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Sobre o título supra, será lançada, em breves dias, pela parceria Edições 
Demócrito Rocha I UECE, uma importante obra no campo da produção 
pedagógica do Ceará, da autoria da professora lúta Lerche Vieira, Mestra em 
Educação pela Universidade Federal do Ceará - (UFC) e Doutora em Lin
güística Aplicada ao Ensino de Línguas pela Pontifícia Universidade de São 
Paulo (PUC-SP). 

Trata-se de valiosa coletânea de textos produzidos pela Autora ao longo 
dos últimos anos da sua atividade docente compreendida entre 1999 e 2005. 

Pelo teor da linguagem - moderna, correntia e estilisticamente qua
lificada - o trabalho da professora lúta poderia ser categorizado como uma 
benemérita antologia didático-pedagógica, sumamente oportuna para o pú
blico-alvo que pretende atingir. 

Acrescente-se a esses predicamentos a vincada e marcante caracteri
zação da obra por uma visão social e cidadã do trabalho docente, segundo 
manifestações repetidamente inscritas na exposição da Professora-autora. 

Revelando a necessária atualização lingüística e pedagógica, analisa e 
comenta o processo criativo da escrita, de natureza obviamente multímodo e 
complexo, com indiscutível lucidez e consistência. 

Como quem vivenda a problemática que expõe, com a clara noção 
das suas aderências e implicações morais e sociais, não consegue a Autora eli
dir o "êthos" da cumplicidade com o objeto da sua análise, quando proclama: 

"É estudando e experimentando que o professor poderá mudar alguma coisa." 
Constitui, igualmente, testemunho da comunhão da Aurora com a 

realidade descrita no seu texto a utilização do que ela mesma denominou "as 
vozes da esc ri ta". 

Com efeito, não seria difícil identificar ao longo da sua dissertação seg
mentos ou extratos de linguagem configurativos de registros expressivos, tran
sacionais e poéticos, ao relatar e discutir experiências redacionais dos apren
dizes da escrita, com arregalados "olhos de ver" e com aguda sensibilidade de 
quem pensa sentindo. 

*Professor, filólogo, membro da Academia Cearense da Língua Porruguesa. 
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O notório engajamento afetivo com a sua tarefa se revela ainda, de 
modo impressivo, ao focalizar os benefícios sociais do saber ler e escrever, por 
ela identificados com a aquisição de uma segunda natureza por parte do al
fabetizado ou do "letrado": "ser capaz de se expressar por escrito e de com 
preender o que se lê é o mínimo que a escola deveria prover aos seus alunos", 
afirma a Aurora. 

Na verdade, sem esse mínimo aludido, estaremos negando ao ser hu
mano a sua inclusão nos quadros da sociedade "letradà' dos nossos dias. Con
clusivamente, o analfabeto é um marginalizado. 

Nessa mesma postura de pensar sentindo ou de sentir pensando invoca 

a Autora uma expressão de Emília Ferreiro, sublinhando: "Quase impossível 
entender como os f:i_l)w_s_do--ªnalf~betismo sobrevivem". 

E em remate, um lamento e uma constatação. O lamento: "os filhos 
do __ analfabetismo, virtuais destinará rios deste texto, não podem lê-lo, nem 
tampouco vislumbrar a totalidade do que lhes é negado." A constatação: 

"os mestres, nem sempre usuários da escrita em sua diversidade, ainda não 
conseguiram abrir as portas desse mundo aos que nelas batem ... " (Eis aqui um 
testemunho de "voz poética", no texto da Professora). 

A realística constatação permite-nos acrescentar: tal omissão ou defi
ciência dos mestres converte-os, por assim dizer, em outros tantos pais do 
analfabetismo persistente, corresponsáveis pelo lamentado estado de coisas, 

sublinhado pela Professora. 
Do ponto de vista didático-pedagógico, a obra aqui noticiada e bre

vemente resenhada se impõe como uma expressiva contribuição no campo 
especializado do ensino da redaçáo, o calcanhar-de-aquiles do processo ensi
no-aprendizagem nas nossas escolas de primeiro e segundo graus, vale dizer, 
primeiros degraus na ascensão para os estudos universitários. 

Neste sentido, o livro da doutora Iúta Lerche Vieira deve ser encarecido 
como um valioso manual de análise e orientação para rodos aqueles a quem 
são cometidas a tarefa e a missão de mudar os quadros de deficiência e insegu
rança que aflige e compromete o desempenho do seror. 

Entre as numerosas considerações visando a uma otimização do traba
lho redacional ressalta a obra em foco a importância de variadas estratégias 
ditadas quer pela teoria, quer pela prática, quer pelo bom senso e sensibilidade 
do professor. 

A par de tais elementos intrínsecos levam-se ainda em conta, as influ
ências circunstanciais ou de ordem exógena que possam gerar um condiciona-
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mento positivo ou negativo em relação à produtividade das ações intentadas. 
A título ilustrativo menciona-se a existência de condições favoráveis ao exer
cício da leitura, como a disponibilidade de ambientes apropriados, a provisão 
de material bibliográfico adequado, a promoção de eventos propiciadores de 
situações comunicativas reais e outros apelos ou sugestões de todo em todo 
pertinentes e significativos. 

Queremos, por fim, rematar estas breves considerações sobre Escrita, 
para que te quero?, sublinhando a capacidade e competência da Autora na 
transmissão de um saber problemático para cujo domínio se fez necessária e 
decisiva sua postura ativa e afetiva, traduzida pela "performance" demonstrada 
no desenvolvimento do tema trabalhado. 
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