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Vivemos, no dia a dia de nosso trabalho no magistério, em contato com textos de alunos e temos verificado que essas produções apresentam problemas generalizados especialmente no aspecto discursivo. Tais constatações começaram a nos incentivar à reflexões mais sistemáticas sobre o assunto na tentativa de aprofundar conhecimentos sobre as causas pelas quais o ensino escolarizado não tem assegurado, a uma grande parcela de estudantes, o domínio eficiente da linguagem escrita, conduzindo-nos à formulação da grande questão geradora da pesquisa: por que a maioria dos estudantes conclui o Ensino Médio com grande dificuldade na produção de textos?.  A busca de respostas para esta questão levou-nos a definir o núcleo central deste estudo fundamentado em alguns elementos definidores da mediação pedagógica, tendo como referência a produção de textos.Nosso objetivo foi verificar: como o professor trabalha a produção de textos com os alunos da 3ª série do Ensino Médio na rede pública estadual de ensino no município de Dourados/MS.  Não se trata de atribuir toda responsabilidade a este professor, mas de entender como ele lida com uma questão tão importante e que práticas desencadeia para tentar superar as deficiências apresentadas pelos alunos.
	A decisão de centralizar nossa pesquisa na figura do professor se deve, fundamentalmente, ao fato de acreditarmos na sua função mediadora no processo de ensino e aprendizagem, colocando-se como agente desencadeador de alternativas ao lidar com educandos que, em relação aos conhecimentos e habilidades na produção de textos, apresentam significativas diferenças e dificuldades.
Conscientes de que esta função envolve um conjunto de vários fatores que, até por conta de sua complexidade, vão desde os objetivos que norteiam o processo (seu desencadeamento pelo professor) até a sua finalização como produto (o texto dado pelo aluno como acabado). Consideramos importante saber, principalmente, o que acontecia antes e depois da produção da primeira versão dos textos, isto é, a propósito de que e para que eram solicitados. Isso nos permitiria ter uma visão global de como o processo da escrita era trabalhado em sala de aula, pressupondo ou não a dinâmica da reescrita.
Foram essas reflexões que nos impulsionaram a definir os objetivos de nosso estudo, assim formulados: 1 – Levantar, junto aos professores de Língua Portuguesa, quais habilidades consideram relevantes na produção de textos, para alunos que se encontram na fase final do Ensino Médio; 2 – Conhecer quais procedimentos, encaminhamentos pedagógicos são utilizados, em sala de aula, pelo professor de Língua Portuguesa que auxiliam os alunos da 3ª série do Ensino Médio a desenvolverem suas habilidades lingüísticas em relação à produção do texto escrito; 3 – Mostrar a ação docente, efetivamente desenvolvida com os alunos, através da análise do discurso do professor de Língua Portuguesa e da observação direta em sala de aula.
Com tais objetivos, visualizamos duas frentes para o nosso estudo: de um lado, voltamos nosso olhar para analisar o fazer pedagógico desenvolvido pelo professor de Língua Portuguesa no processo de ensino de produção de textos, relacionando-o com as afirmações de seu discurso, obtidas por ocasião das entrevistas e, de outro, observar a resposta do aluno à ação intermediativa do professor, ou seja, o que nos interessava investigar é o que ocorria no texto do aluno, após suas reescritas, motivadas explicitamente pelas orientações do professor, registradas em seu texto no momento da correção. 
Não queríamos discutir a respeito da reescrita espontânea que o educando faz ao ler o seu próprio texto. Nosso olhar voltou-se para a tarefa da reescrita provocada, explicitamente, em resposta às solicitações de um leitor específico: o professor. Com isso privilegiamos aquelas operações de revisão decorrentes de intervenções diretas que o professor faz no momento de sua correção. 
Certamente, a natureza da intervenção que o professor realiza, na produção textual do aluno, tem relação direta com a maior ou menor qualidade desse produto. Portanto, essa ação do professor não tem um fim em si mesma, mas só adquire significação se conduz o aluno à reescrita de seu texto com o objetivo de buscar uma escrita qualitativamente melhor.
Nesta perspectiva, a hipótese que orientou nossa pesquisa foi a de que o professor que concebe a linguagem numa perspectiva dialógica, certamente, auxilia os educandos a obterem avanços significativos na superação das dificuldades em relação à produção de texto. Entendemos, desse modo, que a prática pedagógica de tal professor, necessariamente, pressupõe um trabalho de interação e interlocução constante com seus alunos, desencadeando no procedimento da reescrita de texto.
Assim, considerando-se a concepção dialógica da linguagem postulada por Bakhtin (1988) a correção torna-se um mecanismo de diálogo entre interlocutores, uma vez que o professor, ao colocar-se como leitor crítico das produções dos alunos, realiza suas correções com um objetivo bem claro: obter a resposta do aluno através da reescrita de seu texto. Além disso, ancorados nos princípios de Vigotski (1989) de que o aprendizado exerce papel fundamental para o desenvolvimento do ser humano e, que o homem se constrói nas interações que estabelece com os outros homens, entendemos que a mediação do professor é um dos fatores fundamentais para que o educando obtenha sucesso em seu processo de aquisição e desenvolvimento da escrita e, que o cerne da ação mediadora está na forma como o professor intervém no texto do aluno, no momento da correção.
Para entender e analisar as diversas formas interventivas empregadas pelo professor no ato da correção de textos e as conseqüentes respostas dos alunos através da reescrita, tomamos como referência a tipologia de correção de redação apontada por Serafini (2001).
A autora reconhece que existem três tendências de correção de redações que, em geral, orientam o trabalho dos professores de Língua Portuguesa: a indicativa, a resolutiva e a classificatória.  
	A correção indicativa, segundo Serafini (2001, p.113), consiste em marcar, junto à margem das palavras, das frases ou mesmo de períodos inteiros, erros ou falta de clareza. Nesse tipo de correção, o professor freqüentemente se limita a indicar erros localizados do corpo do texto como os ortográficos e lexicais. Cabe ao aluno reescrever o texto e interpretar as correções do professor, feitas normalmente com a indicação de traços, interrogações e outros sinais que julgar inteligíveis. A preocupação do professor não se volta para a significação do texto como um todo, mas aponta erros pontuais, ocasionais. 
	Na correção resolutiva o professor corrige resolvendo todos os erros. Se for necessário, ele mesmo reescreve palavras, frases e períodos inteiros, interpretando,assim,  as intenções do aluno e fornecendo a ele um texto correto. Nesta tipologia de correção a tarefa do aluno se limita apenas a passar a limpo seu texto, não exigindo nem uma outra habilidade a não ser de copiador.
A terceira estratégia de correção apontada por Serafini (2001, p.114) é a chamada correção classificatória. Nesta tipologia, o professor indica o erro ao aluno através de sua classificação. Para se evitar a ambigüidade, a classificação do erro implica no uso da metalinguagem, que deve ser de pleno domínio também do aluno. Há casos em que o professor sugere as modificações, mas é mais comum que o professor proponha ao aluno que corrija sozinho o seu erro, estimulando-o a trabalhar seus textos e a proceder a autocorreção e a buscar novas formas de se expressar.
Nas correções indicativas e resolutivas o professor mantém uma atitude descritiva, ora descrevendo, ora resolvendo o erro. Ao passo que na classificatória a atitude é operatória uma vez que indica a causa do erro, especifica a operação que o aluno errou. 
Segundo essa mesma autora (2001, p.115), as correções operatórias são aquelas que mais ajudam o aluno a melhorar suas produções textuais, uma vez que mostra o processo e não o produto pronto, ou seja, o aluno é chamado a reconstruir o seu texto através de um processo reflexivo e efetuar as devidas alterações. Neste tipo de correção, o professor se preocupa com os aspectos que interferem na construção da significação do texto como um todo, ou seja, uma correção que vai além da simples “assepsia e higienização” do texto.
Ao analisarmos as formas de correção adotadas pelos professores, identificamos uma nova característica que não havia sido contemplada em nenhuma das três tipologias mencionadas pela autora acima citada. Assim, buscamos caracterizar essa quarta tipologia que desse conta de descrever e explicar situações em que o professor, ao final do texto do aluno escreve uma espécie de bilhete, para apontar erros, tecer comentários a respeito de determinados problemas textuais para os quais as demais tipologias mostram-se insuficientes. A esse procedimento denominamos de “descrita/explicativa”, em razão de que o professor não se limita a indicar o erro ou a classificá-lo, mas descreve-o e oferece explicações ao aluno de como melhorar suas produções. 
Nosso interesse, ao adotarmos essas tipologias para identificar e analisar diferentes intervenções, era observar se o professor direcionava sua correção à reescrita do texto e, até que ponto estas reescritas ocorriam em resposta a cada uma das estratégias utilizadas pelo professor no ato interventivo. Além disso, essas tipologias nos auxiliaram a verificar, no texto do aluno, se houve mudanças entre a primeira versão e as demais e, até que ponto, estas mudanças podem ser atribuídas à atuação mediadora do professor. Ou seja, interessava-nos saber o que acontecia nas reescritas a propósito de correções resolutivas, indicativas, classificatórias ou “descritiva/explicativa” e, se estas ajudam o aluno a aprimorar ou a recuperar a sua discursividade. 
Acreditamos que um trabalho desenvolvido nesta perspectiva pode contribuir para que o educando, ao final do Ensino Médio, possa escrever com coerência e coesão, além de ser capaz de comparar diferentes textos e diferentes linguagens, analisando e sintetizando fatos, idéias e/ou textos, e o professor demonstrará maior sensibilidade e disposição para desenvolver ações que se voltem a diagnosticar as dificuldades dos estudantes, utilizando metodologias e estratégias para resolvê-las ou mesmo amenizá-las, entre elas especificamente, a reescrita de textos.
Partindo do princípio que só faz sentido o trabalho da reescrita se for para melhorar a qualidade do produto, consideramos que este procedimento contribui para o resgate da discursividade, isto é, faz com que o aluno aprimore a sua capacidade de elaborar o seu próprio discurso no texto que produz. Embora tenhamos clareza da influência social que recebemos, o aprimoramento da produção escrita do aluno vai ocorrer na medida em que ela deixar de ser uma atividade puramente reprodutiva e apresentar características discursivas próprias, isto é, reflexões e incorporações pessoais.
Nesta perspectiva e ancorados na abordagem sócio-histórica, e na metodologia qualitativa, a pesquisa foi desenvolvida em uma escola da rede pública estadual do Município de Dourados-MS, com três professores de Língua Portuguesa e, em torno de 320 alunos da 3ª série do Ensino Médio. Os dados para o estudo foram levantados a partir de entrevistas realizadas com os professores, da observação em sala de aula e da análise do desempenho dos alunos na reescrita de seus textos, em resposta à intervenção mediadora do professor, efetuada na materialidade textual dos mesmos no ato da correção. Tais procedimentos nos auxiliaram a chegar a alguns elementos conclusivos:
O primeiro elemento conclusivo que o exame dos dados revelou foi que as concepções de ensino e linguagem, presentes nas falas dos professores, não são marcadas por uma única tendência, ou seja, há incorporações de diferentes teorias num mesmo discurso, uma mais voltada ao ensino tradicional e outras apontam para a tendência da interação verbal, numa perspectiva dialógica de ensino. Isso se configura, com maior clareza, ao constatarmos que há duas posturas teóricas em relação à linguagem convivendo lado a lado no fazer pedagógico dos professores: uma ancorada na concepção tradicional de ensino da língua e outra em aspectos mais dialógicos e interativos.
A primeira confirmou-se ao constatarmos que houve excessiva preocupação, por parte de dois professores colaboradores da pesquisa, para que o aluno dominasse o código lingüístico. Isto se manifestou em práticas voltadas, predominantemente, ao ensino da gramática de forma fragmentada e desvinculada de seu uso em produções textuais. Tais constatações nos permitiram inferir que:
	o descompasso entre o discurso e a prática desenvolvida em sala de aula sinaliza que os professores não estão conseguindo romper com uma prática tradicional de ensino de Língua Portuguesa, que no nosso entender, tornou-se uma “cultura escolar”, arraigada, ancorada e engessada em conteúdos gramaticais e colocar como eixo dinamizador e centralizador no ensino da Língua Portuguesa a produção de textos;

uma das causas pelas quais a grande maioria dos alunos conclui o Ensino Médio com grandes dificuldades na produção de textos se justifica na escassez de oportunidades que lhes são oferecidas para a comunicação das idéias através da escrita. De uma certa qual forma, é injusto cobrar produções bem elaboradas de alunos se quem está “falhando” é o próprio sistema de ensino e, em última instância, o próprio professor. 
Assim, concluímos que a prática pedagógica de ensino de Língua Portuguesa de dois professores apresenta-se em conformidade com um quadro mais geral do que ocorre nas escolas públicas brasileiras, nas quais grande parte do tempo destinado às aulas de Língua Portuguesa é consumida com atividades voltadas à gramática e não ao trabalho com produção de textos. 
Em contrapartida e, em menor escala, há atividades pedagógicas que evidenciam uma concepção de linguagem enquanto interação verbal, comprometidas em desenvolver a competência lingüística do aluno. A linguagem é concebida como forma de ação, como lugar de interação que exige dos interlocutores reações e/ou comportamentos. Desta concepção decorreram entendimentos e práticas pedagógicas produtivas que interferiram na melhoria qualitativa das produções textuais dos alunos, tais como:
	a concepção de aluno, como ser histórico e social, em constante movimento de construção e, por isso mesmo, participativo no processo de conhecimento, de maneira singular, na produção de textos, onde é visto, pelo professor, como sujeito capaz de construir o seu próprio discurso; 

o entendimento de texto como um processo em construção, que pode ser constantemente melhorado, reconstruído e não como algo definitivamente pronto e acabado, uma vez que a linguagem é uma construção em eterna mudança; 
a visão da função mediadora do professor adquire nova significação ao colocar-se como leitor crítico e exigente do texto do aluno. Sua ação interlocutiva pôde contribuir, significativamente, para a melhoria qualitativa das produções textuais dos alunos, analisando, discutindo, avaliando e intervindo através de suas correções. É dentro dessa visão dialógica que reside toda a fundamentação para que o professor, através da correção dos textos, possa orientar e motivar o aluno a trabalhar a reescrita do texto. A correção do professor só adquire sentido, nesta perspectiva, se for para conduzir o aluno à reescrita do texto, visando melhorar sua competência comunicativa com os interlocutores. 
A análise dos dados da pesquisa nos revelou que a reescrita sempre ocorreu em resposta às intervenções mediadoras do professor, realizadas por escrito, no texto do aluno. É importante ressaltar que, no decorrer de nossas análises e observações em sala de aula, a reescrita dos textos mostrou-se produtiva para a melhoria qualitativa das produções textuais dos alunos, após um trabalho persistente e contínuo tanto do professor quanto do aluno. Por parte do professor, em corrigir tantas versões quantas fossem necessárias para poder acompanhar a evolução do educando em textos sucessivos, até que esse adquirisse um nível satisfatório. Por parte do aluno, na busca incansável de novas formas de se expressar para poder melhorar sua competência comunicativa.
Isso foi possível porque, na correção, o professor valorizou aspectos que se voltaram, não só para a forma de “dizer”, mas para o próprio “dizer”, isto é, para os conteúdos do texto. Quando o professor se ateve aos aspectos formais do texto, a reescrita pelo aluno, ocorreu e se limitou a eles. No entanto, quando o professor apontou para aspectos relacionados ao conteúdo global do texto, a reescrita se apresentou dando uma nova configuração ao texto.
Os dados da pesquisa revelaram, também, que na prática pedagógica de um terceiro professor, colaborador da pesquisa, as atividades de produção de texto assumem posição de pólo central no ensino de Língua Portuguesa. A produção de texto é o eixo sobre o qual se movimentam todos os demais conteúdos.  Essa maneira de ensinar Língua Portuguesa mostrou aspectos altamente positivos para:
Ø	minimizar as dificuldades que grande parcela de alunos da 3ª série do Ensino Médio tem em relação à produção de textos;
Ø	possibilitar o resgate da discursividade que se dá a partir do momento em que o ato da escrita se torna uma ação consciente, isto é, quando o aluno sabe porque escreve desta ou daquela maneira, porque está defendendo tal posicionamento, ou seja, a partir do momento em começa a exercer a autocrítica e a planejar suas ações, sabendo aonde quer chegar e com quais meios. 
Para atingir esse grau de consciência, a mediação do professor mostrou-se altamente pertinente em todas as etapas da produção de textos, mas singularmente importante evidenciou-se na etapa de correção dos textos, momento em que o professor dialoga com o aluno sobre os problemas de seu texto e oportuniza momentos de reflexão sobre eles. Foram esses momentos que fizeram o aluno avançar no desenvolvimento da comunicação escrita.
Ø	Despertar o interesse dos alunos para os estudos gramaticais, uma vez que puderam constatar, através da ação mediadora do professor no ato de correção, o quanto certos conhecimentos são importantes para conseguir produzir um bom texto;
Ø	mostrar que é possível criar alternativas para enfrentar a grande dificuldade apontada pelos professores sobra a exigüidade do tempo, integrando conteúdos e direcionando o ensino para a produção textual. Embora tenhamos consciência de que a questão do tempo é fator importantíssimo para um trabalho qualitativo com produção de textos, no entanto, não pode constituir-se em categoria explicativa ou justificativa de tudo, servindo, muitas vezes, ao imobilismo e à acomodação;
Ø	entender que ensinar a língua, na escola, é antes de tudo ensinar a ler e a escrever e não apenas a ortografia da palavra, a estruturação de frases, ou a concatenar um conjunto de orações coordenadas e subordinadas, mas também, e sobretudo, a composição de textos.  
Finalmente, todo esse trabalho nos levou a quatro pontos conclusivos considerados relevantes, quais sejam:
1 - O fazer pedagógico de um dos professores colaboradores mostrou que, mesmo dentro de uma estrutura escolar tradicional e conservadora em termos de ensino de Língua Portuguesa, foi possível buscar ações alternativas para transformar suas aulas de Língua Portuguesa em uma espécie de laboratório de produção de textos, priorizando e centralizando os demais conteúdos na produção textual. Sua experiência é uma “ilha” no contexto cultural, mas que revela uma ruptura com o padrão predominante. 
Entretanto, acreditamos que para viabilizar tais ações, o professor tenha passado, antes, por uma mudança de concepção do que seja linguagem e ensino de Língua Portuguesa, além de ter a coragem de romper e abandonar práticas que o colocam em posição de detentor exclusivo do saber, aquele que é capaz de transmitir aos alunos conhecimentos acumulados, para se colocar em posição de diálogo, construindo um ensino fundamentado na reflexão sobre a linguagem, valorizando e respeitando o saber do aluno. 
Trata-se, no nosso entender, de um ponto vital para uma mudança no ensino da Língua Portuguesa. É importante que o professor tenha a coragem de romper com uma certa “cultura” que se instaurou nas escolas a respeito do ensino de Língua Portuguesa centrado em conteúdos gramaticais, e crie novas alternativas e práticas que se voltem à produção de textos.
2 - Partindo das observações de sala de aula de que a reescrita de textos pelo aluno se deu sempre em resposta à ação interventiva do professor, acreditamos que a importância dessa ação mediadora reside no fato de que conduzem o aluno a um trabalho de reflexão sobre a forma de se expressar, ao exercício de interrogar, de recolocar hipóteses sobre a linguagem, enfim, de alterar não só a forma de dizer, mas o próprio dizer, isto é, a mexer na macroestrutura do texto, na sua organização como um todo.
3 - No procedimento de correção, orientado para a reescrita, evidenciamos um outro elemento de fundamental relevância para o processo de ensino da língua materna: a valoração do erro na produção do texto de forma positiva. Ou seja, para o profissional que concebe a linguagem como interação, o erro faz parte do processo de aprendizagem e não tem função de qualificar ou desqualificar o aluno. O erro tomou um caráter problematizador e dialógico, tornou-se motivo de reflexão sobre as hipóteses que são construídas pelo aluno para buscar a melhor forma de se expressar. O erro e a reescrita do texto foram encarados, tanto pelo aluno como pelo professor, como resultado natural de uma postura de experimentação, momento de crescimento e reconstrução de outro texto.
4 - Os alunos envolvidos no processo da reescrita do texto, orientados e estimulados pela forma interventiva do professor, passaram a lidar com a língua não mais como algo pronto e acabado, que está à disposição do usuário para utilizá-la de uma forma fixa e padronizada segundo modelos preestabelecidos. Pelo contrário, passaram a conceber a linguagem como fruto de um trabalho de reflexão, à medida que foram sendo orientados a selecionar os diversos recursos de que a língua dispõe para produzir deliberados efeitos de sentido nos interlocutores. Fato que ficou evidente nas intensas e diversas reescritas de um mesmo texto, buscando incorporar a melhor forma de sua comunicação.
Embora circule no meio docente um discurso sobre novas concepções de linguagem e ensino de Língua Portuguesa, esse, ainda, não se traduziu em uma prática diferenciada, quer porque tais concepções não são aprofundadas pelos professores, repete-se o discurso sem o domínio dos referenciais, quer porque novas práticas dependem também de suporte administrativo e de maior apoio e trabalho junto à comunidade escolar, uma vez que a “cultura” dominante é a do ensino centrado nos conteúdos gramaticais, referencial que também pais e responsáveis dispõem e utilizam para realizar suas cobranças. 
Nos deparamos, assim, com o descompasso das tensões próprias de fases de transição, convive-se com novas e velhas práticas. Contudo, se a escrita é considerada um dos resultados mais visíveis da educação, e há cobranças da sociedade nesse sentido, expressas, por exemplo, na nova determinação do MEC para os vestibulares de 2002, a de considerar as redações como item eliminatório nos processos seletivos para ingresso no ensino superior, o desafio de melhorar o desempenho lingüístico dos alunos/vestibulandos requer corajosa inversão de prioridades e práticas.
Os dados da pesquisa nos fizeram refletir que se os professores não colocarem como prioridade no ensino da Língua Portuguesa a produção de texto e não começarem a tratar o aluno como o “outro”, como seu “interlocutor”, como sujeito ativo e participativo em  atividades lingüísticas interativas, nada de novo ocorrerá no ensino da língua e, certamente, as dificuldades dos alunos tenderão a permanecer. Isso tudo implica uma mudança de concepção do que seja ensino, educação e linguagem.
A nosso ver, a questão que deveria estar sendo focalizada na formação dos professores é basicamente uma: que concepção de linguagem deve perpassar a sua prática? Essa questão pode amenizar o conflito gerado no processo de ensino, atribuído, em parte, à falta de preparo do professor. Se o professor tem clareza que a linguagem não é simplesmente um código pronto e acabado, mas um instrumento de interação, em contínuo movimento de construção, que possibilita e contribui para as transformações das relações socioculturais, certamente, suas atitudes configuram tais concepções e dela decorrem entendimentos e práticas pedagógicas que contribuem para a melhoria qualitativa das produções textuais dos alunos.
Acreditamos, que só operando sobre a linguagem, num trabalho contínuo de escrita e reescrita de textos, descobrindo a riqueza de recursos lingüísticos  disponíveis para a expressão escrita, o aluno chegará ao desenvolvimento de sua competência lingüística e à produções qualitativamente melhores.
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