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 Introdução 
Este artigo propõe-se a descrever uma pesquisa que debruçou-se nos processos educativos que contribuíram na constituição de sujeitos produtores de textos literários no ensino médio. Tivemos ainda dois objetivos específicos:- propusemo-nos a analisar a relação que os alunos produtores de textos literários possuem com a escrita;- buscamos analisar a relação entre textos literários, leitura e criatividade.
 
1. O Problema 
O ensino de língua portuguesa, no que se refere à escrita, mantém-se sustentado pela concepção de que ensinar a escrever é fornecer modelos de estruturas lingüísticas, considerados como exemplos da utilização da norma culta no uso da linguagem escrita, por meio, principalmente, de atividades concernentes à gramática normativa.
Posto dessa maneira, o ensino da escrita tem apresentado alguns problemas: 
1. A produção de texto, na escola, tem sido reduzida a tratar  a escrita com a finalidade de testar regras gramaticais específicas ou modelos rígidos de discurso possíveis de serem manifestos em língua escrita. A conseqüência imediata é o fato de que no processo escolar da educação básica, a qual culmina no ensino médio, o aluno utiliza a escrita  como sinônimo de utilização da norma. Haja vista que em todo o período de permanência dos alunos na escola, eles empregam a escrita; a cada aula, nas diversas disciplinas há anotações, registros, cópias do quadro, tarefas, questionários, preenchimento de lacunas, comentários e observações, todas essas ações ocorrem num contexto de utilização da norma e mediante as exigências do professor. 
2. Em grande parte dos estabelecimentos de ensino privado, o estudo de  português organiza-se de forma fragmentada, dividido em três frentes: gramática, literatura e redação. A produção de texto não recebe atenção no estudo de gramática, pois como foi exposto anteriormente, este dedica-se ao estudo das normas e regras gramaticais; Também não recebe atenção no estudo de literatura, o qual se debruça sob em textos literários produzidos por escritores consagrados na literatura brasileira e contemporânea.  A tarefa do desenvolvimento da escrita e produção de texto de textos literários e não-literários pertence à Redação. 
Isso porque a concepção de escrita encontra-se relacionada ao pleno domínio das normas gramaticais. E para alcançar esse intento, o que se ensina nas aulas de Língua Portuguesa, e no caso em questão, o ensino de redação não propõe formas de experiência e contato com a língua em situação de expressão, mas a prioridade é o ensino de um conjunto de normas e regras sobre a língua ou um modo, dentre outros possíveis, de colocá-la em ação. 
O que gera lutas e polêmicas travadas quando se busca definir o objeto e/ou objetos do ensino de Língua Portuguesa: o estudo da gramática? A leitura e escrita? A língua oral? O processo de enunciação de textos escritos ou orais? O domínio de uma variedade lingüística prestigiada socialmente? Dependendo das respostas dadas a essas questões, diferentes práticas tentarão ensinar diferentes objetos, com diferentes objetivos. E todas as práticas poderão ser identificadas pela mesma designação. Faz sentido, portanto, perguntar o que, ao se ensinar essa disciplina, é ensinado. Considerando, principalmente, a fragmentação do ensino em frentes – Gramática; Literatura; Redação – tal como ocorre. 
Ressalto que, na prática, o estudo de Redação, no ensino médio,  possui como objetivo a produção de textos não-literários. O texto é proposto como uma tarefa a ser cumprida, longe de possuir um fim em si mesmo e por isso considerado em seu valor estético ou literário. Trata-se de um texto que aspira a objetividade, a argumentação e a imparcialidade.             
2. O Texto Literário e Criatividade

 A concepção de texto literário baseia-se na visão de que há propriedades específicas na construção de determinadas estruturas textuais. Considera-se que há uma elaboração especial da linguagem e a “possibilidade de constituição de universos ficcionais e imaginários”.Vê-se como marca distintiva a operação de “desvio” na linguagem, se comparada a outras ocorrências  na língua, consideradas conformadas em relação aos usos prosaicos, denotativos. Posto com outras palavras, há um modo especial de elaboração da linguagem inerente às composições literárias, caracterizado por um desvio em relação às ocorrências mais ordinárias da linguagem.
Tem-se como longa e complexa a discussão acerca dos elementos marcadores desse desvio no uso da linguagem, mas é fundamental retomar a contribuição de Jakobson (1919: p.IX-X). O autor sustenta a visão de que há uma propriedade específica das obras integrantes de uma produção de texto – a literariedade - que permite distingui-la de outras composições apenas transmissoras de mensagens verbais.
A concepção dos formalistas russos acrescenta a noção de automatização, segundo a qual pode haver uma associação imediata do signo, ou de apenas uma de suas partes a um determinado sentido, a um determinado conceito ou a determinados fatos. Quando, ao contrário, na produção oral ou escrita, o processo semiótico é interrompido no seu todo ou em uma de suas partes, semânticas, sintáticas e pragmáticas, e a atenção é, por meio do signo, centrada no próprio signo, há um processo então de desautomatização. Ademais, segundo Kloepfer ( 1984: 52-53) “ a uma desatualização segue-se sempre uma atualização – o signo passa para o plano do consciente.” Portanto, a desautomatização/atualização são procedimentos correntes, que servem para marcar e chamar a atenção do interlocutor, e que se encontram com grande freqüência em textos literários, os quais se servem de modo especial, de meios lingüísticos não-automatizados.
A partir de um referencial lingüístico tornou-se possível a utilização de um conceito nascido na psicologia, em um o contexto de produção textual, o conceito de criatividade. Consideramos como criativas as produções textuais que alcançam uma estruturação nova, inusitada, geradora de uma multiplicidade de sentidos e baseados no uso da linguagem conotativa. 
Será assim, por consideramos que o produto criativo – o texto - é reflexo da subjetividade e personalidade de um sujeito em sua relação com a escrita de textos literários, desenvolvida ao longo de processos sócio-educativos constituídos histórico-culturalmente. 
O conceito de sujeito por nós adotado correspondeu à noção de sujeito como entidade psicossocial, sublinhado o caráter ativo dos sujeitos que agem de forma interativa (re) produzem o social na medida em que participam ativamente da definição da situação na qual se acham engajados, e que são atores na atualização das imagens e das representações sem as quais a linguagem não pode existir, assim como o texto literário criativo. 
A concepção de língua a ser adotada será de caráter interacional (dialógica), segundo a qual os sujeitos são vistos como atores/ construtores sociais. O texto passa a ser considerado o próprio lugar da interação e os interlocutores, como sujeitos ativos que – dialogicamente - nele se constroem e são construídos.

2. Abordagem teórico-metodológica - Vigotski e Bakhtin 
Para alcançarmos tal intento, foi de grande valia os estudos de Vigotski.O seu interesse principal centrou-se no estudo da gênese dos processos psicológicos tipicamente humanos, em seu contexto histórico-cultural. Portanto, esse enfoque é integrador de fenômenos sociais, semióticos e psicológicos, fato que muito nos interessa, pois  nosso estudo  baseia-se na concepção de que o sujeito produtor de textos criativos, o faz dessa forma por ter sido constituído por experiências  ao  longo de sua história. Estas, por sua vez, foram fundamentais no desenvolvimento de sujeito capaz de expressar-se por meio de uma escrita literária.
E isso nos interessa pelo fato de pensamos que a escrita de textos literários deriva de um processo de desenvolvimento do sujeito enraizado nas relações entre história individual e social. Afinal, consideramos a linguagem como produto sócio-histórico, como forma de interação social realizada por meio de enunciados.
Dessa forma, os processos educativos vivenciados pelo sujeito, quer tenham ligação maior com o contexto escolar ou com contextos extra-escolares, serão importantes em função do que contribuíram para o desenvolvimento desse sujeito. O que significar pensar no desenvolvimento do sujeito criativo, em seus processos de desenvolvimento, não somente no desenvolvimento da criatividade na produção de textos literários. Por isso, acena a partir de uma visão integradora do homem enquanto corpo e mente, ser biológico e social, membro de uma espécie humana e participante ativo de um processo histórico.
Utilizamo-nos também a perspectiva bakhtiniana de  linguagem  que é, por definição, uma prática social produtora de sentidos: “a pessoa não existe isoladamente, pois os sentidos são construídos quando duas ou mais vozes se confrontam” (1979:76).E através de sua Teoria da enunciação acrescenta ainda  que toda enunciação, compreendida como réplica do diálogo social, é a unidade de base da língua, que é de natureza social, não existe fora de um contexto social, já que cada locutor tem um “horizonte social”. Assim, signo e situação social estão indissociavelmente ligados.
Em articulação com essa forma de conceber a linguagem, é possível agregar as reflexões de Vigotski sobre o papel fundamental da mediação do outro e do signo no processo de desenvolvimento intelectual.A perspectiva sócio-interacionista da aquisição e desenvolvimento da linguagem vê esse fenômeno como o processo contínuo de construção negociada das possíveis relações com o objeto lingüístico. E o desenvolvimento, e por que não a desenvoltura, pode ser desenvolvida tanto no âmbito da linguagem oral quanto no âmbito da linguagem escrita.	
3. Procedimento metodológico 
Assumimos uma perspectiva epistemológica que considera os sujeitos de pesquisa das ciências sociais enquanto sujeitos interativos, motivados que assumem uma posição no processo investigativo. Nesse sentido, a participação do investigador terá uma dimensão de sentido e significação em sua relação com os sujeitos investigados. 
Buscamos entender a produção de textos literários a partir da perspectiva dos alunos. Em geral, as pesquisas tratam de condições objetivas para a produção de tais textos ou estratégias/técnicas a serem utilizadas por professores em atividades de produção. Não sabemos se a escolha de um ponto de vista alternativo, os (as) alunos(as), foi determinante para os resultados, mas, por certo, correspondeu uma tomada de posição diferenciada. 
Os alunos e alunas entrevistados(as) eram estudantes do 3º ano do ensino médio, em uma escola da rede particular de ensino de Brasília. A escola situa-se em uma área nobre da cidade , Asa norte. Vale salientar que a configuração espacial de Brasília é peculiar. Foi planejada para permitir o convívio entre as diversas camadas sociais. Fato que não ocorreu, a cidade possui hoje uma estrutura urbana nitidamente estratificada. Nas redondezas da escola em questão, residem segmentos da sociedade de faixa de renda média ( em apartamentos pequenos das quadras chamadas 400) e funcionários e professores universitários ( nas quadras residenciais no interior do campus), mas a escola recebe alunos provenientes das quadras de apartamentos de funcionários de alta renda (chamadas 100,200 e 300) , do Lago Norte ( residências individuais da classe alta) e dos Condomínios próximos à cidade satélite de Sobradinho ( condomínios irregulares de classe média e alta brasiliense).
Buscamos, ao penetrar em seus discursos, compreender os adolescentes com quem nos deparávamos, utilizando as entrevistas como um espaço de produção de linguagem, portanto, de mútua compreensão: um espaço de entre-falas, de diálogos. Não traduzimos uma realidade objetiva, mas nos importava  a totalidade de significados que se pôde assumir por meio da interpretação e diálogo entre  mim e eles(as). O diálogo foi a base de construção da pesquisa. 
No discurso e nas práticas de educação, mesmo as consideradas libertadoras, pouca ou nenhuma importância se dá ao ponto de vista de tais sujeitos, “ o que eles pensam sobre esta pretensa libertação?” , “ será que buscam libertar-se de algo ou sentem-se bem da forma como estão?” , e mais especificamente, “ o que pensam sobre texto literário?”, “ há alguma importância em produzi-los?” , “ Aqueles que os produzem , “ o que o fazem nas condições propostas pelos professores?” “ Há que serem criativos?” “ Mas o que é criatividade para eles?”. 
Vale ressaltar que os relatos autobiográficos não são monólogos face a um observador. Cada entrevista biográfica se constitui a partir de uma relação dialógica entre dois ou mais locutores que compreende tensões, expectativas, sanções, proibições, conflitos, hierarquias de poder, confronto de normas e valores implícitos ou explícitos. As formas e os conteúdos de uma narrativa biográfica variam com o interlocutor. Situam-se, por assim dizer, no interior de uma reciprocidade. Tal fato ocorre porque a palavra não pertence unicamente ao falante, uma vez que o ouvinte também está presente de algum modo no enunciado, assim como todas as vozes que antecederam aquele ato de fala ressoam na palavra daquele que conta sua história. 
Buscamos experiências e contextos  os quais os alunos consideram ter influenciado no surgimento de uma relação diferenciada com a língua. Relação menos marcada pela construção da linguagem denotativa, objetiva, ou percebida meramente como um conjunto de códigos – fonética, gramática, sintaxe e literatura dos escritores - , mas uma relação da língua percebida em sua qualidade contextual, fato de suma importância para o surgimento de textos marcados pela produção de sentidos novos, com estruturas inusitadas, uso de mecanismos estético-literários, pois a nós interessa os contextos e os processos educativos escolares e extra-escolares nos quais os alunos estiveram próximos de uma língua ligada à expressão da vida de pessoas.

4. Resultados
	 Situamos  a problemática da pesquisa a partir da questão assim posta: Qual a relação comparativa e diferencial entre os processos educativos escolares e extra-escolares que influenciaram na produção de textos literários a partir do olhar dos alunos produtores de tais textos? A voz e as palavras dos alunos foram ecoando e  a partir de negociações construídas no contextos das práticas discursivas assim foi possível construir algumas paisagens.

4.1. Processos educativos escolares e extra-escolares
A escola	
	Entendendo como experiência humana toda atividade realizada socialmente pelos homens, como forma de atender a suas necessidades, produzindo dessa forma um modo de interagir consigo, com  o outro e com o meio.  A abordagem sócio-histórica de Vigotski levou-me a tratar os relatos dos alunos como importantes, mas  também reconhecer uma forte marca de historicidade em tais experiências . Em conseqüência, as idéias produzidas  por esses alunos  representam  uma expressão mediada dessas experiências.
	O conjunto de idéias produzidas pelos alunos inclui crenças, valores e conhecimentos de toda ordem relacionam-se às funções superiores, segundo Vigotski, e estas são construídas ao longo da história social dos seres humanos. Em sua relação com o meio físico e social que é mediada pelos instrumentos e símbolos desenvolvidos no interior da vida social, o ser humano cria e transforma  seus modos de ação em seus espaços . Mas, em especial, em uma sociedade escolarizada, um espaço desponta de forma de determinante como propulsor de experiências: a escola.  
Considerando que os alunos da pesquisa cursavam o terceiro ano do ensino médio, interessava-me fazer uma busca em direção às experiências dos períodos escolares anteriores: parte do ensino médio, ensino fundamental e educação infantil. Dentre os cinco entrevistados, apenas dois ressaltam vivências e situações ocorridas na infância, até os nove anos, aproximadamente. 
	Vê-se que o contexto de controle das produções textuais na escola é exercido pela professora . Assim, as cotidianas técnicas, motivações ou propostas de direcionamento utilizadas pelos professores, após as séries iniciais, encontram-se muito mais à serviço de uma padronização das produções textuais, do que ligadas a uma estratégia de abertura para manifestações múltiplas e diversificadas de temas, tipos de textos e estruturas textuais por parte dos alunos.
Dessa forma, trazendo a matriz  do pensamento de Vigotski, é possível  inferir que o ambiente escolar, culturalmente estruturado com professores cujas práticas que não favorecem a tomada de posição do aluno frente à escrita, fornecerá determinado tipo de matéria-prima para o desenvolvimento do aluno em relação à escrita.  Diferente, por sua vez, de um espaço marcado por uma prática em que o aluno tem possibilidade de interagir com mais liberdade em relação à escrita.
Porém, apenas um aluno faz relato de atividades pedagógicas ocorridas na escola. E o faz ressaltando aspectos da proposta pedagógica adotada pela escola. A escola era uma escola de Arte, e por esse motivo possui uma organização do trabalho pedagógico  segundo dois eixos: apreciação e produção de obra artísticas. Para isso, as intenções educativas, bem como a concepção de como se aprende, influenciavam na opção metodológica dos professores,considerada por ele como “ alternativa”.
                Outro aspecto que o aluno ressalta é o fato de ser tratado como “pessoa”. Esse fato nos remonta novamente à Zona Proximal de Desenvolvimento de Vygotsky, afinal, para que seja possível criar uma ZPD não basta cuidar apenas de aspectos cognitivos e intelectuais da interação, mas também dos de caráter de relacionamento, afetivo e emocional. Diante de um grupo de alunos que se sentem pouco competentes para determinada atividade ou aprendizagem escolar, que têm longa história de fracasso, que não demonstram interesse por aquilo que lhes é proposto pela escola, buscar um vínculo afetivo e emocional que sirva de suporte aos  aspectos mais estritamente cognitivos de qualquer aprendizagem pode transformar-se em uma tarefa prioritária para um professor e para a classe.
Outro aluno considera que o fato de a leitura e escrita terem sido uma obrigação foi algo correto, pois do contrário não conseguiria ter um desempenho bom na escrita de suas peças de teatro.  Faz uma argumentação no sentido de referendar o método de ensino: “ num primeiro momento foi ruim”, “um choque”, mas busca encontrar algum sentido, algum aspecto positivo nas práticas desenvolvidas :  “acabou influenciando bastante sim”.
Outra aluna, embora anteriormente, estivesse afirmado que a escrita realizada nas séries iniciais tenha sido boa, ao  lembrar-se que a  8ª série foi o momento em que a redação passou a ser feita em uma folha padrão, ou seja , o texto definitivo deveria ser passado a limpo em uma folha padronizada, rapidamente, muda de idéia e é incisiva ao considerar que a “redação começou a existir” a partir desse momento.E, contraditoriamente, a mesma aluna, embora reverencie  uma escrita “ padronizada”, também reconhece, e por isso faz o relato de uma experiência de escrita à serviço de alguma liberdade de expressão e um ensino menos fragmentado. À escrita não é atribuída nota, o que permite, na opinião da aluna, o uso da imaginação, da criatividade.
A aluna traz à tona o peso que o vestibular possui nessa fase da vida pessoal e escolar dos jovens. Vestibular, experiência fortemente impregnada de carga ideológica, que  lhe atribui o papel mágico de uma espécie de porta da felicidade, ultrapassar esse umbral significa obter garantia absoluta de sucesso profissional e financeiro. O exame ganhou dimensão de rito de passagem, através do qual o jovem atinge a categoria de adulto responsável, socialmente integrado e bem-sucedido. Essa visão impregna a cultura da comunidade escolar em que a aluna estuda. E ela, por sua vez, de modo obstinado, tenta atender a tal demanda.
E  assim nos parece ser a escola um espaço incompatível   com a produção de texto literário e criativo. Não é possível fazer experiência com  palavras  que sejam signos e favoreçam uma mediação simbólica do aluno com suas múltiplas realidades, em situações tão determinadas e determinantes do ponto de vista da organização do trabalho pedagógico, fruto de uma cultura dominante. 
Considerando tal cenário, faz-se necessário um movimento de re-significação por parte da escola, atentando para  o espaço da autonomia do professor, bem como para a participação do aluno. Se é um fato que a escola realiza uma produção, provavelmente, é fruto da ação de todos, o desafio será organizar o trabalho pedagógico atendendo a esta demanda. Do contrário, continuará sendo marcada por um contexto sócio-cultural estéril no que se refere à produção de texto literário.
Mas é possível encontrar algumas veredas.A despeito de práticas e realidades condicionantes,  os alunos trazem à lembrança uma escrita mais liberta de regras e mais próxima ao uso da imaginação, que parece oferecer um espaço maior para “desvios” poéticos e criações distantes do senso-comum.
Um caminho para a produção que parece saltar aos olhos dos alunos é a mistura de linguagens distintas: arte e tai-chi, arte e escrita, teatro e imagem, teatro e escrita, música e escrita. Quem sabe  pensássemos em um espaço de convívio com linguagens, e assim ampliaríamos nossa concepção de leitura e escrita? Quem sabe criássemos espaço para que em contato com inúmeras linguagens, os alunos elegessem algumas mediações para sua escrita ou estabelecessem relações novas, capazes de criar uma escrita de “coisas legais” como disse a aluna? 
Os alunos atribuem méritos à escola no que se refere à trabalho de aperfeiçoamento da escrita correta, reconhecem sua atuação em relação ao desenvolvimento da capacidade de crítica. Mas quando se deseja saber a respeito do papel da escola em relação à escrita de textos literários, os alunos não conseguem atribuir-lhe importância  significativa.
Família
Um dos pilares do pensamento de Vigotski é o fato de os grupos culturais em que as crianças nascem e se desenvolvem funcionam no sentido de produzir adultos que operam psicologicamente de uma maneira particular, de acordo com os modos culturalmente construídos de ordenar o real. É importante mencionar que a dimensão sócio-cultural do desenvolvimento por ele apontado , um pano de fundo onde se desenrola a vida individual.
Por isso, um dos focos das entrevistas deteve-se sobre a  influência  da família em relação à produção de textos literários. E foi possível encontrar elementos interessantes nas falas de três alunos. O primeiro aluno embora não seja incisivo em relação à influência da família no início da fala, mais à frente reconhece a importância da mesma, pois o levou a refletir e pensar sobre questões da vida. Estabelece, portanto, uma ligação entre escrita e reflexão, e porque não, pensamento. Ademais, o alunos viviam em um núcleo familiar em que a irmã escrevia poemas, a mãe compunha um diário, o pai escrevia “coisas” que lê nem imaginava.
Outro aluno traz a figura do pai como alguém culto e que estava repleto de livros. O pai sempre pedia que ele lesse, mas ele não se sentia motivado, até que um dia ele pegou um texto escrito pelo pai e ficou maravilhado com a escrita.
Outra aluna atribui sua escrita à influência do pai e da mãe  que também escreve. Vale observar que a relação da aluna – a filha – reproduz elementos expressivos presentes na escrita da mãe. A mãe escreve fatos do dia-a-dia, na forma de desabafo e com predomínio da passionalidade e emotividade. A filha, por sua vez, produz também um texto com características semelhantes ao texto da mãe, salvo o assunto que, no caso da filha, gira em torno de paixões por namorados reais ou pretensos namorados:
Arte
No caso de dois alunos, a escrita encontra-se associada à inserção  em manifestações artísticas: teatro e música. Funciona como suporte para o desenvolvimento desses em outras áreas de interesse. Os alunos demonstram forte interesse por diversas manifestações artísticas e a escrita  se alicerça em práticas relacionadas a tais interesses. 
A concepção de que a escrita deve ser trabalhada, elaborada, confere aos alunos um sentimento de autoria. Esse sentimento que não  está presente nos demais alunos, pode ser considerado o cerne de uma relação propositiva e ativa com a escrita, ou seja, de uma relação em que os envolvidos detêm o conhecimento sobre os elementos da língua e sabem manuseá-los a fim de torná-los meio de expressão. E o principal,  eles fazem uma escolha por utilizarem tal forma de expressão . Escolha essa sempre renovada, pois a cada novo texto , estará presente a dificuldade, por certo nunca será tão fácil, a ponto de ser banal.
	Além disso, um aspecto de destaque é que esses dois alunos  demonstram um grande fascínio pela experiência de lidar com  outras manifestações artísticas.Tais manifestações parecem ter o poder de garantir um uso estético da linguagem , em várias manifestações: oral, visual, corporal, escrita, dentre outras. E isso corrobora o pensamento de Vigotski, pois me parece que esses alunos compreendem que pela e na linguagem é possível transformar e reiterar o social, o cultural, o pessoal. Quem sabe aceitar as diversas manifestações artísticas e inseri-las em um contexto de estudo das linguagens, dentre elas, a escrita literária seja também um avanço para os usos da linguagem em sala de aula. Quem sabe, deixar que eles tragam as linguagens como parte de vozes possíveis e necessárias para o trabalho de Língua Portuguesa. Eles parecem compreender, como Bakhtin,  que um texto dialoga  constantemente com outros textos.
4.2.  Relação dos alunos com a Escrita
Também nessa perspectiva, Bakhtin considera que as enunciações são sempre  parte de um diálogo social ininterrupto. Desse modo, os alunos no momento em que produzem seu texto literário têm sempre um horizonte social e uma audiência. 
E essa audiência, mesmo que potencial, delimita o que pode ser dito e como deve ser dito. Focalizada a partir do “princípio dialógico” de Bakhtin, a palavra revela-se sempre múltipla e interindividual. Na dinâmica das trocas verbais, todo enunciado refere-se a pelo menos dois pólos: procede de alguém e dirige-se a outro alguém, “é o território comum do locutor e do interlocutor” ( Bakhtin, 1986:113). E de fato todos os alunos têm a noção de que  escrevem porque têm algo a ser dito a um interlocutor , por vezes, a escola,  a sociedade, os pais,  os amigos, ect.
Porém, no que se refere à relação que os alunos tinham com a escrita, foi possível categorizá-las em três tipos de relações: relação instrumental, relação auto-referida, relação direcionada ao outro. 
Relação Instrumental
Uma aluna, dentre os cinco entrevistados, demonstrou uma relação considerada como instrumental. Uma relação instrumental com a escrita é aquela em que a língua é considerada como um aporte para que determina tarefa seja executada; a relação surge da necessidade de se alcançar determinado objetivo lingüístico e discursivo.
Diante de uma necessidade externa, do pedido para que seja feito um texto interessante, literário, a aluna busca seus conhecimentos sobre as regras gramaticais e características estético-literárias por ela estudadas, produz um texto em prosa com desautomatizações e marcas  de inovação nas estruturas oracionais. Organiza seu texto a partir das regras gramaticais semânticas, sintáticas e estilísticas, e realiza seu intento, mas não escreve a partir de nenhuma outra motivação.
A aluna considera que possui habilidade especial para a escrita, por isso consegue alcançar um bom desempenho com as palavras. A aluna adota uma atitude de distanciamento em relação aos textos que escreve. Considera que a escrita não se presta para expressar emoções. E a expressão de emoções parece estar atrelada a algo  piegas ou negativo, só seria possível expressar “dramas” ? Não haveria espaço para  a expressão de outros sentimentos? Ou o que mais lhe chama a atenção é esse tipo de manifestação? O fato é que ela não se sente motivada por uma escrita próxima do que ela chama de “ texto choroso”.
Há outras características que foram encontradas nesse tipo de escrita:a) além da função poética da linguagem, predomina a função referencial ou informativa;b) há preferência por textos literários em prosa, em especial, crônicas, descrições e narrações próximas ao realismo fantástico – textos que misturam elementos da realidade e da ficção em um mesmo eixo narrativo;
E por fim, a fala da aluna demonstra, aparentemente, que não há uma diferença básica entre o exercício de uma competência lingüística e uma competência literária, ambas são colocadas em um mesmo patamar. Trata com naturalidade os dois tipos de produções textuais. Não há noção de que seja necessário maior conhecimento a respeito da língua para produzir um ou outro texto, as possibilidades de utilização de recursos estéticos, literários, argumentativos e outros encontram-se à disposição do usuário.
Por outro lado, não há sentimento de autoria em relação  aos textos produzidos. A aluna não apresenta sentimento de pertencimento em relação aos textos. Algumas questões poderiam surgir a partir desse fato: esse tipo de relação poderia ser fruto do trabalho realizado pela escola? A escola “instrumentaliza” a utilização da língua? 
Relação auto-referida 
Foi possível perceber em alguns alunos a presença de uma relação na qual o referencial para a escrita encontrava-se neles mesmos, em seu sentimentos e emoções pessoais. Esse  tipo de relação também é marcada por algumas características: a) forte noção de auto-referência – a escrita direciona-se para o próprio locutor; b) na comunicação, além da função poética, predomina a função emotiva  ou expressiva da linguagem – emissor deseja expressar suas emoções e sentimentos de forma passional, geralmente, utiliza primeira pessoa do singular; c) há um vínculo estreito com questões íntimas e pessoais, em geral envolvendo conflito com os pais, dificuldade de diálogo, paixões e namoro ou dificuldade de relacionamento.
Quatro alunos apresentaram marcas de uma escrita auto-referida. Escrita que respondia a um desejo grande de dar vazão a conflitos vivenciados por boa parte dos jovens no período da adolescência. O caráter passional desse tipo de escrita assemelha-se à escrita de diários pessoais, marcados pela espontaneidade. Os fatos narrados estão sempre relacionados a situações vividas no presente com o objetivo de expressar sentimentos, ao contrário de expressar opiniões .
Relação que se dirige ao outro
Esse tipo de relação  é  mais percebido em três, dentre os cinco sujeitos, e eles relatam momentos em que a relação caracterizava-se como auto-referida, porém , com o tempo surgiram outros interesses e como o objetivo da escrita foi modificado, a relação também modificou-se. 
Foram caminhando   da escrita de textos com forte expressão de sentimentos pessoais, para uma escrita menos emotiva. A abordagem de temas partiu de conflitos e questões íntimas para questões de problemáticas sociais ou um simples exercício das possibilidades de expressões lingüísticas. Pode-se dizer que eles fizeram um movimento partindo de uma escrita auto-referida e chegando a uma escrita que considera o outro, que são “vários”.
A relação encontra-se mais distanciada do ponto de vista emocional e  marcada pelas seguintes características:a)os temas abordados tratam de questões sociais e políticas e são imbuídos de um tom de crítica forte; b)na comunicação, além da função poética, há predomínio da função referencial ou informativa; c)os textos possuem uma diversidade de otipos textuais, além disso, são produzidos integrados a outras linguagens.
Percebeu-se que as linguagens representam um apelo grande aos alunos. Daí uma opção que me parece viável para o trabalho pedagógico seria  considerar as intersecções possíveis entre as diversas linguagens. Numa perspectiva bakthiniana, elas articulam entre si diversos significados culturais e sociais, além da função comunicativa. A análise de outras linguagens como a televisual, a cinematográfica, a musical, a corporal podem sugerir um encontro cada vez mais propício nos processos de utilização e domínio de linguagens. Além disso, abre-se como possibilidade a busca por conhecer as redes de textos que se cruzam em constante transformação. Além disso, trata-se de aceitar o caráter interdisciplinar da linguagem e a inter-relação dos sistemas de linguagens, sem perder a especificidade de cada uma delas e suas aplicações .

4.3. Produção de Texto e Criatividade
Pensar em produção de texto e criatividade constitui uma tarefa difícil considerando a cultura predominante no contexto escolar em questão. A criação nunca é apenas uma questão individual, mas não deixa de ser uma questão do indivíduo. O contexto cultural representa o campo dentro do qual se dá o  trabalho do aluno, abrangendo os conhecimentos que são por ele acessados, as propostas de elaboração possíveis,  o objetivo da escrita , a expressão da subjetividade e a relação que se estabelece com a língua.
Dentre as inúmeras concepções, ressaltamos algumas: uma primeira concepção de texto criativo  baseia-se  na idéia de que o que pode ser imaginado é fruto de criação. Para um aluno, a capacidade de imaginar e vivenciar determinadas situações é um texto criativo, de outro modo, um texto que é expressão de uma capacidade grande  de imaginação resulta em um texto criativo. E outra considera que texto criativo é aquele que uma “linguagem diferenciada, genial”.
O espaço destinado para esse tipo de texto é quase inexistente, pois embora paire nas escolas um discurso que apregoa o incentivo à produção de textos criativos, eles não têm espaço no currículo, nas aulas, nas metodologias ou nos objetivos de ensino. Porém, se há um discurso, por certo os alunos vão criando suas concepções a respeito do que seja um texto criativo. Ao longo do tempo e das interações no ambiente escolar e em outros ambientes, eles retificam ou ratificam opiniões. Alguns chegam a ir em busca de tal texto, outros desistem, e há ainda aqueles que demonstram indiferença.
4.4. Leitura
	O relatos dos alunos foram coincidentes em relação à importância da leitura: afirmaram que possuem hábito de leitura. Sentem prazer com a atividade e consideram-na de suma importância no processo de escrita. Todos os relatos apontam para  a influência determinante da família, mas encontramos poucos relatos de leituras significativas relacionadas diretamente à escola.	
	Se foi relativamente fácil constatar a presença da leitura na vida desses alunos, portanto, também na escola, torna-se um pouco mais difícil discutir as condições nas quais se processa a leitura no ambiente escolar. Mais especificamente, a importância e a necessidade do ato de ler, para professores e alunos, me parece irrefutável, porém é necessário analisar criticamente as condições existentes e as formas pelas quais este ato é conduzido.
Há alunos que tomam a leitura  como uma prática social, uma forma de perceber o mundo e as relações nas quais eles estão envolvidos, bem diferente daqueles que consideram a leitura como uma obrigação puramente escolar.
Foi percebido que  a leitura então caracteriza-se como um dos processos que possibilita participação dos alunos na vida em sociedade, em termos de compreensão do presente e passado e em termos de possibilidade de transformação sócio-cultural futura. E, por ser um instrumento de aquisição, transformação e produção do conhecimento, a leitura, se acionada de forma crítica e reflexiva dentro ou fora da escola, levanta-se como um trabalho de combate à alienação, capaz de facilitar às pessoas a aos grupos sociais a realização da liberdade nas diferentes dimensões da vida. 
5.  Considerações Finais – O encontro com as veredas
A produção de texto literário encontra espaço inóspito nos ensino médio, as experiências consideradas importantes para o desenvolvimento dessa produção encontram-se edificadas no período das séries iniciais. A produção de textos no ensino médio está direcionada para a utilização das regras gramaticais próprias da Gramática Normativa em textos dissertativos, exigidos nas provas de vestibular. 
Para os sujeitos,  a língua é percebida como objeto fixo de dissecação gramatical e/ou como um instrumento de ascensão social e sucesso. Portanto, deixa de ser uma prática social ( servindo a propósitos de conhecimento e organização da realidade) para se transformar em um modelo  acabado. Na escola não se faz análise lingüística, aplicam-se a dados, análises pré-existentes. E isso é simular a prática científica da análise lingüística. Como conseqüência, esse tipo de abordagem postiça e problemática, impõe um ensino normativo, próprio das sociedades autoritárias. Na escola, não se escrevem textos, produzem-se textos, que são redações. E isso nada mais é do que simulação da língua escrita. Na escola não se lêem livros, fazem-se exercícios de interpretação e análise de textos. E isso não é mais do que simular leituras.
Os processos extra-escolares que parecem ter influência na escrita literária dos  alunos estão relacionados, em sua maioria, às experiências vivenciadas no ambiente familiar. Este sim, possui relevância. Nos relatos das histórias de vida dos alunos, o papel do pai, da mãe ou irmãos ou de um espaço de valorização da escrita são preponderantes. 
De outro modo, o espaço de influência para maioria dos alunos nesse período da adolescência , não se trata do espaço escolar, mas sim do espaço de contato com formas de expressões artísticas variadas - música, teatro...- que misturam linguagens também distintas – musical, visual, corporal, plástica...- oferecendo aos alunos a capacidade de redimensionar as percepções sobre suas experiências e seu contexto social. Além disso, geram uma atitude de interrogação diante do mundo, um desejo de busca, curiosidade, imaginação, fantasia.
O trabalho executado pelos professores de ensino médio atende a uma demanda de vestibulares, concursos, exames, fincados como  estacas no chão da escola. Ensino marcado socialmente e historicamente por uma postura de subserviência,  por isso distante das situações de criação.
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