
expresso pelo homem estaria já pr.esenciando esta realida
de, uma vez que "O resto é lágrima/ sofrimento/ derrota/de
sespero." 
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tinouir. O poema conclui com uma interrogacã.o: "quem os 
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na? o Japão?, a URSS?, os USA? .. . ~ um convite e uma 
opção de vida: Amor/ódio, Vida / Morte! Quem se habilita? 
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UMA EXPERI~NCIA DE ENSINO DE REDAÇÃO EM 
1.° CICLO - Alternativas para classes numerosas. (*) 

lúta Lerche Vieira Rocha , 

"Antes tarde do que nunca." 

1 . INTRODUÇÃO 

O teor deste relato foi extraído de minha prática pedagó
gica no 19 Ciclo de Humanidades da Universidade Federal 
do Ceará, junto às disciplinas de Língua Portuguesa I e 11, no 
período de 1977 a 1981 e, posteriormente, na disciplina de 
Composição e Estilo em Língua Portuguesa, no Curso de 
Letras da UFC. Inicialmente identificou-se com um projeto de 
grupo, denominado PRO~ETO REDAÇÃO, desenvolvido numa 
época -em que a credibi idade do 19 Ciclo era tida em mais 
alta conta (77 / 79). Num egundo momento prevaleceu o tra
balho individual, razão por que, no pres.ente relato, mesclam-se 
o projeto grupal e as tentativas isoladas. 

Este projeto primeiro, bastante ousado em relação a um 
ensino predominantemente verbalista e conteudístico, centra
va-se no desenvolvimento da percepção e do raciocínio e tinha 
como motivação a comprovada incapacidade para a comunica
ção oral e escrita dos alunos que ingressam na universidade 
também traduzida na constatação de que o conhecimento de 

(* ) Comunicação apresentada por ocasião do I Encontro Nacional de 

Redação e Leitura para Professores do 3.0 Grau, PUC São Paulo, 

20 de agosto de 1982. 
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nível universitário requer atitudes, conhecimentos e habilida
des distintos dos que a escola de 19 e 29 graus está formando 
no aluno. 

Embora esta motivação inicial tenha se perdido face aos 
impasses do 19 Ciclo e do ensino em geral, o espaço criado 
pelo PROJETO REDAÇÃO deu ensejo a diferentes experimen
tações e a uma nova postura de ensino, deixando sementes 
que passaram a ser cultivadas individualmente. 

Como sabemos, o maior desafio para os qu.e militam em 
19 Ciclo vem a ser o exercício de sua função recuperação, 
definida em lei como "recuperação de insuficiências eviden
ciadas pelo concurso vestibular na formação dos alunos." (1). 
Do mesmo modo, sabemos que tais insuficiências se revelam 
mais abertamente na linguagem, exigindo o desenvolvimento 
de habilidades de leitura .e de redação. 

Do ponto de vista docente, no entanto, o problema vem 
sendo, desde a imp·lantação do 19 Ciclo, o de encontrar um 
modo como atingir o aluno diante desta tarefa complexa. 

Duas convicções nortearam o trabalho: a idéia de que 
para recuperar a contento é preciso recorrer a técnicas não 
habituais, bem como retomar nosso espaço pedagógico. 

A utilização de técnicas de ensino diferentes das usuais 
não surtirá efeito se não for acompanhada de uma interven
ção docente apropriada, sobretudo em relação às turmas nu
merosas, cuja dinâmica favorece o alheamento e encobre pro
blemas reais, o que exige do professor um cuidado esp.ecial 
para assegurar o envolvimento de cada aluno. 

Feitas estas considerações, vejamos como se processou a 
experiência, tentando caracterizar seus principais aspectos. 

2. A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

Para facilitar a referência à relação professor-aluno, gos
taria de desdobrá-la nas seguintes perspectivas de interação: 
professor-aluno, aluno-aluno e monitor-aluno. 

De um modo geral, poderia dizer do esforço que se fez 
para manter uma prática de diálogo e de questionamento 
constantes. Tanto professor como alunos, tivemos que mudar 
o jogo didático costumeiro nos tornando mais disponíveis 
para as situações. Professor, ouvindo, e alunos falando mais. 

Tentando, ainda, ir além da comunicação unilateral do 
professor ao aluno e vice-versa, ensaiamos uma comunicação 
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interpessoal ampla, no sentido de que os alunos se ouvissem 
mais uns aos outros, e a si próprios, refletindo sobre o teor 
dos pensamentos manifestos. 

Esta foi a forma de comunicação mais difícil de ser tra
balhada, talvez por fugir à relação habitual em sala de aula. 
Mas não podemos ignorar, como advertiu Piaget, que a ex
clusividade dos processos expositivos por parte do professor 
pode chegar a impedir o adolescente de atingir o pleno de
senvolvimento do pensamento formal. Conforme sugere Cas
tro (2), no livro Piaget e a Didática, "roubados da oportuni
dade de conjugar pensamento e palavra, para que um e outro 
se afirmem e apeiem mutuamente", o aluno fica restrito ao 
papel de ouvinte-receptor e tem sua experiência empobre
cida. 

Assim, as turmas numerosas, embora acarr.etem muitas 
desvantagens, oferecem valiosas oportunidades para explorar 
as atividades de grupo, tão necessárias à superação do ego
centrismo do pensamento. A discuss[:o em grupo com argu
mentação variada é, então, bastante útil para l.evar o estu
dante a atingir uma maior objetividade, permitindo-lhe "subor
dinar o progresso do conhecimento a um constante remaneja
mento de perspectivas." (3) 

Outra atividade, com objetivo análogo, consistiu em levar 
o aluno a examinar uma situação de diferentes ângulos de ob
servação. 

Nos debates, ou mesmo nas interferências rotineiras de 
sala de aula também foi utilizado o recurso de devolver a per
gunta ao aluno, para que ele a transformasse numa afirma
ção (4). Além de revelar, freqüentemente, que a pessoa não 
necessita, de fato, de informação, ou que a pergunta não é, re
almente, necessária; qu.ebra a passividade e leva o aluno a ver
balizar mais. 

Explicitadas as relações professor-aluno e aluno-aluno, 
resta esclarecer a relação monitor-aluno, variante desta úl
tima. 

Em nosso sistema de trabalho contamos com um moni
tor para cada turma numerosa. Por ocasião do PROJETO 
REDAÇÃO os monitores passaram a atuar num sistema de 
"clínicas" de atend imento individual, funcionando cada uma 
delas sob a orientação de um professor. Pensava-se, assim, 
dar conta mais efetivamente da recuperação das insuficiên
cias manifestadas em sala-de-aula, através de um apoio indi
vidual maior. Dada à grande incidência de erros ou dificul-
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dades, essas unidades de acompanhamento organizaram-se 
em torno de treinamentos em: 19) pontuação e ortografia, 29) 
concordância e regênc ia, 39) estruturação frasal e 49) desen
volvimento da fluência ideativa, esta última logo desativada 
em razão da falta de maturidade freqüente dos monitores 
para lidar com critérios como a criatividade. 

Através de uma ficha, com a respectiva habilidade a ser 
treinada, o aluno que necessitasse de uma assistência maior 
era encaminhado ab monitor adequado. Após o treinamento, 
o monitor relatava a situação do aluno, dando conta ao pro
fessor do trabalho realizado. 

Teoricamente o sistema tinha tudo para dar certo e fun
cionou razoavelmente durante certo tempo, até que a inter
ferência de problemas institucionais no trabalho docente não 
permitiu garantir o tempo e o envolvimento que um trabalho 
desse tipo demanda. 

3 . O MÉTODO 

O problema de como atingir o aluno foi enfrentado atra
vés da adoção de uma metodologia ativa, de um método múl
tiplo, do ensino simultâneo da leitura e da composição, 
acompanhados de uma mudança na linguagem docente. Sem 
entrar em detalhes maiores sobre sua fundamentação teórica 
val.e a pena dar uma pincelada em cada um destes aspec
tos: 

19) O ensino da língua se fixou mais diretamente no nível 
produtivo, deixando os níveis prescritivo e descritivo em se
gundo plano. Como sabemos, a maioria das metodologias uti
lizadas ao longo da formação do aluno tem insistido em de
masia nesses aspectos, numa atitude metalingüística de re
flexão sobre a língua, em detrimento da manipulação direta 
da "linguagem-objeto" pelo aluno. Além de não terem logrado 
sucesso em termos de aprend izagem, tais metodologias pa
recem, ao contrário, in ibir ainda mais a capacidade de expres
são dos indivíduos. Daí a escolha de um sistema de oficina de 
trabalho, em que o aluno tivesse oportunidade d·e aprender fa
zendo. A idéia era trabalhar com o aluno (ao invés de traba
lhar pelo aluno) , em situações pedagogicamente preparadas 
para recuperar seu nível operatório, especialmente no manejo 
da leitura e da escrita. 
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Procurei montar meus cursos sobre tarefas a serem de
senvolvidas em sala de aula. Tais tarefas consistiam em pro
postas variadas, provocadoras e percebidas pelos alunos como 
significativas. Nas primeiras tentativas, que visavam a reativar 
a percepção e o raciocínio, cheguei a utilizar objetos e situa
ções concretas, no sentido real da palavra. Depois percebi que 
através da leitura poderia mobilizar a percepção da mesma 
forma, avançando mais rapidamente. 

29) Se aceitamos a redação como sendo um processo não 
apenas lingüístico, mas que envolve aportes psicológicos, ló
gico-lingüísticos, semânticos, além dos estritamente lingüísti
cos, parece evidente que o ensino da redação também não 
pode se ater, exclusivamente, ao plano lingüístico. Ora, se "re
digir é uma habilidade de síntese, oriunda de dupla fonte: in
terior (idéias, sensibilidade) e exterior (gramática normati
va)" (5), a redação não pode ser ensinada por um método 
único, sob pena de correr "o risco de ser ineficaz, precisa
mente com aqueles alunos para quem o ensino é indispensá
vel e não um simples apoio à sua habilidade multiforme". (6) 

39) É preciso ter em mente que "o processo de comunica
ção lingüística envolve o ir-se reciprocamente das estruturas 
profundas às manifestacionais (no compor) e das manifesta
cionais às profundas (na leitura) " (7), havendo evidência de 
que a leitura e a escrita não só podem, como devem ser ensi
nadas juntas. 

Deste modo, meu trabalho se desenvolveu num movimen
to contínuo de ir-e-vir da leitura à composição e vice-versa 
enfocando a cada momento um aspecto em particular. 

O trabalho consistiu em procurar simplificar e variar minha 
gem como meio de ensino (e não como objeto de ensino). 
Constatei como uma mudança na linguagem didática pode mo
bilizar a ação discente. 

O trabalho consistiu em procurar simplificar e variar minha 
linguagem, permitindo uma maior mediação do pensamento. O 
que, de nenhum modo, significou relaxar o padrão lingüístico. 
Poderia exemplificar concretamente essa atitude com os ro
teiros elaborados para orientar a abordagem de textos ou li
vros. Ali procurei revitalizar a linguagem didática, dizendo de 
modo mais atraente, tentando mexer com o aluno, reativando 
sua experiência prévia (*) face à situação expressa na leitura, 

(* ) Reativar a experiência prévia do al uno constitui um dos movimentos 
da Metodologia da Compreensão Existencial, de autoria de PINTO, 
Leonel C., com especial util idade no ensino da Redação. 
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fazendo-o transitar de dentro para fora e de fora para dentro 
do texto. 

As orientações didáticas contidas nos enunciados de tra
balhos ou nas propostas de sala-de-aula, ou até mesmo em 
textos de apo io se reduziram ao essencial, dizendo de modo 
variado e vivo . 

As perguntas formuladas, por sua vez, foram muito mais 
perguntas do tipo pergunta divergente, do que perguntas que 
convergem para uma resposta certa e convencional. É preciso 
ter em mente que nossa meta era ajudar o aluno a pensar, a 
usar sua experiência e imaginação. Para tanto, convinha in
verter a perspectiva. Tentei , assim, formular perguntas que le
vassem o aluno a atualizar seu potencial, ao invés de apenas 
falar sobre o texto. Outro modo de exercitar o questionamento 
foi pedir aos alunos que provocassem o texto com perguntas, 
refletindo em seguida, sobre sua formulação. 

Poderia dizer ainda que o procedimento aparentemente 
simples, _de levar os participantes a assumirem uma atitude lú
dica, vivencial, diante da leitura, funcionou muito bem como 
pretexto de redação. E para isso repito, foi importante o modo 
de formular essas questões-geradoras. 

4 . AS SITUAÇõES PROPOSTAS 

Resultantes da metodologia e postura docente adotadas, 
as situações propostas identificam-se com os exercícios utili
zados na experiência ora relatada. Envolvem duas linhas de 
treinamento básicas: 1 - uma intervenção no processo gera
dor das idéias e 2) a formação de atitudes de correção falada 
ou escrita. 

A partir dos estudos de Piaget sobre pensamento e lin
guagem, podemos inferir que o ensino da linguagem deveria 
sempre mobilizar o pensamento. Ou ainda, que para usar a 
linguagem de modo reflexivo, a ordem natural deveria ser 
trabalhar primeiro o pensamento e depois a linguagem. 

Não adianta tentar recuperar a escrita, se a fala é ruim. 
É preciso intervir na própria fonte das imagens, nos esque
mas subjacentes à fala. Assim, tentei, inicialmente, provocar 
as bases, para então trabalhar com a linguagem emergente. 

Entre as abordagens utilizadas neste nível do tr.einamen
to, merecem destaque : 
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1 .1. O DESENVOLVIMENTO DA PERCEPÇÃO E DO RA
CIOCíNIO, usado para ampliar a fluência de idéias e a sen· 
sibilidade. 

Treinei os alunos em relação ao USO DOS SENTIDOS (8), 
como fonte de inspiração, como receptor de estímulos e emis
sor de imagens para descrever: procurei incrementar sua 
percepção através do contacto direto com objetos, pessoas, 
situações, contextos lingüísticos e extralingüísticos. 

Com este treinamento percepto-sensitivo não se preten
deu ensinar o aluno a perceber, mas levá-lo a se dar conta 
do que percebia, de modo a enriquecer seu equipamento as
sociativo, a processar suas experiências, idéias, impressões, 
observações, transformando-as em expressão. 

Os exercícios deste tipo foram concentrados mais na pri
meira etapa do curso, de modo gradual , partindo do mais sim
ples para o mais complexo, da observação direta para a indi
reta. Neste caso estavam os textos, evocando situações, atra
vés da ótica do autor. Num estágio posterior, em Língua Por
tuguesa 11, atingiam uma maior verticalidade, passando da 
prosa para a poesia, do denotativo para o conotativo. 

Em função do número de alunos, além do trabalho indivi
dual, foram utilizadas atividades de pequeno e grand.e grupo, 
o que contribuiu para diversificar e ampliar o ponto de vista 
individual, na medida em que se procurou discutir as contra
dições percebidas. 

1 . 2. A DRAMATIZAÇÃO também foi um recurso a mais 
para liberar a expressão, para levar o aluno a se manifestar. 
Na área da linguagem tem diferentes aplicações : seja como 
oportunidade de desenvolver a expressão oral, seja para per
ceber concretamente as diferenças entre o falado e o escrito 
ou entre os diferentes níveis de linguagem, seja, enfim, para 
exercitar o ato de r.e dar conta da própria linguagem, quando 
o aluno tenta perceber sua voz, enquanto dramatiza. 

Como atividade criativa cheguei a propor, por exemplo, a 
adaptação de contos lidos. A propósito, lembro-me perfeita
mente, quando trabalhávamos com o livro Os Doze Parafu
sos, do cearense Moreira Campos (9). O envolvimento foi ta
manho, que os alunos chegaram a montar pequenas peças, en
cenando os contos no Teatro Universitário da UFC, ao final 
das atividades letivas do primeiro semestre de 1978. 

Nesses trabalhos ficou claro como a linguagem expõe o 
ser, manifestando-o ou encobrindo-o, como acontece quando 
os alunos falam, falam e nada conseguem especificar. Em ai-
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fazendo-o transitar de dentro para fora e de fora para dentro 
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4 . AS SITUAÇõES PROPOSTAS 

Resultantes da metodologia e postura docente adotadas, 
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zados na experiência ora relatada. Envolvem duas linhas de 
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guagem, podemos inferir que o ensino da linguagem deveria 
sempre mobilizar o pensamento. Ou ainda, que para usar a 
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vés da ótica do autor. Num estágio posterior, em Língua Por
tuguesa 11, atingiam uma maior verticalidade, passando da 
prosa para a poesia, do denotativo para o conotativo. 

Em função do número de alunos, além do trabalho indivi
dual, foram utilizadas atividades de pequeno e grand-e grupo, 
o que contribuiu para diversificar e ampliar o ponto de vista 
individual, na medida em que se procurou discutir as contra
dições percebidas. 

1 .2 . A DRAMATIZAÇÃO também foi um recurso a mais 
para liberar a expressão, para levar o aluno a se manifestar. 
Na área da linguagem tem diferentes aplicações: seja como 
oportunidade de desenvolver a expressão oral, seja para per
ceber concretamente as diferenças entre o falado e o escrito 
ou entre os diferentes níveis de linguagem, seja, enfim, para 
exercitar o ato de r.e dar conta da própria linguagem, quando 
o aluno tenta perceber sua voz, enquanto dramatiza. 

Como atividade criativa cheguei a propor, por exemplo, a 
adaptação de contos lidos. A propósito, lembro-me perfeita
mente, quando trabalhávamos com o livro Os Doze Parafu
sos, do cearense Moreira Campos (9). O envolvimento foi ta
manho, que os alunos chegaram a montar pequenas peças, en
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das atividades letivas do primeiro semestre de 1978. 

Nesses trabalhos ficou claro como a linguagem expõe o 
ser, manifestando-o ou encobrindo-o, como acontece quando 
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guns casos, a oportunidade de verbalizar mais através da dra
matização, chegou a ser decisiva. Posso registrar o clima po
sitivo instaurado em sala-de-aula depois dessa atividade, o 
que me levou a perceber que essa inibição para comunicar é 
como um estado inicial de possibilitações, que pode ser trans
formado com ajuda adequada. 

Passo agora a relatar algumas técnicas utilizadas para for
mar atitudes de correção falada ou escrita, enfatizando que o 
trabalho da correção gramatical é mais viável a partir de algu
ma modificação ocorrida na matriz das idéias e na estrutura 
psicológica do aluno. 

Neste nível do treinamento fiz uso de exercícios com ên
fase na repetição variada e na imitação de modelos. 

2 . EXERCíCIOS ENVOLVENDO REPETIÇÃO VARIADA 

Têm como base a flexibilidade no uso da língua e levàm a 
ap·render como estruturar e organizar ao seu próprio modo. Al
gumas possibilidades exploradas na experiência foram: 

2 . 1 . A reestruturação de textos produzidos pelos alunos 

A partir da leitura silenciosa ou em voz alta, procurando 
o sentido, treinei uma espécie de "desdobramento", ou seja, o 
aluno tentava sair do que escrevera, para se colocar na situa
ção de leitor, em busca do significado, tal como estava expres
so. Ao desfazerem o texto, os alunos tiveram oportunidade de 
perceber que o processo de armar, de fazer pode ser mais 
importante que o produto acabado. Na prática, sab-emos que, 
geralmente, ocorre o inverso e o ensino do p·rocesso permane
ce esquecido diante da obsessão de "cumprir o programa." 

O esquema seguido nessa atividade foi o de mimeografar 
redações dos alunos para serem trabalhadas em sala-d.e-aula 
e de orientá-los no sentido de que iríamos trabalhar com os 
textos, não estando em questão o autor dos textos. 

Vale observar que esta tarefa coletiva em cima de um 
trabalho individual é uma das saídas viáveis para ensinar a re
digir .em classes numerosas. 

2 . 2 . O comentário de redações ou de trechos de reda
ções copiados no quadro é uma variante dessa atividade, que 
possibilita também uma correção por amostragem, permitin
do que todos os alunos tenham seus textos comentados em 
classe alguma vez. 
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Nos casos em que o pensamento está por demais obscuro, 
pede-s.e aos alunos que isolem as unidades de sentido prin
cipais, para, então, transitar da forma à idéia e vice-versa. 
Com este exercício pode-se perceber, claramente, como nem 
sempre o que está expresso no pap.el corresponde ao que se 
pensa ter escrito. Leva também a estruturas de linguagem mais 
profundas, deixando os participantes perplexos quanto à am
bigüidade dos enunciados. Por outro lado, revela como pensa
mentos tão ricos ficam mutilados pelo uso de estruturas lin
güísticas inadequadas, como se a mente trabalhasse num ritmo 
que as palavras não pudessem acompanhar, isto é, o pensa
mento indo adiante da linguagem. 

2 . 3 . A reescritura de enunciados é mais uma variante 
possível. Consiste em listas de exercícios extraídos de trechos 
de composições da clas~.e, a serem reescritos de modo a se 
tornarem mais claros e expressivos, mais harmônícos, sintéti
cos, detalhados etc. 

2. 4 . Os exercícios de estruturação lógica de períodos 
também podem ser enquadrados nesta categoria. No caso, 
são fornecidos dois ou vários enunciados para serem con
vertidos em períodos compostos, ou encadeados num dis
curso, fazendo uso de diferentes .estruturas, ou ainda, estabe
lecendo restrições de determinadas formas, para forçar mais 
o aluno a usar certas estruturas. 

3 . EXERCíCIOS ENVOLVENDO IMITAÇÃO DE 
MODELOS 

Guardando semelhança com alguns métodos de ensino 
de línguas estrangeiras embasados em princípios do estrutu
ralismo lingüístico, leva o aluno a exercitar os padrões da 
língua, empregando o processo analógico de comparar estru
turas. 

3. 1 . Os exercícios estruturais com base num modelo 
dado foram os mais eficazes. Pude observar que os alunos 
reagem muito bem a exercícios assim diretos, que procuram 
simplificar o aprendizado. 

Descobrindo a gramática de modo gradual, ao fim de 
cada uma dessas séries, os alunos já têm condições de ten
tar explicitar as r.egras gramaticais em jogo no exercício. Ape
nas no caso de maiores dificuldades procuro apoiar a apren
dizagem, remetendo-as à alguma leitura teórica. 
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güísticas inadequadas, como se a mente trabalhasse num ritmo 
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4 . A LEITURA PROPOSITADA (*) 

Trata-se de ler um texto qualquer com um propósito de
finido . Pode ser utilizada tanto para o apoio teórico de um 
assunto específico, como para a compreensão de textos, no 
caso, envolv.endo um trabalho direto sobre a linguagem. 

5 . A LEITURA JUSTIFICADA ( ~' ) 

Consiste em ler um texto, a fim de justificar algum prin
cípio estudado. Pode ter como base um roteiro para estudo 
de texto, a r:.er respondido individualmente e depois discutido 
em grupo, permitindo a troca de impressões e uma fixação 
maior da aprendizagem. 

Outras tentativas diferentes constaram da experiência, 
dependendo, inclusive, da motivação ou necessidad.e especial 
de cada turma. No afã de ampliar o nível de expressão dos 
alunos, recorri aos mais diversos materiais, não hesitando 
mesmo em fazer uso de livros cat3logados como de ensino 
médico, se fosse o caso. Afinal, "antes tard.e do que nunca." 

6 . OS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Para dar uma idéia de alguns resultados obtidos no en
sino da linguagem através deste enfoque processual, valho-me 
de depoimentos dos próprios alunos, extraídos de apreciações 
livres realizadas ao final dos diferentes cursos que assumi entre 
77 e 82. 

Adianto que em nenhuma dessas turmas houve críticas que 
justificassem a retomada do sistema tradicional. 

Outra constatação foi a de que a atitude docente assumida 
passou, de algum modo para o aluno, levando-o a também 
questionar suas atitudes de aprendiz. 

Seguem alguns depoimentos indiciadores do tipo de mu
danças ocorridas: 

- . . . " Gostaria que meus professores tivessem estimu
lado esssa tarefa, quando a minha mente não estava acostu
mada a receber coisas prontas." (77 / 02) 

(* ) As expressões " leitura propositada" e " le1tura justificada" fo ram toma
das por empréstimo a PINTO, em artigo citado na referência bibliográ
fica número 6, dada a sua funcional idade. 
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- ... " Gostaria que você, lúta, ficasse certa, que o que 
mais desenvolve o raciocínio são as situações embaraçosas, 
que achamos difícil começar. E, realmente, isto nos fo i apli
cado com resultado bastante positivo." 

- ... " Durante todo meu período estudantil , eu nunca 
havia pensado em redigir sobre um tema. Sempre me preo
cupando apenas com a gramática, ia estudando o português 
apenas decorando verbos, pronomes, substantivos etc. Foi na 
UFC, precisamente no Português I, que adquiri versatilidade 
no ato de escrever. Acho que estou em condições de redigir 
sobre qualquer tema. Agora sinto-me desinibido para escrever. 

Quero destacar também a participação do monitor, que 
me acordou para detalhes que antes eu não perc.ebia, con
tribuindo, assim, para um melhor rendimento" . (79/ 01) 

- . . . " Realmente, acredito que a mais importante das 
atividades foi a própria atividade. Escrever e escrever mais, 
escrever mesmo sem refletir, escrever o que lhe vem , uma 
multidão de palavras numa corrente azul. E quanto mais se 
escreve, mais se quer escrever . . . 

O melhor resultado apresentado na turma, creio que se 
deva a essa dinâmica, a essa constância no escrever. Pena 
que seja apenas um semestre, no risco de novamente enfer
rujarem as 'engrenagens' " (77 / 02) 

- . . . . " Gostei muito de ter feito essa disciplina da 
forma como ela foi ministradR. Achei interessante 'brincar' 
de perceber o mundo, os objetos, as pessoas ... Ador.ei criar 
estórias, personagens, situações." (77 / 02) 

- . .. " Aprendemos a organizar o pensamento antes de 
escrevermos, aprendemos até a nos 'soltar' mais na sala-de
aula, isto é, falar expondo nossas idéias, aprendendo a dizer 
de outra man.eira alguma coisa e a colocar no papel, de ma
neira lógica, o que nos vem à cabeça." (82/ 01) 

- . . . " Aqui tomei consciência de que não devemos fa
zer afirmativas das quais não temos certeza." (82/ 01) 

- ... " Apr.endi a perceber melhor as coisas , como tam
bém as pessoas. Aprendi também a falar melhor, a me ex
pressar com mais clareza. Sou capaz também de fazer muito 
mais coisas ... " (77 / 02) 

- ... " Depois desse pequeno curso de português, meu 
gosto pela leitura aumentou ... " (77 / 02) 

- . .. " Com relação ao que aprendi e o que sou capaz 
de faz.er, o principal foi o senso crítico que desenvolvi muito 
durante este curso." (77 / 02) 
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de cada turma. No afã de ampliar o nível de expressão dos 
alunos, recorri aos mais diversos materiais, não hesitando 
mesmo em fazer uso de livros cata!ogados como de ensino 
médico, se fosse o caso. Afinal, "antes tarde do que nunca." 

6 . OS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Para dar uma idéia de alguns resultados obtidos no en
sino da linguagem através deste enfoque processual, valho-me 
de depoimentos dos próprios alunos, extraídos de apreciações 
livres realizadas ao final dos diferentes cursos que assumi entre 
77 e 82. 

Adianto que em nenhuma dessas turmas houve críticas que 
justificassem a retomada do sistema tradicional. 

Outra constatação foi a de que a atitude docente assumida 
passou, de algum modo para o aluno, levando-o a também 
questionar suas atitudes de aprendiz. 

Seguem alguns depoimentos indiciadores do tipo de mu
danças ocorridas: 

- . . . "Gostaria que meus professores tivessem estimu
lado esssa tarefa, quando a minha mente não estava acostu
mada a receber coisas prontas." (77 / 02) 

(*) As expressões " leitura propositada" e "leitura justificada" foram toma
das por empréstimo a PINTO, em artigo citado na referência bibliográ
fica número 6, dada a sua funcionalidade . 
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- ... "Gostaria que você, lúta, ficasse certa, que o que 
mais desenvolve o raciocínio são as situações embaraçosas, 
que achamos difícil começar. E, realmente, isto nos foi apli
cado com resultado bastante positivo." 

- . . . "Durante todo meu período estudantil, eu nunca 
havia pensado em redigir sobre um tema. Sempre me preo
cupando apenas com a gramática, ia estudando o português 
apenas decorando verbos, pronomes, substantivos etc. Foi na 
UFC, precisamente no Português I, que adquiri versatilidade 
no ato de escrever. Acho que estou em condições de redigir 
sobre qualquer tema. Agora sinto-me desinibido para escrever. 

Quero destacar também a participação do monitor, que 
me acordou para detalhes que antes eu não perc.ebia, con
tribuindo, assim, para um melhor rendimento". (79/ 01) 

- . . . "Realmente, acredito que a mais importante das 
atividades foi a própria atividade. Escrever e escrever mais, 
escrever mesmo sem refletir, escrever o que lhe vem, uma 
multidão de palavras numa corrente azul. E quanto mais se 
escreve, mais se quer escrever .. . 

O melhor resultado apresentado na turma, creio que se 
deva a essa dinâmica, a essa constância no escrever. Pena 
que seja apenas um semestre, no risco de novamente enfer
rujarem as 'engrenagens' " (77 / 02) 

- . . . . "Gostei muito de ter feito essa disciplina da 
forma como ela foi ministradR. Achei interessante 'brincar' 
de perceber o mundo, os objetos, as pessoas ... Ador.ei criar 
estórias, personagens, situações." (77 / 02) 

- ... "Aprendemos a organizar o pensamento antes de 
escrevermos, aprendemos até a nos 'soltar' mais na sala-de
aula, isto é, falar expondo nossas idéias, aprendendo a dizer 
de outra man.eira alguma coisa e a colocar no papel, de ma
neira lógica, o que nos vem à cabeça." (82/ 01) 

- . . . "Aqui tomei consciência de que não devemos fa
zer afirmativas das quais não temos certeza." (82/ 01) 

- ... "Apr.endi a perceber melhor as coisas, como tam
bém as pessoas. Aprendi também a falar melhor, a me ex
pressar com mais clareza. Sou capaz também de fazer muito 
mais coisas ... " (77 / 02) 

- ... "Depois desse pequeno curso de português, meu 
gosto pela leitura aumentou ... " (77 / 02) 

- . .. "Com relação ao que aprendi e o que sou capaz 
de faz.er, o principal foi o senso crítico que desenvolvi muito 
durante este curso." (77 / 02) 
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- . .. "Agora eu me sinto mais livre, menos limitado que 
outrora para me comunicar." (77 / 02) 

- . . . "O curso serviu-me para descobrir uma nova ma
neira de usar minha 'máquina de pensar'. O fato de anotar 
todas as observações sobre algo e depois procurar organi
zá-las e escrevê-las de uma forma mais elegante, ajudou-me 
inclusiv-e no emprego, onde aplico as observações de classe 
quando preparo relatórios de vendas e de viagens." (77 / 02) 

- . . . "Com relação à metodologia, achei que o ponto 
crucial de todo o curso foi a falta de opressão, faz.endo com 
que eu me sentisse muito mais responsável por mim mesmo." 
(77 / 02) 

- . . . "Sei que aprendi bastant.e, sinto agora mais faci
lidade em me expressar. Já sou capaz de usar a gramática 
com mais segurança em minhas redações." (79/ 01) 

- . .. " Nest.e curso aprendi muito, até na forma didática 
de como ser professora, de como escrever e voltar atrás para 
analisar, sem violar o meu pensamento." (78/ 01) 

- ... "Antes de fazer este curso, ou mesmo no começo 
dele, quando eu entrava na sala-de-aula já era com medo que 
a professora mandasse fazer redação ou falar em voz alta 
para a turma. Já no meio do curso, eu não sentia mais medo 
de entrar na sala, ao contrário, dava o maior valor quando a 
Júta entrava com aqueles exercícios e com aqueles debates 
sobre algum trabalho que havia passado. 

Para mim o curso foi ótimo, aprendi muita coisa que 
não sabia, e quanto à minha timidez, sumiu por completo quan
do dramatizei o conto 'O Mestre' ". . . (79/ 01) 

- . . . "Com o passar do tempo me envolvi completa
mente nesse novo modelo de aula e passei a gostar e senti 
que era mais proveitoso do que ficar o semestre inteiro s.en
tada diante do professor a copiar coisas que em qualquer 
livro tem, a ouvi-lo falar de suas experiências, vendo-o a cada 
dia roubar as chances dos alunos crescerem, vivendo as ex
periências sem a participação da turma. 

Quando eu falo que aproveitei bem essa cadeira, não 
estou mentindo, porque as situações que me foram dadas aqui, 
me levaram a cresc.er, a desenvolver, a capacidade de mos
trar meu ponto de vista, escrevendo . Isso me ajudou bas
tante. Até nas outras disciplinas, em que as provas eram sub
jetivas, eu melhorei muito, à medida que eu me entrosava com 
Língua Portuguesa. E agora não sinto medo quando sei que 
vou fazer uma prova subjetiva. 
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Também desenvolvi a capacidad.e de falar e já me sinto 
capaz de enfrentar palestras, que antes eu fugia só de ouvir 
falar nelas." (77 / 02) 

- . . . " Parando agora e olhando o semestre que pas
sou, procurando comparar o que sabia com o que eu sei ago
ra, r-ealmente não encontro mais quantidade de saber. Mas, sou 
justa em dizer que me deparei com melhor qualidade. 

As orientações que tiv.e com a ajuda da professora e com 
a leitura do 'Oficina do Pensar' mudaram minha atitude de lei
tora. Está bem gravado no meu comportamento ante qualquer 
f.eitura, um grupo de atitudes que aprendi a assumir e valori
zar neste semestre. Entre estas atitudes destaca-se a de apren
der a PERCEBER, que me ajudou, inclusive, em minha vida to
tal." (77 / 02) 

- .. . "Para mim foi muito válido este sistema de apren
der através de exercícios. Este método nos leva a pensar, ra
ciocinar e é isto que torna o curso no seu todo difícil. Nós 
não estávamos acostumados com esse tipo de estudo. Duran
te o semestre eu senti uma série de dificuldades, principal
mente no começo. Depois vi que estava melhorando e fui me 
adaptando ao método. Achei muito válido também o treina
mento com os monitores. (77 / 02) 

7 . COMENTARIO FINAL 

Em razão do pouco tempo disponível para o relato desta 
experiência, tive que reduzi-la ao essencial, talvez correndo 
o risco de ter omitido algum aspecto. Justamente por isso, 
não poderia encerrar o trabalho, sem dizer da consciência que 
tenho de suas limitaçõ.es. 

As dificuldades são de vários níveis. Desde a execução 
em sala de aula, com professores voltados para o proc.esso e 
não apenas para a transmissão de conteúdos, até os critérios 
valorativos vigentes na universidade, segundo os quais o Ciclo 
Básico é considerado perda de tempo, assim como os proble
mas diretamente ligados ao ensino são relegados a segundo 
plano. Citaria, ainda, a dificuldade de manter uma proposta 
interdisciplinar e a questão da descontinuidade na Graduação. 

Assim, gradativamente, o projeto foi sendo desativado, 
como outras propostas de mudança centradas apenas no com
prom isso, nem sempre duradouro, das p•essoas envolvidas. 
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que era mais proveitoso do que ficar o semestre inteiro s.en
tada diante do professor a copiar coisas que em qualquer 
livro tem, a ouvi-lo falar de suas experiências, vendo-o a cada 
dia roubar as chances dos alunos crescerem, vivendo as ex
periências sem a participação da turma. 

Quando eu falo que aproveitei bem essa cadeira, não 
estou mentindo, porque as situações que me foram dadas aqui, 
me levaram a crescer, a desenvolver, a capacidade de mos
trar meu ponto de vista, escrevendo . Isso me ajudou bas
tante. Até nas outras disciplinas, em que as provas eram sub
jetivas, eu melhorei muito, à medida que eu me entrosava com 
Língua Portuguesa. E agora não sinto medo quando sei que 
vou fazer uma prova subjetiva. 
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capaz de enfrentar palestras, que antes eu fugia só de ouvir 
falar nelas." (77 / 02) 

- . . . "Parando agora e olhando o semestre que pas
sou, procurando comparar o que sabia com o que eu sei ago
ra, r-ealmente não encontro mais quantidade de saber. Mas, sou 
justa em dizer que me deparei com melhor qualidade. 

As orientações que tive com a ajuda da professora e com 
a leitura do 'Oficina do Pensar' mudaram minha atitude de lei
tora. Está bem gravado no meu comportamento ante qualquer 
l.eitura, um grupo de atitudes que aprendi a assumir e valori
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der através de exercícios. Este método nos leva a pensar, ra
ciocinar e é isto que torna o curso no seu todo difícil. Nós 
não estávamos acostumados com esse tipo de estudo. Duran
te o semestre eu senti uma série de dificuldades, principal
mente no começo. Depois vi que estava melhorando e fui me 
adaptando ao método. Achei muito válido também o treina
mento com os monitores. (77 / 02) 

7 . COMENTÁRIO FINAL 

Em razão do pouco tempo disponível para o relato desta 
experiência, t ive que reduzi-la ao essencial, talvez correndo 
o risco de ter omitido algum aspecto. Justamente por isso, 
não poderia encerrar o trabalho, sem dizer da consciência que 
tenho de suas limitaçõ.es. 

As dificuldades são de vários níveis. Desde a execução 
em sala de aula, com professores voltados para o proc.esso e 
não apenas para a transmissão de conteúdos, até os critérios 
valorativos vigentes na universidade, segundo os quais o Ciclo 
Básico é considerado perda de tempo, assim como os proble
mas diretamente l igados ao ensino são relegados a segundo 
plano. Citaria, ainda, a dificuldade de manter uma proposta 
interdisciplinar e a questão da descontinuidade na Graduação. 

Assim, gradativamente, o projeto foi sendo desativado, 
como outras propostas de mudança centradas apenas no com
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A medida que o trabalho foi se desenvolvendo pude per
ceber também como trabalhar as insuficiências do .ensino bá
sico e de segundo grau pode ser uma tarefa sem fim . Signi
fica, talvez, resgatar toda uma experiência de .ensino mal su
cedida. Significa, quem sabe, levar o aluno a enxergar a rea
lidade, a partir de suas próprias limitações. Valer ia indagar a 
quem interessaria prosseguir nesse caminho espinhoso. 

Penso que interessa aos que, como nós, acr.editamos que 
vale a pena tentar, ainda que seja preciso colocar muita coisa 
" entre parêntes.es". Trata-se de aproveitar o tempo e o es
paço existentes para a concretização de propostas realmente 
educativas, seja no 19 Ciclo, seja na Graduação, s.eja enfim, 
em qualqu.er instância de educação formal. Está em jogo a 
autonomia da escola como instituição e ela se define, tam
bém , por meio de nossa prática. 
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·\~ç, 1., \À 

O CEARA E OS GR~MIOS LITERARIOS 

Sânzio de Azevedo 

INúMERAS agremiações pontilham a história literária do 
Ceará: de importância ou duração maior ou menor, indicam 
todas o caráter gregário do nosso povo. ~ sabido que Leonar
do Mata, em A Padaria Espiritual (1938}, enumerou mais de 
80 grêmios, incluindo os Gabinetes de Leitura que povoaram 
o interior cearense no século passado. 

Mesmo s.em nos deter em todos os grupos culturais de 
nossa terra, ao longo dos 170 anos de sua história literária, 
podemos citar aqueles que destacamos em nossa Literatura 
Cearense (1976), e cuja existência nos pareceu mais decisiva 
para a caracterização de nosso perfil cultural , resgatando do 
esquecimento outros tantos, que tiveram seu momento d9 gló
ria, aludindo ainda a grupos mais recentes, cujo papel espera 
a avaliação da História. 

Os OITEIROS, que remontam a 1813, eram, como indica 
o nome, reuniões literárias. Não podemos porém já hoje dis
sociar o termo do grupo de poetas que, no segundo decênio 
do século XIX, cercavam o Governador Sampaio, com sua 
poesia de feição neoclássica: Pacheco Espinosa, Castro e 
Silva, Costa Barros e outros, grupo na qual , segundo Dolor 
Barreira (História da Literatura Cearense - 1948) , " expele 
os primeiros balbucios a nascente literatura cearense " . 

A primeira agremiação propriamente dita t-eria sido a 
F~NIX ESTUDANTAL, fundada em 1870 por R. A. da Rocha 
Lima, então com 15 anos de idade} , João Lopes e Fausto 
Domingues. 
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