ajudar a explicar o distanciamento da mesma com as 
práticas de leitura e escrita. O contexto sócio-econômico da maioria dos alunos faz com 
que o universo da leitura e da escrita seja considerado supérfluo, e a frequência às 
bibliotecas seja mínima ou inexistente; há ainda a ausência da cultura escolar no núcleo 
familiar. Características que o CEARVF compartilha com outras unidades de ensino do 
Estado de Goiás. Há outras realidades mais críticas que a desenhada, contudo não se 
justifica a acomodação.  

O ensino noturno, do CEARVF, apresenta aspectos muito peculiares, assim 
como os turnos matutino e vespertino. Os alunos são trabalhadores, cuja faixa etária 
varia de 14 a 46 anos, egressos da Educação para Jovens e Adultos (EJA) ou do 
Projeto Acelera ou alunos repetentes pela segunda ou terceira vez com baixo 
rendimento de leitura e domínio da expressão escrita; cada um com sua história e 
experiências diversas e adversas em relação à produção de texto e à leitura. Por isso, 
defende-se o princípio de que os participantes da continuidade do processo de 
ensino/aprendizagem de língua, para esse público em especial, devem urgentemente, 
antes de propor programas de estudo ou atividades escolares considerar as seguintes 
questões: 

 
[...] quais são as condições para o ensino e a aprendizagem quando o 
aluno é uma criança, um jovem, um adulto já inserido no mundo do 
trabalho, como força produtiva, tendo na escola um dos únicos canais 
para a ciência, a tecnologia e a cultura? Quais são as condições de uma 
nova concepção de qualidade de ensino que responda às expectativas 
educacionais, sociais, políticas da classe trabalhadora? (CARVALHO, 
2000, p. 8).  
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Destes questionamentos, é crucial alertar para o fator da qualidade de ensino 

que responda às expectativas de uma classe trabalhadora jovem que frequenta a 
escola manuseando celulares de última geração, mas sem os livros de Geografia, de 
História, Inglês, Espanhol, Física, Química e, até mesmo, caneta ou folha de fichário e a 
escola já não é o único canal para a obtenção  de conhecimento.  Entretanto, ela 
constitui o ambiente onde deveriam acontecer as mais ricas interações e produção de 
conhecimento para aqueles que a buscam independente de qualquer inovação 
tecnológica, pois ela se compõe de seres criativos. 

Conforme CARVALHO 2000, os motivos da existência dos cursos noturnos, bem 
como os de seu funcionamento precisam ser procurados fora da escola, já que o 
trabalho dos meninos e sua escolarização à noite fazem parte da presente trajetória da 
vida da família das classes trabalhadoras. É perceptível que a intenção de o Estado 
manter cursos noturnos para atender aos estudantes que precisam trabalhar durante o 
dia e o tipo do curso oferecido confronta-se com as intenções, desejos e sonhos desses 
estudantes, não há coincidência de propósitos entre o que a escola oferece e o que 
eles buscam. 

Não só pelas condições dos alunos, mas também dos professores, que não raras 
vezes estão mais cansados e desmotivados que seu próprio aluno: trabalham os outros 
dois períodos, não têm o apoio e as condições de trabalho necessárias para 
desenvolver suas atividades docentes. Como se a escola estivesse condenada a render 
menos à noite, instalando-se uma contradição: exige-se menos e reprova-se mais. E a 
evasão? Sem comentários.  

A linguagem do aluno, muitas vezes, ou melhor, quase sempre, não é 
respeitada; o avanço no processo de aprendizagem da palavra escrita fica estagnado. 
O aluno cultiva no seu imaginário que sua língua materna é impossível de ser 
aprendida: “Deus me livre de Português, prefiro Inglês” – frase de uma aluna diante da 
atividade de reescrita do texto. Isso representa um crime, pois um falante sentir-se 
privado dos usos sociais da sua própria língua é inconcebível para quem está à frente 
desse processo e sabe o valor social da palavra escrita e/ ou oral de uma determinada 
classe social. Saber dos deveres e executá-los com maestria cabe tanto aos 
professores como aos alunos. Na seção a seguir, vamos tratar acerca desse tema.  
 
PAPEL DO PROFESSOR E DO ALUNO 
 

Para  professores de Língua materna é uma grande responsabilidade, pois devemos 
desmistificar o mundo da palavra tanto escrita como oral para as crianças, jovens e 
adultos, fazendo-os leitores e escritores de textos de circulação social, que saibam a 
importância de serem autores de seus textos e de suas leituras demonstrando serem 
capazes de apreciarem criticamente qualquer tipo de texto e não potenciais como está 
acontecendo em nas escolas. 

A análise da nossa realidade: discentes quase analfabetos na primeira série do 
ensino médio, frustrados nas tentativas de uso da língua padrão e, ainda, 
desacreditados no poder da escola de ensiná-lo algo realmente útil para a vida prática 
deles, nos fez buscar alternativas de trabalho para esse contexto problemático. 
Teoricamente nos inteiramos do conceito de resiliência e o incorporamos como um dos 
fundamentos da nossa prática. Segundo ANTUNES C. ( 2003, p. 13) : 
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Resiliência é uma abordagem teórica de um conceito extraído da física e 
muito usado pela engenharia e que representa a capacidade de um 
sistema de superar o distúrbio imposto por um fenômeno externo e 
inalterado. Aplicado à vida humana e animal, representa a capacidade 
de resistência a condições duríssimas e persistentes e, dessa forma, diz 
respeito à capacidade de pessoas, grupos ou comunidades não só de 
resistir às adversidades, mas de utilizá-las em seus processos de 
desenvolvimento pessoal e crescimento social. 

 
 A escola pública brasileira não é e nem poderia ser uma organização resiliente. 

Nosso sistema educacional não foi desenhado para produzir equidade. Não temos uma 
escola para pobres que funcione, dando mais para quem tem menos. A inequívoca 
verdade é que a escola brasileira e por extensão o professor não foram preparados 
para lidar com a clientela que hoje busca a escola. Daí a razão pela qual se torna 
imprescindível construir-se uma escola resiliente (ANTUNES C., 2003). 

A participação do professor, nesse processo de o aprendiz apoderar-se da língua 
padrão, socialmente privilegiada, é decisiva, muito maior que a de outro qualquer 
agente de transformação. Necessita, em primeiro lugar, acreditar na imperiosa 
necessidade de se construir uma pedagogia condizente com a realidade de sua escola, 
dos seus alunos, analisar as condições de leitura e escrita e buscar alternativas visando 
transformar o quadro apresentado.  Toda educação necessita fortalecer e incentivar a 
autodescoberta, o autoconhecimento, a automotivação do aluno, ressaltando sua auto-
estima e potencializando sua imaginação, suas diferentes inteligências e linguagens e a 
simplicidade de sua produção individual e coletiva (ANTUNES C., 2003).  

Compete, então, ao professor de Língua Portuguesa propor situações que 
incentivem a produção de textos orais e escritos nas quais se considerem: um público 
ouvinte ou um leitor específico; a situação de produção em que se encontram os 
interlocutores; as intencionalidades dos produtores (LAURIA, 2002). 

Quem é o bom aluno, para a prática resiliente? Provavelmente, não será quem 
mais sabe intelectualmente, e sim aquele que apresentar maior harmonia em conciliar 
desenvolvimentos diferentes, contextualizando seus conhecimentos. Já que aprender é 
transformar-se “não existe conhecimento útil se não puder ser associado a um 
conhecimento que se possui se utiliza, integrando-se de forma interdisciplinar a tudo 
quanto se aprende” (ANTUNES C., 2003, p. 58).  A ideia de formar e formar-se ao 
mesmo tempo, está fortemente presente na concepção de ensino resiliente; e estamos 
seguros de que corrobora para o nosso objetivo de praticar a leitura e a escrita de modo 
produtivo, por isso 

 
É preciso manter vivo o questionamento, e atentos à contradição que a 
escola alimenta e reproduz, talvez seja possível despertar em cada 
pessoa a condição de educador, do educador que se educa a partir do 
compromisso assumido com a realidade em que vive (ANTUNES C., 
2003, p. 16).  

  
Infelizmente, o que realmente interessa, para muitos alunos, é conseguir passar 

de ano, apesar da certeza de que estão aprendendo muito pouco. Parecem que 
suspeitam de que a função da escola é principalmente essa, passar o aluno ou reprová-
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lo, sendo secundário se o aluno aprende ou não (ANTUNES C., 2003).  Falar é função 
do professor. Aceitam a exigência da ordem, da disciplina, mas se irritam com o fato de 
que na escola não podem falar. O instrumento de produção na escola é a palavra oral 
ou escrita, mas é o professor que detém esse meio. Ao aluno cumpre “aguentar um 
professor que fala sem parar e que é causa de desânimo” (ANTUNES C., 2003, p.105). 

Em suma, tanto ao aluno como ao professor competem comprometer-se com 
esse processo que é gradativo. Devem buscar uma conscientização de que ler e 
escrever não só os habilitam para passarem no vestibular, em concursos, mas para a 
vida, para compreender as relações entre os homens na sociedade, as mensagens 
implícitas, as intencionalidades. 

 
 
 ATIVIDADES  
 

O Projeto: Nos caminhos da leitura e da escrita, no ensino noturno priorizou 
atividades que valorizaram a interação entre os participantes: professor, alunos e os 
textos. Tentou-se valorizar os conhecimentos e o mundo do aluno, promovendo a 
interação dele com situações e contextos distintos, para a sua formação ética, pois: 
 

Para ativar a formação ética deve-se apresentar aos alunos situações-
problemas que os levem a, num deslocamento de posições, sentir-se na 
pele do outro pode aprofundar e fundamentar valores como a ajuda 
mútua, a tolerância, o respeito, a confiança, a justiça e outro tantos 
(LAURIA, 2002, p. 67). 

 
Para o êxito do projeto, apostamos na fomentação da ética, como forma de 

fortalecer as interações. Sabemos que para muitos jovens e adultos ler e escrever não 
são tarefas fáceis de serem executadas, o medo de errar os impedem de pelo menos 
tentar. Se os vínculos afetivos estiverem bem formados, o temor ao erro já não 
constituirá um empecilho para o exercício da leitura e da escrita. 

Acredita-se que toda língua é um patrimônio cultural, um bem coletivo. A maneira 
como paulatinamente nos apropriamos dela – com a mediação da família, dos amigos, 
da escola, dos meios de comunicação e de tantos outros agentes – determina, em 
grande medida, os usos que dela fazemos nas mais diversas práticas sociais de que 
participamos cotidianamente (LAURIA, 2002). 

Um primeiro aspecto a ser considerado na produção de textos diz respeito à 
crescente percepção, pelos alunos, das condições em que essas unidades de sentido 
são produzidas. O aluno deve ter clareza sobre: o que tem a dizer sobre o tema 
proposto, de acordo com suas intencionalidades; o lugar social de onde ele fala; para 
quem seu texto se dirige; de quais mecanismos composicionais lançará mão; de que 
forma esse texto se tornará público, seja com a confecção de um mural, um jornal da 
escola, livros da sala, a leitura para os colegas (LAURIA, 2002). 

A partir do pressuposto de que o texto pode ser uma unidade de ensino, sugere-
se abordá-lo a partir de dois pontos de vista: considerando os diversos aspectos 
implicados em sua estruturação, a partir das escolhas feitas pelo autor entre as 
possibilidades oferecidas pela língua, e a relação intertextual, levando em conta o 
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diálogo com outros textos e a própria contextualização (LAURIA, 2002). Fatores que 
geram a possibilidade de autoria. 

Há ainda outras situações que ativam o protagonismo: na produção de um texto 
opinativo que aborde uma situação-problema, é desejável que o aluno articule sua 
opinião de forma clara, bem como argumentos que sustentam seu ponto de vista; na 
produção de um texto narrativo – como um relato, por exemplo – o aluno deve ser 
incentivado a colocar-se na situação de quem reconta um fato ocorrido com ele 
(LAURIA, 2002). 

Para SUASSUNA (1995), exceto as tentativas mais ousadas do ponto de vista 
pedagógico, como: correção de redações através de código preestabelecido, discussão 
prévia de temas, autocorreções; a prática de redação tem se limitado à elaboração de 
um texto escrito sobre um tema proposto, ou imposto, com o fim de perceber se o aluno 
aprendeu alguma regra gramatical estudada anteriormente. Porém 

 
[...] a discussão sobre o ensino de redação e sobre o produto que 
resulta desse ensino tem que ser efetivada em função das 
condições de produção da escrita na escola. Isso porque muitas das 
dificuldades (senão todas) do ensino-aprendizagem do texto escrito 
se explicam pelo fato de que a escola – operando sempre com um 
modelo de língua – subtraiu da práxis linguística marcas que lhe são 
tão peculiares, como a dialogicidade, a relação intersubjetiva, a 
historicidade, enfim (SUASSUNA, 1995, p. 42-43). 
 

A produção de textos orais e escritos no interior de um projeto de trabalho requer 
também o exercício da competência interativa, uma vez estabelecidos grupos de 
trabalho que devem apresentar produtos finais de seu processo de aprendizagem 
(LAURIA, 2002, p. 59). Assim, planejamos aulas de leitura e escrita pautadas em textos 
e atividades individuais ou em grupos. Algumas atividades realizadas: 
• Leitura de gravuras – Produção de narrações; 
• Leitura de H.Q. – Produção de comentários; 
• Leitura de notícias – Produção de resumos; 
• Leitura de narrações – Produção de um novo ponto de vista/ Mudança de gênero;  
• Leitura de texto argumentativo – Produção de texto opinativo; 
• Leitura de Paródias – Produção de paródias; 
• Leitura de biografias – Produção de autobiografias; 
• Leitura de propagandas – Produção de análises; 
• Leitura de poesias – Produção de poesias. 

     
As atividades foram realizadas no 1º semestre de 2005 com quatro salas de primeiro 

ano. Para ilustrar, apresentaremos alguns exemplos de produções dos alunos: 
• Primeiro exemplo: Mudança de gênero textual 
 
       O texto Papai Noel foi produzido depois da leitura e comentário do conto A barriga 
do Papai Noel, de Moacyr Scliar (Anexo A). Os discentes tentaram e conseguiram com 
sucesso escrever um poema a partir do conto lido.  
 

Papai Noel 
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Tudo indicava um Natal melancólico 

Pai desempregado, mãe doente. 
O desespero bateu 

O álcool, era o que o fortalecia, 
Mas não sabíamos... 

Papai dizia que o Natal, esse, seria diferente. 
Como jamais havíamos tido 

Por um momento cheguei a acreditar! 
Papai chegou e anunciou 

Tenho um trabalho: Papai Noel 
Tive o aumento e presentes para todos darei... 

Felicidades!!! 
Sorrimos, 

Sonhamos... 
Mas, 

Na verdade, papai 
Nos enganou. 

Roubou do patrão, 
E o Ano Novo na cadeia passou. 

J. W. 
R. R. 

 
 
 
• Segundo exemplo: Produção de autobiografia 
 

O texto, a seguir, foi produzido após a leitura sobre a vida da poetisa goiana 
Cora Coralina. 
 

AUTOBIOGRAFIA 
 
Nasci em 29 de julho de 1960 em uma Fazenda no município de Itaberaí, 

Goiás. Onde tive uma infância feliz, apesar de pobre. Tive uma vida boa, saudável e 
com liberdade, paz, amor e carinho por parte de meus pais e familiares. Sem contar 
com o companheirismo de meus irmãos, colegas e primos. Como aquele tempo foi 
bom! Aproveitei o que pude, brinquei bastante com tudo e todos. Lembro os tipos de 
brincadeiras, como esconde-esconde, rodas, as músicas que cantávamos, as risadas. 
Tudo foi muito gostoso para viver. 

O tempo passou, logo veio à juventude, fase que durou pouco, se tratando de 
aproveitar, tirar proveitos com diversões. Casei-me aos 19 anos, em 1979. Desta época 
em diante peguei meu cargo de responsabilidade e segui em frente. Tive dois filhos, um 
casal, sendo eles: Anilton e Gercinele, pessoas em que dediquei todo meu amor, todo 
meu carinho. Enfim, toda minha vida. Atualmente já me sinto quase realizada, pois eles 
estão criados. O rapaz com 24 anos, nascido aos 28 de março de 1982 e a menina 
nascida em julho, dia 02 de 1985. Tenho lutado muito para sobreviver com honestidade 
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e graças a Deus tenho conseguido. Recentemente há dois anos atrás recebi mais uma 
graça de Deus minha neta Mirella e há um mês a segunda neta Grasiela. 

Meu sonho é continuar lutando da forma que for capaz para continuar minha 
missão de vida, enquanto Deus permitir. 

  
                                                                                                                                 J. J. S. 
 
• Terceiro exemplo: Produção de poesias 
 

Esse texto nasceu da leitura de várias outras poesias e conversa com os alunos 
sobre os sentimentos. 

 
Um dia de amor 

 
Lembro-me a primeira vez que te encontrei. 

Nos teus olhos encontrei ternura e amor 
Como nunca vi igual... 

No céu uma estrela então brilhou 
E eu escrevi um verso de amor 

Agradeço a Deu por poder te amar 
E se uma lágrima do meu rosto cair, 

Perdão! 
É o meu coração querendo te encontrar... 

 
K. L. 

 
• Quarto exemplo: Produção de Poemas 
A produção a seguir, foi realizada a partir de leituras de mensagens sobre a vida. 
 
 
É o começo do aprendizado, da 
Sabedoria infinita com a 
Consciência do certo e do errado, 
Obedecendo as normas para nos ajudar a ser pessoas 
Livres para ter direitos e deveres... Direito com 
A certeza de um futuro melhor. 
 
Dever de respeitar a 
Igualdade e ser 
Gente de orgulho 
Na medida certa, não 
Importando com aqueles que pensam mal. Somos 
Daqueles que pensamos e fazemos o bem... 
A respeito 
Da convivência pacífica 
É só o que queremos, não à guerra! 
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Razoavelmente 
Inútil, quando 
Quase todas as pessoas não unem seus poderes 
E não ajudam os outros como Jesus fez 
Zelou por todos nós. Homem 
Amigo e fiel que não se importou com a RIQUEZA. 
 
E. R. 
R. M. S. 
 
• Quinto exemplo: Paródia 
 O texto a seguir é a recriação da música O que é, o que é?,  de Gonzaguinha (Anexo 
B). 
 
Sorrir, cantar, gritar, chorar e amar sem medo 
Sonhar, lutar e seus objetivos alcançar 
Viver pra você, viver para o mundo ou simplesmente viver 
Vencer na vida, não é ser rico, mas viver feliz 
É não desistir 
É chorar e logo depois sorrir 
É não esperar o futuro mudar a sua vida 
  
R.L. 
J. w 
  
 
CONQUISTA E DESAFIOS 
 

Pode-se ressaltar como conquista a elevação da auto-estima, pois os alunos já 
não temem pôr no papel suas histórias, suas opiniões, seus sentimentos. A motivação 
para realizar as atividades propostas, já que passaram a realizar as atividades sem 
reclamações paralelas. Criaram laços afetivos, maior interação entre os alunos e dos 
alunos com o professor, embora a formação de grupos fosse inevitável. Apresentaram 
mais confiança no professor como leitor e não como um mero corretor e avaliador. 
Coragem de assumir suas dificuldades e de autoavaliação.  

Conforme SUASSUNA (1995), pode-se, dizer que artificialidade é o fator 
negativo para o desenvolvimento da produção da redação. Permite-nos entender certas 
falhas do discurso escrito, como por exemplo, a circularidade, a contaminação com a 
modalidade oral, o lugar-comum, entre outras. 

Em meio a tantos empecilhos que existem no caminho do professor para a 
realização de suas atividades docentes este deve ser consciente do que ganha e do 
tempo que tem para executar seu trabalho. E deve sempre buscar condições melhores 
para a sua classe. 

Ler, discutir, informar-se, unir-se são ações que nós, professores, não podemos 
nos esquecer, assim nossas teorias se fortalecerão e jamais nossas práticas vão servir 
de armas contra nós mesmos. Dentre os desafios que nos são apresentados temos a 
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questão da ortografia, a evasão relacionada com a dificuldade com a linguagem, o 
trabalho interdisciplinar, a conscientização dos outros professores com o trabalho com a 
linguagem. 

“Nada se estará fazendo para a constituição de um clima favorável ao exercício 
da escrita enquanto a escola sonegar aos alunos a língua em sua plenitude, deixando 
apenas que se fale “sobre” uma só norma linguística” (SUASSUNA, 1995, p. 46). 

 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A busca de conhecimentos, para uma prática consciente, ética e de resultados 
satisfatórios, revela a existência de um comprometimento do seu fazer. Evidencia-se, 
por meio desse compromisso, a função sócio-histórica que todo docente desempenha, 
ou deveria desempenhar: contribuir para que as pessoas não se tornem somente 
escolarizadas, porém que encontrem no conhecimento uma forma de transformação de 
si mesmas e, até mesmo, do meio que as cerca. 

Tenho plena consciência de que esse objetivo maior não se consegue com um 
único projeto de leitura e escrita, mas sim com a continuidade, persistência, a reflexão 
sobre a nossa prática diária de sala de aula, a introdução constante nas aulas de novos 
textos e propostas de práticas de escrita significativas para o discente. 

Confesso ter sentido, inicialmente, medo de fracassar, porque nunca havia 
realizado tal atividade e, geralmente, o noturno é estigmatizado como um turno que não 
quer nada. Não acredito que todos sejam assim, esse pensamento deve ser revisto e 
repensado, pois sei que há muitos alunos inteligentes, trabalham durante o dia todo e 
merecem aulas melhores do que as que nós estamos oferecendo a eles. Não 
desconsiderando, é evidente, os vários outros fatores que corroboram, que não 
justificam,  a má atuação de professores.  

Segundo  ANTUNES (2003, p. 60, 171),  
 

[...] como convenções, as regras ortográficas devem ser estudadas, 
exploradas e progressivamente dominadas.  
[...]  
O professor de português precisa ter a competência suficiente que lhe 
confira a autonomia necessária à condução de seu trabalho, o que, em 
nenhum momento, dispensa sua inserção nas preocupações do grupo 
com o qual atua. Autonomia não significa que o professor esteja seguro 
ou auto-suficiente. Significa que o professor esteja seguro de como deve 
ser seu trabalho, para que não fique ao sabor dos ventos, que vêm e de 
lá e de cá. 

 
Quando temos grandes planos e pouco recurso, muita coisa boa que poderia ter 

sido realizada se perde no meio do caminho (Isso me faz lembrar do poeta Carlos 
Drummond de Andrade: No meio do caminho tinha uma pedra / tinha uma pedra no 
meio do caminho...), entretanto é preciso fazer destas pedras degraus para 
alcançarmos nossos objetivos e seguir enfrentando os desafios calcados nas nossas 
conquistas mesmo que sejam consideradas, para outros, mínimas. 
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Não quero terminar o meu relato nem com nostalgia, nem com mensagens 
ufanistas; e, sim com algo que me inspira, faz acreditar que a educação pública, 
realmente gratuita e de qualidade, é possível: 

 
Partindo de que a experiência da miséria é uma violência e não a 
expressão da preguiça popular ou fruto da mestiçagem ou da vontade 
punitiva de Deus, violência contra que devemos lutar, tenho, enquanto 
educador, de me ir tornando cada vez mais competente sem o que a luta 
perderá eficácia. [...] e isso tudo vem explicitado ou sugerido ou 
escondido no que chamo ‘leitura do mundo’ que precede sempre a 
leitura da palavra (FREIRE, 1992, p. 89-90). 
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Anexo: A  
 

A BARRIGA DO PAPAI NOEL 
 

Tudo indicava que naquele ano teríamos um Natal melancólico, para dizer o 
mínimo. Mamãe doente, papai desempregado, as perspectivas eram péssimas. Com o 
que já estávamos conformados: carência, em nossa casa, era a regra, não a exceção. 
 O único que não perdia a esperança era meu pai. O seu natural otimismo 
convenientemente reforçado por algumas doses de álcool, ele não cessava de nos 
animar: as coisas vão melhorar, teremos um grande Natal, podem estar certos disso. 
 E, ou porque a sorte o ajudasse, ou porque seu entusiasmo fosse contagiante, o 
certo é que, lá pelo dia 10 de dezembro conseguiu um emprego, verdade que 
temporário: seria  o Papai Noel sentado à porta de um novo, e pequeno, supermercado 
recentemente inaugurado perto de nossa casa. 
  De início nos deparamos com uma dificuldade: papai era magro, muito diferente 
da estampa robusta que habitualmente caracteriza Santa Claus. Mas meu irmão mais 
velho, um rapaz esperto e criativo, bolou uma solução: um saco cheio de estopa imitaria 
um rotundo ventre. A barba branca e a roupa vermelha fizeram o resto, e o resultado foi 
um Papai Noel Bastante convincente. 
  O dono do supermercado estava satisfeito. Meu pai era o primeiro a chegar e o 
último a sair. Brincava com as crianças, dava sugestões aos pais e às mães sobre 
compras de presentes. E contagiava a todos com o seu bom humor. Coincidência ou 
não, o certo é que as vendas aumentaram muito. 
 O único problema era representado pelas freqüentes idas do meu pai ao 
banheiro. O dono do supermercado não gostava disso: Papai Noel tem de ficar no seu 
posto, reclamava. Meu pai, porém, alegou que sofria de cistite e que tinha de urinar 
seguido. Um empregado assim teria sido, normalmente, despedido; mas o patrão optou 
por ignorar o inconveniente. Afinal, meu pai saía-se bem no que estava fazendo.  
 Nós os filhos, estávamos muito contentes. Sabíamos que o pagamento do papai 
não seria grande coisa, mas garantiria ao menos uma festinha de Natal. Nem em 
sonhos, contudo, poderíamos imaginar o que nos estava reservado. Quando chegou a 
grande noite, papai pediu que saíssemos de casa por uma meia hora. Quando 
voltamos, aquela surpresa: junto ao pequeno pinheiro que ele tinha arranjado sabe lá 
Deus onde, um montão de presentes: brinquedos variados, caixas de bombons, roupas, 
sabonetes... Como se o saco de Papai Noel se tivesse aberto ali. Gritávamos de 
alegria, mamãe chorava. Quanto a meu pai, limitava-se a sorrir, feliz. E aí meu irmão 
mais velho notou um detalhe curioso: todos os produtos tinham a etiqueta do 
supermercado. 
 - Foi parte do pagamento – explicou papai. E mais não perguntamos, porque 
mais não queríamos saber. 

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.6, n.9, 2010 Pág.14



  

 Prenderam-no dois dias depois. Por causa do vaso sanitário entupido. O homem 
encarregado do conserto achou ali uma substância estranha. Era estopa. A estopa que 
meu pai substituía pelos presentes dos filhos. 
 Passou o Ano-Novo na cadeia, o que para nós foi muito triste. Mas a verdade é 
que já tínhamos tido nosso quinhão de sorte. Como disse um dos meus irmãos, já não 
lembro qual, quem tem Natal não precisa de Ano-Novo. 
 Algum tempo depois disso tive um sonho. Sonhei que um grande peixe me 
engolia e que, em seu grande, estufado ventre, eu percorria os sete mares, como 
outros em submarinos. Mais tarde descobri na Bíblia uma narrativa semelhante, aquela 
do profeta Jonas. Mas juro que, quando sonhei, nem sequer sabia da existência dessa 
classe de homens conhecidos como profetas. 
 

Scliar, Moacyr. Pai e filho, filho e pai e outros contos escolhidos. 
Porto Alegre: L& PM, 2002. 
 

Anexo: B 
 
O QUE É, O QUE É? 
 
E a vida 
E a vida, o que é? Diga lá, meu irmão! 
Ela é a batida de um coração 
Ela é uma doce ilusão? 
E a vida... 
Ela é maravilha ou é sofrimento? 
Ela é alegria ou lamento? 
O que é, o que é meu irmão? 
 
Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. É uma ponta, é um tempo que 
nem dá um segundo 
Há quem fale que é um divino mistério profundo 
É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor 
Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver 
Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é 
E o verbo é sofrer... 
Eu só sei que acredito na moça e na moça eu ponho a força da fé  
Somos nós que fazemos à vida, como der. 
Ou puder, ou quiser. 
Sempre desejada, por mais que esteja errada 
 Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. 
E a pergunta rola, e a cabeça agita. 
Eu fico com a pureza da resposta das crianças  
É a vida, é bonita e é bonita. 
Viver e não Ter a vergonha de ser feliz 
Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz 
Eu sei, que a vida deveria ser bem melhor, e será! 
Mas isto não impede que eu repita:  
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É bonita, é bonita e é bonita. 
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