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Refletir sobre a constituição da linguagem enquanto ação social tem sido um dos principais desafios postos ao educador. Temos pensado bastante sobre o quanto as representações sobre a situação de interação, sobre os interlocutores, sobre os temas em debate e sobre a própria linguagem determinam a produção de idéias e o processo de textualização. São esses elementos constitutivos da produção textual que estamos denominando "condições de produção" e sobre os quais trataremos neste artigo.

	Condições de produção: um tema em debate

Quando falamos que, ao produzir um texto, realizamos uma atividade cognitiva e social, estamos defendendo a idéia de que as condições sócio-históricas orientam não apenas o que dizemos sobre o "mundo", mas também a forma que escolhemos para "dizer". Em decorrência de tais influências, emergem os gêneros textuais, que, conforme defendem diversos autores, como Jauss (1970), Todorov (1980), Canvat (1996), Schneuwly e Dolz (1999), Bakhtin (2000), dentre outros, são “formas relativamente estáveis tomadas pelos enunciados em situações habituais, entidades culturais intermediárias que permitem estabilizar os elementos formais e rituais das práticas de linguagem” (Schneuwly e Dolz, 1999, p.7). Ou seja, os gêneros discursivos funcionam como modelos textuais a partir dos quais os integrantes de uma comunidade criam expectativas sobre como produzir e atribuir sentidos em situações de interação diversas. 
No entanto, cada texto assume uma forma peculiar. São as características da situação de interação imediata que determinam o seu caráter singular. Conforme defende Schneuwly (1994), consideramos que o agente da escrita realiza um cálculo acerca da adequação de um dado gênero à situação específica de interação e, ao mesmo tempo, adapta o novo texto às características do gênero, modificando-o quando necessário.
Bronckart (1999) engloba, enquanto contexto de produção, todos os parâmetros que influenciam a organização textual. A um primeiro conjunto de parâmetros, ele denominou contexto físico (lugar de produção; momento - extensão do tempo de produção; emissor; receptor). O segundo conjunto de parâmetros constitui, nessa abordagem, o contexto sócio - subjetivo (lugar social - modo de interação, instituição; posição social do emissor - enunciador; posição social do receptor; objetivo da interação).
Em suma, como salientam Orlandi e Guimarães (1985), as condições de produção envolvem o contexto histórico e social em que se dá o ato lingüístico e o contexto imediato. Assim, quem escreve o texto elabora representações sobre o interlocutor, representações sobre a situação de interação, representações sobre as representações do interlocutor, representações sobre o gênero de texto a ser produzido. Em resumo, o agente representa a situação em que o texto emerge, procurando delimitar o objetivo a que se propõe, antecipar as reações dos leitores que pretende atingir e atender às restrições impostas pelas condições concretas de produção (tempo, suporte textual, práticas culturais). 

	Condições de produção de textos na escola

Para refletir sobre as condições de produção de textos no contexto escolar é preciso considerar, em primeiro lugar, que o acesso a um variado leque de gêneros textuais permite ao produtor construir esquemas sobre o que fazem as pessoas quando precisam interagir através do texto. Porém, não adianta, no nosso ponto de vista, apenas suprir os alunos com uma grande quantidade de espécies textuais, é preciso mais que isso; é preciso criar situações sistematizadas de reflexões sobre os aspectos estruturais desses gêneros textuais. 
Um primeiro aspecto a ser ressaltado é que as propostas de elaboração textual que o professor planeja são os principais constituintes das condições de produção. Geralmente, os textos produzidos em sala de aula trazem marcas profundas do que os alunos “acham” que os professores esperam deles naquele momento e, dessa forma, todas as características das relações que se travam no interior da sala de aula terminam por conduzir os alunos a optarem por escolhas muitas vezes inesperadas. Se aceitarmos o postulado de que não há textos incoerentes em si e que a coerência se estabelece na relação entre interlocutores, via texto, poderemos entender melhor o que se passa em alguns textos produzidos em sala de aula. 
Propõe-se, hoje, que as situações de produção de textos em sala de aula sejam realizadas de forma a que os objetivos e os leitores sejam os primeiros elementos a serem pensados, pois todas as outras decisões que o escritor precisa tomar dependem dessas condições. No entanto, não se pode pensar que seja suficiente planejar boas propostas de escrita para que os alunos desenvolvam todas as competências textuais. 
Parece-nos fundamental reconhecer que são os gêneros textuais que articulam as práticas sociais aos objetos escolares, pois é através dos gêneros que os aprendizes reconhecem o texto enquanto texto, com funções sociais delimitadas no exterior da escola. No entanto, no momento em que os textos são veículos e objetos escolares de aprendizagem, há um desdobramento, pois o gênero não se constitui apenas como instrumento de comunicação, mas assume, ao mesmo tempo, o papel de objeto de ensino e aprendizagem. É a partir dessa dupla face que a escola precisa assumir a entrada dos textos de circulação social na escola. 
Dessa forma, Schneuwly e Dolz (1999) defendem que:
Toda introdução de um gênero na escola é o resultado de uma decisão didática que visa a objetivos precisos de aprendizagem que são sempre de dois tipos: trata-se de aprender a dominar o gênero, primeiramente, para melhor conhecê-lo, melhor produzi-lo na escola e fora dela, e, em segundo lugar, para desenvolver capacidades que ultrapassam o gênero e que são transferíveis para outros gêneros (p.10).

Assim, no momento em que os gêneros são utilizados na escola, eles sofrem transformações. Os destinatários são ao mesmo tempo os interlocutores para os quais os textos são dirigidos enquanto veículo de interação (reais ou imaginários) e os destinatários intermediários que orientam e ensinam sobre como dar conta da tarefa proposta (professor, colegas, outros participantes da comunidade escolar). Dependendo da situação, os alunos irão se preocupar mais com o professor enquanto mediador ou com os outros destinatários.
Em suma, consideramos essencial perceber que os alunos sabem que os professores têm, entre outros objetivos, o propósito de fazê-los aprender e, portanto, vão planejar atividades em que eles possam construir conceitos e aprender "a fazer". Os alunos, então, comportam-se segundo esse papel de aprendizes. Por outro lado, eles precisam atender aos comandos de produção de textos que, algumas vezes, implicam em participação em situações de interação miméticas às praticadas fora da escola. 
É preciso, no entanto, reconhecer que esta não é uma tarefa fácil. Há, subjacente à tarefa como um todo, um conjunto de imagens que condicionam a tarefa globalmente. Mussalim (2001), ao apresentar um breve histórico da análise do discurso, reflete sobre o conceito de sujeito, apontando que há, entre alguns teóricos dessa abordagem, a posição de que 
O sujeito, apesar da possibilidade de desempenhar diferentes papéis, não é totalmente livre; ele sofre as coerções da formação discursiva do interior da qual enuncia, já que esta é regulada por uma formação ideológica. Em outras palavras, o sujeito do discurso ocupa um lugar de onde enuncia, e é este lugar, entendido como a representação de traços de determinado lugar social (o lugar do professor, do político, do publicitário, por exemplo), que determina o que ele pode ou não dizer a partir dali. Ou seja, este sujeito, ocupando o lugar que ocupa no interior de uma formação social, é dominado por uma determinada formação ideológica que preestabelece as possibilidades de sentido de seu discurso  (p.133)

Dessa forma, consideramos essencial entender melhor as práticas de produção de textos que ocorrem no interior dessa instituição social (a escola), para compreendermos melhor as estratégias discursivas adotadas pelos estudantes enquanto eles ocupam tal lugar social, o de aluno. 

	Condições de produção de textos escritos no Ensino de Jovens e Adultos

Realizamos este estudo em duas etapas. 
Na primeira etapa, solicitamos que professores do turno noturno das séries iniciais respondessem a um questionário sobre o ensino da Língua Portuguesa; que relatassem a última aula de produção de textos que ministraram; e que planejassem uma aula de produção de textos a ser executada.
Nove professores de escolas públicas participaram da pesquisa. Quanto à formação, a distribuição era a seguinte: 02 - nível médio (Magistério); 04 - grau superior (Pedagogia, Letras, Matemática, Sociologia); 02 - Especialização; e 01 - Mestrado em Educação. 
	A primeira questão que versava sobre o ensino de produção de textos foi mais geral. Nela, indagávamos sobre a freqüência com que realizavam atividades de produção de textos. Dois professores afirmaram que tal atividade não é sistemática. O sujeito 7 disse que pode ser realizada em dias alternados ou semanalmente, dependendo da turma, e o sujeito 5 disse que depende, podendo ser semanal, mensal ou semestral. Ou seja, não há uma concepção de que produzir textos é uma atividade complexa que exige uma ação pedagógica específica e freqüente em sala de aula.
Sete professores disseram que têm uma regularidade quanto a tal atividade, só que, enquanto alguns acham que é suficiente realizar produção de textos semestralmente (suj. 4) ou mensalmente (suj. 9), outros já consideram que é necessária uma freqüência maior para que os alunos aprendam a escrever. Alguns afirmaram que os alunos produzem textos 3 vezes por semana (suj. 6 e 8) e outros afirmaram que produzem semanalmente (suj. 1, 2 e 3).
Em relação à diversidade textual em sala de aula, os professores afirmaram que trabalham com diversos gêneros textuais (carta, bilhete, lista, notícia...). Esse dado aponta, no mínimo, que os professores já incorporaram, pelo menos no discurso, a necessidade de diversificar os textos em sala de aula. Esse é um passo essencial no trato com os textos na escola, embora não seja suficiente, pois é importante que a condução das atividades seja realizada de forma a que os gêneros sejam objeto de reflexão e que a mediação do professor ajude o aluno a desenvolver estratégias para lidar com tal variedade.
Para que isso ocorra, é preciso organizar as aulas, planejando bons comandos, e fazendo com que os alunos comecem a se preocupar com diferentes leitores no momento em que produzem. Para analisar se isso está ocorrendo, fizemos duas atividades com os professores. Em primeiro lugar,  solicitamos que eles relatassem, por escrito, a última aula ministrada em que os alunos produziram textos, explicitando os comandos e as orientações que foram fornecidos aos alunos. Depois, pedimos que eles imaginassem uma aula de produção de textos, descrevessem como seria essa aula, e explicitassem os comandos e informações essenciais para que os alunos elaborassem os textos. Vamos começar falando sobre a aula descrita.

Tabela 5: "Descreva a última aula de produção de textos que você ministrou. Que comandos você deu para os alunos? O que você disse  que eles deveriam fazer? Que orientações você deu?"

Prof.
Resumo da descrição da aula
Comentários
01
- Organização dos alunos em dupla.
- Conversa sobre como as listas geralmente são organizadas e, particularmente, as de compras (alimentos) e sobre a função desse gênero textual.
- Comando: produzir uma lista de compras.
- Reflexão sobre a grafia das palavras.
- Houve delimitação do gênero a ser trabalhado (lista) e exploração da configuração predominante nos textos.
- O texto foi produzido com a finalidade de "aprender como escrever listas" e "aprender a grafar as palavras". 
- Houve uma atividade prévia que ajudou os alunos a gerar o conteúdo do texto
- Não houve nenhuma finalidade paralela (comunicativa).
- Leitor do texto: professor.
02 
- Escuta de um CD (História infantil).
- Conversa sobre a história.
- Exploração das características estruturais das histórias.
- Reprodução da história.
- Houve delimitação do gênero a ser trabalhado (história) e exploração da configuração predominante nos textos.
- O texto foi produzido com a finalidade de "aprender como fazer história" e "aprender a escrever". 
- Houve uma atividade prévia que ajudou os alunos a reconstruir o conteúdo textual.
- Não houve nenhuma finalidade paralela (comunicativa)
- Leitor do texto: Professor
03
- Escreveu no quadro "Horário de chegada e saída da escola".
- Tempestade cerebral: eles falavam sobre as dificuldades para chegar e sair da escola  no horário oficial e o professor escrevia os pontos no quadro.
- Produção de um texto sobre o problema para ser entregue à Direção da escola.
- Não houve delimitação de um gênero específico, mas houve definição da finalidade do texto.
- O texto foi produzido com a finalidade de expor à Direção da Escola as dificuldades dos alunos e para aprender a escrever, organizando as idéias.
- Houve uma atividade prévia que ajudou os alunos a arrolar argumentos para o texto a ser produzido.
- Leitor do texto: professor e Direção da Escola
04
- Levou recortes de revistas.
- Pediu que eles identificassem a idéia principal e as secundárias.
- Mandou que eles criassem um personagem principal, espaço e ações.
- Produzir o texto respeitando os parágrafos e a pontuação.
- Não houve explicitação de um gênero a ser trabalhado, no entanto as orientações deixam implícito que a professora queria a produção de um texto narrativo (personagens, ações...). O relato está confuso quanto a este aspecto.
- Não houve exploração das características predominantes desse gênero textual.
- O texto foi produzido com a finalidade de "aprender como fazer texto narrativo" e "aprender a paragrafar e pontuar". 
- Houve uma atividade prévia "motivadora" para o texto", no entanto não fica claro se, de fato, tal atividade ajudaria os alunos. Algumas experiências têm mostrado que as produções a partir de gravuras tendem a ser meras descrições da imagem.
- Não houve nenhuma finalidade paralela (comunicativa)
- Leitor do texto: Professor
05
- Levou vários textos sobre mães.
- Divisão da turma em grupos (3 alunos).
- Leitura e exposição do que sentiram e do que acharam dos textos.
- Produção individual de texto descrevendo a sua mãe.

- Houve delimitação do tipo textual a ser trabalhado (descritivo)
- Apresentação de outros modelos textuais, o que pode favorecer a geração de idéias e a representação sobre o tipo de texto solicitado.
- O texto foi produzido com a finalidade de "aprender como fazer textos descritivos". 
- Houve uma atividade prévia que ajudou os alunos a organizar o texto.
- Não houve nenhuma finalidade paralela (comunicativa)
- Leitor do texto: Professor
06
- Discussão: racionamento de energia.
- Comando: colocar a opinião no caderno de redação, respeitando as margens, pontuação e grafia das palavras. Escrever em três parágrafos.
- Houve delimitação do gênero a ser trabalhado (texto de opinião), mas não houve exploração quando à configuração ou elementos importantes desse gênero textual.
- O texto foi produzido com a finalidade de "aprender como fazer texto de opinião" e "aprender a pontuar, organizar o texto no papel e ortografar". 
- Em relação à estrutura do texto, a recomendação de três parágrafos geralmente decorre de uma orientação clássica de aulas de redação de que os textos têm três pedaços (introdução, desenvolvimento e conclusão), ou seja, o ensino de um gênero meramente escolar.
- Houve uma atividade prévia que ajudou os alunos a gerar idéias.
- Não houve nenhuma finalidade paralela (comunicativa)
- Leitor do texto: Professor
07
- Levou uma figura.
- Solicitou que imaginassem uma história a partir da gravura.
- Contaram várias histórias.
- Construção do texto coletivo.
- Houve explicitação de um gênero a ser trabalhado (história).
- Não houve exploração das características predominantes desse gênero textual, no entanto, dependendo de como o professor faz a mediação durante a elaboração do texto coletivo, as características do gênero podem ser exploradas.
- O texto foi produzido com a finalidade de "aprender como fazer histórias". 
- Houve uma atividade prévia "motivadora" para o texto", no entanto não fica claro se, de fato, tal atividade ajudaria os alunos, conforme já foi discutido.
- Não houve nenhuma finalidade paralela (comunicativa)
- Leitor do texto: Professor e alunos
08
- Levou uma listagem de palavras ligadas ao tema: meio ambiente.
- Exploração do significado das palavras.
- Seleção dos conteúdos para o texto.
- Elaboração do texto coletivo.
- Não houve explicitação de um gênero a ser trabalhado, mas fica implícito que é um texto temático (expositivo ou argumentativo) sobre o meio ambiente.
- Não houve exploração das características predominantes desses tipos textuais, no entanto, dependendo de como o professor faz a mediação durante a elaboração do texto coletivo, tais características podem ser exploradas.
- O texto foi produzido com a finalidade de "aprender sobre o tema", "ampliar o vocabulário" e "aprender como produzir texto".
- Houve uma atividade prévia "motivadora" para o texto", com exploração de palavras ligadas ao tema.
- Não houve nenhuma finalidade paralela (comunicativa)
- Leitor do texto: Professor e alunos
09
- Conversa inicial, com questões: - Quem estamos homenageando hoje? (a mulher); - Quais os direitos e deveres?; - Como devemos tratá-las?
- Comando: formar uma frase para a mulher que  você ama.
- Não foi trabalhado nenhum gênero específico, apenas a produção de uma frase. Poderia ter sido solicitado um cartão, uma carta, um bilhete, dentre outros.
- A frase foi produzida com a finalidade de "aprender como fazer frases" e com a finalidade de homenagear a mulher que eles amam.. 
- Houve uma atividade prévia que auxiliou a geração de idéias.
- Leitor do texto: Professor e mulher que eles amam.

Através da análise dos relatos, podemos perceber que foram solicitados dois gêneros textuais: lista de compras (suj. 1) e história (suj. 2, 7). Os demais professores não delimitaram um gênero textual específico: “opinião” (suj. 6); “frase” (suj. 9); “texto” (suj. 3, 4, 5 e 8). Na verdade, predominaram comandos que não delimitavam claramente o gênero a ser produzido. 
Podemos destacar, também, que os alunos escreveram apenas para aprender a escrever. Apenas dois professores sugeriram a produção de algo que tivesse alguma finalidade paralela à reflexão sobre a escrita, ou seja, que levassem o aluno a se preocupar com outros leitores e a provocar algum efeito especial. O professor 3 propõe a escrita de um texto para a Direção da Escola em que os alunos explicam as dificuldades que têm em obedecer ao horário estabelecido pela instituição, ou seja, eles precisam provocar um efeito sobre o leitor pretendido. O professor 09 pede que eles façam uma frase para a mulher que eles amam. Quanto a esta segunda proposta, tememos que o leitor não tenha sido pensado de fato como leitor provável, pois o próprio suporte textual (o caderno) e o texto solicitado (uma frase) podem não ter sido "levados a sério" enquanto texto real.
Apesar de considerarmos importante que existam momentos em que os textos sejam destinados a outros leitores (não apenas o professor) e que tenham que preencher finalidades reais, sabemos que nem sempre é possível ao professor planejar situações dessa natureza. Quando isso não acontece, no entanto, é importante pensar em situações que tenham características que se aproximem desses usos reais, deixando claro para o aluno que naquele momento ele estará aprendendo algo que poderá ser utilizado em outras situações. Os professores 1 e 2 apresentam indícios em seus relatos de que têm tais preocupações. O professor 1 solicita a escrita de uma lista de compras. Na verdade, os alunos não estavam em situação de escrita real, na qual o texto fosse utilizado concretamente. No entanto, a proposta tem referência nas práticas de linguagem reais. No segundo caso, a professora solicitou a reescrita de uma história. Pela própria natureza da atividade, percebe-se que não há engajamento em uma atividade de linguagem real, pois não há destinatários para o texto. Apenas o professor será leitor do que os alunos produziram. Em suma, em muitas aulas, os alunos escreveram “textos” sem finalidade nem interlocutor. 
A esse respeito, Miranda (1995) também descreve situações didáticas, apontando a existência de um "jogo restritivo de interação" (p. 27). A autora evidencia, através da análise dos comandos para produção e dos textos produzidos nessas situações, que os alunos tendem a escrever a partir de imagens "escolarizadas" da escrita. A autora conclui, então, que
Se damos por entendido que, ao escrever um texto, o autor, mesmo inconsciente e intuitivamente, se orienta por um jogo de imagens, podemos afirmar também que a fixação dessas imagens numa única possibilidade - o professor - vicia o processo e o produto (p. 26).

Um outro aspecto a ser discutido é quanto à proposta de elaborar “tipos textuais”. A professora 5 solicitou a escrita de um texto descritivo. Essa prática tradicionalmente encontra referência em propostas de livros didáticos, principalmente os livros mais antigos. Esse fenômeno aponta que a professora está repetindo uma estratégia de ensino a que teve acesso, seja no seu processo de formação, seja em materiais didáticos. No entanto, as discussões mais recentes remetem à idéia de que um gênero textual pode ser constituído de vários tipos textuais (a história, por exemplo, tem como tipo dominante a narração, mas é composta geralmente de "descrição" de cenário, de personagens e de diálogos.) e são eles que circulam socialmente e são reconhecidos como instrumentos de interação. 
Essa prática reflete uma concepção de língua enquanto código e de ensino enquanto  aprendizagem de “estruturas” abstratas que não encontram espaço no contexto extra-escolar. Essa concepção está presente também em situações em que os alunos precisam “dissertar sobre temas”. 
O professor 6 relatou uma aula em que os alunos discutiram sobre o problema do racionamento de energia e foram convocados a  colocar a opinião deles no caderno de redação. Por que tal atividade não foi revertida em um texto para convencer outras pessoas acerca do problema (carta aberta; artigo para o jornal mural,  por exemplo)?
O professor 8 levou uma listagem de palavras ligadas ao tema “meio ambiente” e comandou uma produção coletiva de um texto sem destinatário e sem finalidade. Ele poderia, por exemplo, propor que os alunos tentassem convencer o dono de uma indústria acerca das questões ambientais estudadas por eles.
Por fim, essa mesma concepção explica a existência de “prescrições escolares para a escrita das redações”. A professora 6 orienta os alunos, dizendo que o texto deve ser construído em três parágrafos. Não há delimitação de qual gênero está sendo solicitado. Essa restrição indica a tendência de “escolarização” da atividade de escrita.  Conforme salienta Rodrigues (2000), a análise da prática pedagógica usual de produção de textos 
leva à constatação de que a escola acabou construindo, nas atividades de produção escrita, modelos de gêneros que não encontram referência nas práticas de linguagem escrita fora da sala de aula (p. 207)

A fim de verificar se o perfil apontado acima se mantém, vamos analisar a atividade em que eles tentaram imaginar uma outra aula sobre produção de textos.

Tabela 6: Pense agora em uma aula que você vai dar para os seus alunos sobre produção de textos. Escreva, abaixo, as orientações que você daria para eles. Coloque todas as informações que você acha que são imprescindíveis para que eles possam produzir os textos.

Prof.
Resumo da descrição da aula
Comentários
01
- Conversar sobre "bilhetes": suas funções e suas características estruturais.
- Comando: escrever "coletivamente" um bilhete para os colegas que estão faltando.
- Fazer o texto, negociando o conteúdo, adequação e estrutura dos enunciados.
- Delimitação de um gênero específico (bilhete) e exploração de suas características e funções.
- A finalidade da atividade é "chamar os alunos que estão faltando para virem à escola" e para aprender a escrever bilhetes.
- Na condução, o professor objetiva refletir sobre a organização do texto e sobre as estratégias de produção.
- Leitor do texto: professor e crianças que estão faltando as aulas.
02 
-Ler uma carta.
- Explorar as características.
- Falar sobre o emissor e o receptor
- Falar sobre os motivos que levam uma pessoa a escrever uma carta.
- Comando: escrever uma carta para um amigo distante.
- Delimitação de um gênero específico (carta) e exploração de suas características e funções.
- A finalidade da atividade é "se comunicar com um amigo distante " e "aprender a escrever carta".
- Leitor do texto: professor e amigo distante.
03
- Seleção de um tema.
- Discussão sobre o tema.
- Leitura de textos de livros, jornais e revistas.
- Comando: produção no caderno de "opinião crítica individual do aluno".
- Delimitação do gênero a ser trabalhado (texto de opinião), mas não propõe exploração quando à configuração ou elementos importantes desse gênero textual.
- Finalidade: "aprender como fazer" texto de opinião e "aprender sobre o tema". 
- Atividade prévia que ajuda os alunos a gerar idéias.
- Não há nenhuma finalidade paralela (comunicativa)
- Leitor do texto: Professor
04
- Não fez.
--
05
- Explicar o que é uma charge.
- Formar grupos.
- Discutir a charge.
- Responder questões sobre a charge.
- Escrever as conclusões sobre a charge.
- Não houve explicitação do texto a ser produzido (opinião sobre a charge? Opinião sobre o tema? Explicação do conteúdo da charge?). O planejamento está confuso quanto a este aspecto.
- Exploração do gênero que está sendo lido, mas não do que está sendo produzido.
- Finalidade: "aprender sobre charges - conceito, características". 
- Atividade prévia "motivadora" para o texto, no entanto não fica claro se, de fato, tal atividade ajudará os alunos, pois a finalidade do texto não foi bem explicitada.
- Não houve nenhuma finalidade paralela (comunicativa)
- Leitor do texto: Professor
06
- Discutir sobre um tema.
- Escrever sobre o tema, prestando atenção a vários aspectos, tais como:
- uso de letras maiúsculas;
- pontuação;
- grafia das palavras, principalmente dígrafos;
- coerência e coesão.
- Não delimita um  gênero a ser trabalhado.
- Finalidade: "aprender sobre o tema" e aprender a escrever (pontuação, ortografia, coesão...). 
- Atividade prévia que ajuda os alunos a gerar idéias.
- Não há nenhuma finalidade paralela (comunicativa)
- Leitor do texto: Professor
07
- Leitura / exploração de um  texto (dias antes, falando sobre tipologia, ortografia, interpretação).
- Salientar pontos importantes do texto.
- Produção coletiva.
- Produção individual.
- Não delimita um  gênero a ser trabalhado, mas deixa implícito que vai explorar o gênero do texto a ser lido. Parece que vai propor a reescrita do texto.
- Finalidade: "aprender sobre o tema" e aprender a escrever (ortografia, gramática...). 
- Atividade prévia que ajuda os alunos a gerar idéias.
- Não há nenhuma finalidade paralela (comunicativa)
- Leitor do texto: Professor
08
- Escolha do tema.
- Seleção de idéias.
- Reflexão e ordenação do pensamento.
- Simplificação e objetividade das idéias.
- Atenção na ortografia.
- Pontuação adequada.
- O planejamento foi copiado tal e qual posto pelo professor. Não fica claro como será conduzida a aula, mas parece que é similar à aula do professor 06.
09
- Conversa inicial: - Que santos homenageamos neste mês?; - Quais as danças?; - Quais os costumes?; E as comidas?; - Quais os perigos dos fogos? - Aonde você vai na noite de São João?
- Recomendação sobre a pontuação.
- Não delimita um  gênero a ser trabalhado, incitando, através das perguntas, diferentes textos, com diferentes configurações. Não há um comando claro sobre o que espera dos alunos. 
- Finalidade: "aprender sobre o tema" e aprender a escrever (pontuação). 
- Atividade prévia que ajuda os alunos a gerar idéias, mas que confunde sobre a finalidade do texto. São múltiplas as possibilidades.
- Não há nenhuma finalidade paralela (comunicativa)
- Leitor do texto: Professor

A análise das aulas planejadas pelos professores confirma as impressões anteriores. Ou seja, apenas um professor (suj. 01) planejou uma situação em que existe uma finalidade prática para o texto (chamar os alunos faltosos através de um bilhete). Se computarmos todos os relatos (descrições da última aula + planejamento de outra aula), veremos que das 17 aulas, apenas três foram pensadas de forma a que houvesse uma finalidade explícita para o texto, além do objetivo de "aprender a escrever". 
Nas duas situações, os comandos mais claros foram produzidos pelos professores 1, 2 e 3, indiciando que é possível que a escolaridade tenha exercido um efeito positivo sobre as práticas escolares, pois esses professores tinham os mais altos graus (Mestrado; Especialização). 
Concebemos que é necessário, para mudar o quadro atual do trabalho de produção de textos, realizar processos de formação continuada com os professores em que eles possam teorizar sobre suas práticas, pois as ações e as lacunas que verificamos não podem ser resolvidas apenas com reflexões teóricas sobre concepção de linguagem ou de ensino, é necessário muito mais, é necessário refletir conjuntamente a partir de relatos do cotidiano para que a realidade possa ser explicitada e tematizada enquanto objeto de reflexão.
Para exemplificar tal questão apresentaremos uma análise de uma aula de uma professora que se encontra em processo de formação continuada e que, no início do ano letivo, realizava atividades semelhantes às atividades descritas pelos professores 4, 5 e 6 (produção de história a partir de gravura, produção de “textos” contendo “o que foi discutido em sala de aula”).

	Condições de produção de textos na escola e concepções do professor: um exemplo

A professora “A” tem 29 anos, cursou o Magistério e ensina há cinco anos. Conforme dito acima, ela participa de um projeto de formação continuada na escola. Nesse projeto, são realizadas reuniões pedagógicas mensais nas quais discute-se sobre produção de textos na escola. Em 2002, foram elaborados relatórios de aula das professoras participantes, produzidos a partir de observações em sala de aula, com gravação em áudio.
Em 2002, ela foi convocada a atuar em uma sala de Jovens e Adultos, no primeiro módulo (alfabetização). A descrição a seguir foi extraída de um relatório de aula dessa professora. 

____________________________________________________________________________
P – Hoje nós vamos construir uma carta para os nossos colegas faltosos.
A professora dirige-se ao quadro para colocar as orientações. Pergunta aos alunos enquanto escreve.
P – O que é que deve ter numa carta?

Quadro:
Cidade, ( P – Qual é a data de hoje?) 21/10/2002
(P – Deixem uma linha.)
Saudação
(P – Deixem uma linha e escrevam a carta

P – Lembrem-se que vocês vão escrever uma carta chamando o colega de vocês para voltarem para a escola.
Alguns alunos dizem que não sabem e a professora incentiva.
P – Sabe,sim!
A professora faz uma continha no quadro, fazendo perguntas aos alunos, para saber quantos alunos faltaram e escreve o resultado:  11
P – Certo, então faltaram 11 alunos. Fora seu Arlindo que está operado e não pode vir, estão faltando 10 alunos. Se continuarem faltando, não vão acompanhar o curso, só são dois meses e um pouquinho... Se faltarem não vão conseguir atingir o objetivo.
Uma aluna insiste e diz que não sabe escrever e a professora diz:
P – Você sabe D. Severina, eu sei que você sabe.
A – Eu não sei escrever
P – Você sabe sim
A – Mas ninguém vai entender nada
P – Mas não é para as pessoas entenderem é para você entender.
Uma aluna mostra a professora a carta e pergunta se está certo. Ela diz que sim.
A professora circula na sala
P – Porquê apagou? Tava certo!
A professora verifica que só está faltando uma pessoa terminar a carta.
P – Só falta uma pessoa terminar a carta... 
A professora vai ajudar a aluna.
A professora senta-se em uma cadeira de frente para os alunos e pergunta:
P – Quem vai ser o primeiro a ler a carta?
Ninguém se pronuncia.
P – Vá D. Maria.
A aluna começa lendo o cabeçalho e depois o resto da carta. Enquanto a aluna lê, a professora transcreve o que ela está lendo.
“Nalva, porque você não vem? A gente sente sua falta, volte que a gente quer você. Estamos esperando você. É muito bom estudar. Venha, a gente quer você.” 
P – Agora Maria Vieira.
“Nalva, por qual motivo você está faltando? Se esforce e venha para a escola. É muito bom estudar.”
P – Maria de Lurdes, sua vez.
E assim a professora conduziu as leituras até o final. No final, a professora dá uma geral e fala do que cada um fez.
P – Mesmo com o tema igual, as cartas foram todas diferentes, Maria José disse que a gente sente muita falta dos alunos e que é muito bom estudar, Maria de Vieira também disse, e pergunta qual o motivo da falta  e diz que é muito bom estudar, Maria de Lurdes pede que os colegas acompanhem e venham para a escola. A outra disse que os alunos viessem para a escola que nunca é tarde para aprender, bonito o que ela disse, não é? E a outra disse que quando chegou aqui não sabia de nada, mas que agora já está fazendo alguma coisa.
__________________________________________________________________________ 

Nessa aula, os alunos tinham dois papéis a exercer: o de aluno e o de colega. Por um lado, a finalidade era a de aprender a escrever convencionalmente e, paralelamente, de aprender a escrever um gênero específico, a carta. Por outro lado, objetivava-se convidar os colegas faltosos a voltar para a escola (finalidade social). Assim, o gênero textual foi delimitado (carta), o destinatário (colegas faltosos) e a finalidade (convidar os colegas a voltar para a escola). 
Em suma, a professora explicitou claramente o comando, indicando o gênero textual, o destinatário e a finalidade. Essa professora, em uma entrevista realizada por um integrante do grupo de formação continuada, explicita essa preocupação com o comando da atividade:

- Você acha que o projeto contribuiu para melhorar sua prática?
P - Com certeza. Erros com relação à maneira de transmitir pros alunos, né? Às vezes a gente pensa que explicou direitinho e não. E quando a gente revê, reavalia, vê que precisa melhorar e muito.
- O que mudou?
P - Na minha prática?
 - É
P - Mudou a forma mesmo de passar os comandos, como vocês chamam. Eu, antes não pensava detalhadamente: "será que meus alunos estão entendendo? O que será que eles vão pensar?" Agora não, a gente já calcula mais ou menos.

Embora a professora esteja atenta para a importância do comando, ainda não incorporou que realmente os alunos podem atender a finalidades não escolares de escrita, pois diz a uma aluna que “não é para as pessoas entenderem”. 
Quando a professora diz à aluna que não é para as pessoas entenderem, ela está tentando fazer com que ela não desista da tarefa. Sendo essa uma turma de módulo 1, não há, ainda, domínio da escrita alfabética. Muitos alunos iniciam o ano com medo de escrever, pois já incorporaram que não sabem. A professora, para que a aluna não desista, diz que os outros não precisam entender. Esse episódio representa bem as tensões entre os objetivos didáticos de ensino da escrita convencional e os objetivos de formar produtores de diferentes gêneros textuais. 
Nas abordagens mais tradicionais, os alunos eram submetidos a métodos em que eles primeiro faziam tarefas de escrita de sílabas e palavras e só depois que dominavam a escrita convencional passavam a escrever textos. As perspectivas mais recentes pressupõem um professor que faça as duas coisas paralelamente. Essa tensão fica clara no trecho da entrevista transcrita abaixo:

- Você acha que está mais preparada hoje para ensinar os alunos a produzir textos?
P - Com certeza
- Quais eram suas principais dificuldades?
P - Era como, realmente como alfabetizar com textos, né? Que a gente vem de uma escola que aprende “A, B...”  devagarzinho e a gente viu que é possível alfabetizar sem ter essa seqüência.

Algumas questões merecem discussão em relação ao tema desse estudo: condições de produção de textos no ensino de jovens e adultos. Inicialmente, vimos que muitos professores estão ainda apegados a concepções da língua como código e não conduzem os alunos a práticas de interação através da escrita. Outros professores demonstram essa preocupação mas ainda apresentam comandos pouco claros em que delimitam alguns elementos da situação de interação e não delimitam outros. Na análise da aula, aprofundamos um pouco as questões apontadas, mostrando que mesmo quando os professores desenvolvem a preocupação em conduzir o aluno à aprendizagem dos gêneros textuais e a levar o aluno a construir representações adequadas sobre os contextos de ação lingüística, eles se deparam com as dificuldades de atender às duas dimensões da aprendizagem: a aprendizagem da produção dos diferentes gêneros textuais e a aprendizagem da escrita convencional.
Tais conclusões apontam para a necessidade de estudarmos mais profundamente as condições de produção de textos na escola, aliando tais análises às discussões sobre transposição didática.
Schneuwly e Dolz (1999) apontam que quando os gêneros textuais são trazidos para a escola, há um desdobramento, pois são gêneros para aprender e gêneros para comunicar e que a entrada dos gêneros decorre de um conjunto de decisões do professor que leva em consideração que “a aprendizagem que conduz à interiorização das significações de uma prática social implica levar em conta as características desta prática e as aptidões e capacidades iniciais do aprendiz”. É necessário, portanto, que se discuta as práticas escolares de produção de textos, nos diferentes níveis de ensino, a fim de melhor instrumentalizar o professor, auxiliando-o no processo de ensino de produção de textos.
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