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Damos continuidade à discussão sobre produção de texto
com a entrevista do professor do departamento de Lingüística da

PUC-SP, Egon de Oliveira Rangel, iniciada na semana passada.
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Nessa segunda parte da entrevista (a
primeira foi na semana passada), o
professor Egon de Oliveira Rangel

fala sobre o uso do livro didático, o
trabalho com reescrita e a escolarização do
conhecimento. 

O educador desenvolve trabalhos junto a
diferentes tipos de profissionais ou agentes
da escrita e da leitura, participou da equipe
responsável pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais de 5ª a 8ªséries, coordenou a
equipe de Língua Portuguesa no processo
de Avaliação do Livro Didático de 1ªa
8ªSéries do Primeiro Grau – MEC/SEF, de
1995 a 2000. É consultor do MEC, onde
coordena a Avaliação do Livro Didático de
Português do Ensino Médio e é membro do
Comitê Assessor da Secretaria de Educação
Superior (SESu). A seguir, a conclusão da
entrevista.

Diário na Escola – Professores que pautam
sua prática somente nas diretrizes dos
livros didáticos, quando são impedidos de
fazê-lo, creditam a isso a não
aprendizagem das crianças e o
empobrecimento do trabalho com a
língua. Com sua experiência de trabalho
no PNLD (Plano Nacional do Livro
Didático), o que o senhor acha disso?
Egon de Oliveira Rangel – Apesar das
correntes pedagógicas que vêem no livro
didático (LD) um dos males tradicionais do
ensino, acredito que o LD pode ser um
excelente instrumento de trabalho, tanto
para o professor, como para o aluno. E
penso que boa parte do professorado vê no
LD um auxiliar valioso, capaz de
estabelecer uma adequada mediação entre
o ensino e a aprendizagem. Reconhecendo
isso, o MEC, por meio do PNLD, garante
aos professores do ensino fundamental
público, a escolha e o uso de qualquer dos
livros aprovados pelo programa. Assim,
uma situação em que o professor é
impedido de utilizar um LD, ao menos na
escola pública, só pode ser ou um desvio a
ser investigado, ou uma escolha – da
Secretaria de educação local ou da própria
escola – que o professor deve procurar
conhecer, porque as alternativas
certamente serão oferecidas. No entanto, é
bom lembrar que nenhum LD trabalha
sozinho, nem faz milagre. Dito de outra
forma: o essencial, para a eficácia do
ensino/aprendizagem, é o trabalho do
professor e, portanto, a qualidade de sua
formação e de sua atuação como educador,
assim como as adequadas condições para o
seu trabalho, inclusive no que diz respeito
à remuneração. Portanto, se há professores
para quem a falta do LD traz prejuízo ao
ensino/aprendizagem, é preciso nos
perguntarmos sobre o que falta à formação
e às condições de trabalho do professor
para que ele seja capaz de suprir o LD. De
uma maneira geral, um LD se apresenta
como um plano de curso para toda uma
série e como um conjunto de aulas já
formatadas ou ao menos de roteiros
detalhados de aula para a efetivação desse
plano. O que impediria um professor de
fazer o mesmo? Acredito que ou a
formação insuficiente – até porque a
elaboração de bons materiais didáticos
envolve um conhecimento próprio, não
ensinado nas faculdades – ou a famosa
“falta de tempo”, que, em geral, é um
eufemismo para baixa remuneração,
excesso de trabalho e falta de recursos
materiais (bibliotecas, laboratórios,
materiais didáticos) e intelectuais (como
orientação técnica, por exemplo).

Diário na Escola – Alguns pesquisadores
dizem que a escolarização sufoca o
conhecimento, pois em vez de lidar com a
realidade, trabalha com uma simulação do
real, transformando a escola em um
mundo de faz-de-conta. O que o professor
necessita para trabalhar com o texto na
sua totalidade?
Egon – Tal como
bem esclarece a
professora e

pesquisadora Magda Soares, da UFMG, o
problema da simulação não está na
escolarização do conhecimento. Ao
contrário, até, na medida em que não é
possível, para a escola, reproduzir os
processos espontâneos do
ensino/aprendizagem “em situação”. O que
se aprende na família, no trabalho, “na rua”
etc., se aprende em condições que são
próprias e, em boa media, exclusivas
dessas esferas e das instituições a elas
relacionadas. Como instituição organizada
especificamente para sistematizar o
ensino/aprendizagem, a escola
pressupõe a definição própria de:
1) objetivos socialmente legítimos
para o ensino/aprendizagem (e não
apenas objetivos imediatos e/ou
situacionais);
2) tempos e espaços pedagogicamente
adequados, envolvendo, portanto,
formas de progressão e seriação da
aprendizagem;
3) formas de controle e avaliação do
ensino/aprendizagem, capazes de
permitir, tanto aos diretamente
envolvidos quanto ao conjunto da
sociedade, uma adequada aferição do
funcionamento e dos resultados do
processo institucionalizado de
ensino/aprendizagem. 
Portanto, o problema da simulação está,
a meu ver, na própria simulação, ou
seja, na inautenticidade de alguns
procedimentos escolares de
ensino/aprendizagem. Se como pude
dizer nas questões sobre leitura e
escrita, a escola souber conhecer e
compreender a produção social do
conhecimento, poderá encontrar
formas adequadas de planejar e efetivar,
em termos legitimamente escolares, o
ensino/aprendizagem.

Diário na Escola – Durante um
bom tempo o trabalho com
reescrita foi muito
difundido. Há professores
que consideram esse
trabalho uma modernização
da cópia. O que é preciso para
se legitimar essa prática como
processo comunicativo?
Egon – Com muita freqüência, as
inovações e as boas idéias, em
educação, provocam movimentos de
resistência que procuram assimilar o novo
ao velho, reduzindo o esforço de pesquisa
de muitos, durante muitos anos, à mesmice
de sempre. Qualquer que seja a proposta, é
sempre possível criar-
se um julgamento
apressado e
injusto, do tipo: “o
que estão
chamando de X não

passa do que

já conhecíamos muito bem como Y”; ou
“Isto é só uma nomenclatura nova para a
velha e boa prática de X”. Assim, é comum
que a apresentação de uma perspectiva
nova, criada por pesquisas sérias, seja
recebida com discursos como: “Mas nós já
fazemos isso, e até melhor”. Foi isso o que
aconteceu – e ainda acontece – com o
construtivismo e, mais recentemente, com
o socioconstrutivismo. Sem desmerecer o
conhecimento acumulado dessa ou
daquela tradição, desse ou daquele
profissional, e tampouco esquecer que, em

um ou outro caso, alegações desse tipo
podem justificar-se, é preciso dizer que

esses movimentos não
só dificultam a
assimilação de
contribuições

importantes, como,
muitas vezes,

deturpam-nas, a ponto de impedir sua
correta compreensão. Este é,

certamente, o caso da
reescrita, um conceito – e
uma prática – que não tem
qualquer parentesco com a
cópia, e que não pode ser

dissociada da concepção
de linguagem, de ensino
de língua e de produção
de texto que ela
pressupõe. Ao
contrário da prática

tradicional de redação
escolar, o ensino de

produção de textos
concebe a linguagem como

uso, como uma prática
social. Nesta perspectiva, uma
atividade como a da escrita só
faz sentido no contexto de
que participa, e se organiza
por vetores sociais como a

situação (social e de
comunicação) em que

a escrita se insere, os
sujeitos em jogo (o
produtor do texto e
o leitor), seus
objetivos e

motivações, a
circulação prevista para

o texto etc. Além disso,
escrever envolve o domínio

progressivo de técnicas de textualização,
ou seja, de procedimentos de elaboração

do texto de
acordo com
as regras da

língua, as
convenções

do gênero
discursivo em

questão, o tipo de
linguagem

apropriado para a

situação e o gênero etc. Por isso mesmo,
escrever é um processo, que envolve várias
etapas, ao fim das quais – e apenas então –
tem-se um texto adequado para os
propósitos e contexto em jogo. A reescrita é
uma das etapas do processo de produção
de um texto. Ao contrário da cópia,
envolve a leitura crítica da versão a ser
revista, exige que o produtor do texto se
ponha no lugar do leitor, e verifique se os
pré-requisitos lingüísticos, discursivos e
sociais necessários a um texto escrito estão
ou não contemplados, se a forma e
conteúdo produzem ou não os efeitos
pretendidos, e assim por diante. Portanto,
reescrever é uma atividade de
(auto)monitoramento do texto, e é ao
mesmo tempo produto e produtora de um
conhecimento específico sobre a escrita.
Quanto mais consciente e cuidadosa for a
reescrita, mais desenvolvido e ativo será
esse saber, exatamente como na atividade
do instrumentista que escuta e analisa sua
própria execução, para ajustá-la aos
padrões técnicos exigidos e aos efeitos
perseguidos.

Diário na Escola – Que aspectos o
professor pode analisar para que um texto
reescrito seja considerado uma produção e
não uma imitação?
Egon – Antes de mais nada, o professor
precisa ter muita clareza sobre a diferença
entre reescrita, cópia e imitação. Em
seguida, na medida em que toda reescrita
se refere a uma versão anterior, é preciso
que esta tenha sido lida e analisada pelo
professor, assim como discutida com o
aluno. Nesse processo, é fundamental que
o resultado dessa análise conjunta esteja
explicitado, permitindo responder questões
como:
1) Os objetivos da escrita foram atingidos?
As convenções próprias do gênero foram
respeitadas e bem exploradas?
2) O leitor visado está devidamente
contemplado pelo texto?
3) A linguagem utilizada é adequada ao
gênero e à situação?
4) Os efeitos pretendidos se efetivam?
5) As convenções da escrita – como
ortografia, pontuação, paragrafação etc. –
foram respeitadas?
Para cada pergunta desse tipo – e muitas
outras são possíveis – é preciso responder
sim ou não (ou em que medida),
estabelecendo-se, tão detalhadamente
quanto possível, o que será preciso fazer
para “chegar lá”.

Diário na Escola – Qual a importância de
se trabalhar com a diversidade de gêneros? 
Egon – A diversidade de gêneros é
fundamental, tanto do ponto de vista da
leitura quanto da escrita. Isso, porque essa
diversidade envolve duas outras: a de
situações e funções sociais da escrita, de
um lado e a de recursos lingüísticos e
procedimentos de construção de textos, de
outro. Assim, se não quisermos confinar o
aluno a duas ou três situações, e a meia
dúzia de recursos, que correm o risco de
tornarem-se fórmulas prontas e clichês sem
sentido, é preciso encarar a diversidade de
gêneros, preparando o aluno para as
situações efetivas de uso da escrita. E a
melhor forma de fazer isso é, sem perder de
vista a relevância social maior de alguns
gêneros, em especial os literários, no caso
da leitura, levar para a sala de aula
qualquer tipo de texto possa dar ensejo a
uma experiência efetiva de leitura e a uma
aprendizagem significativa do
procedimentos, estratégias e
conhecimentos implicados na proficiência
em leitura e escrita que se pretende levar os
alunos a atingir. Em particular, convém que
o professor possa comparar os
funcionamentos de gêneros diversos, como
a história em quadrinhos e o conto literário,
o ensaio e o livro-reportagem, o romance e
a narrativa pessoal de experiência vivida, o

anúncio publicitário
e o poema, e

assim por
diante.

Livros e letras

Seri

Egon de
Oliveira Rangel:

‘O essencial
para a eficácia
do ensino e da

aprendizagem é
o trabalho do
professor, a

qualidade de
sua atuação, sua
formação como
educador e boas

condições de
trabalho’

Orlando Filho


