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REFLETINDO SOBRE O TEMA

 O que devemos esperar de nossos alunos,

enquanto crianças produtores de textos?

 Que ele seja “[...] capaz de produzir textos variados em função da

diversidade de situações comunicativas presentes no seu

cotidiano escolar e não escolar”.(p22)

 [...] “É difícil para o aluno descobrir tudo sozinho e,

portanto, é necessário que o professor ensine”. (p.131)



ENSINO DA ESCRITA

 “[...] Embora hoje se reconheça o trabalho bem sucedido

de muitos professores nessa área e também a qualidade

das propostas de escrita de muitos livros didáticos, sabe-

se que durante muito tempo, predominou na escola a

atitude de mandar escrever, mas não ensinar a escrever”.

(p.22)

 “[...] Uma série de conhecimentos sobre a atividade de

produção de texto precisam ser entendidos pelo professor

e explicitados de modo sistemático pelo aluno”. (p.22)



PLANEJAMENTO DO PROFESSOR

 “[...] Tendo clareza quanto às habilidades específicas

envolvidas no processo de interlocução mediado pela escrita,

o professor, com visão antecipada de seus objetivos e dos

caminhos que precisa percorrer para atingi-los, poderá

proporcionar a seus alunos oportunidades de experimentar e

compreender não apenas as convenções gráficas ( a

ortografia, a caligrafia, a pontuação e a paragrafação) e os

traços típicos da variedade linguística de prestígio (o dialeto

padrão), necessários a um texto formal (a concordância, a

regência, etc.), mas também as situações de uso da escrita e

suas diversas possibilidades de realização”. (p.132)



PLANEJAMENTO DO PROFESSOR

 “[...] o professor compreenderá que a seleção do tipo de

conhecimentos a ser trabalhado nos diversos níveis de

escolaridade não pode ser definida totalmente a priori, mais

vai depender de um diagnóstico para avaliar o que os alunos

já sabem e o que ainda precisam aprender”. (p.132)

 “[...] Não é possível e nem necessário que o aprendiz tenha

domínio de todos os gêneros textuais que circulam na

sociedade. Ele precisará é de ter conhecimento de

estratégias que de leitura e de escrita que possa utilizar, caso

venha a se defrontar com um gênero desconhecido.(p.136)



SUJEITO AUTOR

 “[...] Um dos aspectos que [o aluno, enquanto sujeito autor]
precisa desenvolver na escola é sua capacidade de se
assumir como autor, agindo linguisticamente cada vez mais
com autonomia, segurança e propriedade”.(p.140)

 Para isso é preciso que o professor:

 Trabalhe “[...] explicitamente com as possibilidades de se usar os
recursos linguísticos [...]”, a saber: “[...] as várias maneiras de se
estruturar um período e os efeitos que se obtêm com cada uma
delas; a escolha de vocabulários; as marcas de posicionamento
pessoal, como adjetivos, advérbios e expressões de valor
adverbial (‘felizmente’, ‘claramente’, ‘devidamente’, ‘talvez’, ‘com
certeza’ ‘graças a Deus’, etc), os operadores argumentativos (‘já’,
‘ainda’, ‘até’, ‘quase’, etc) os modos de aspectos verbais
(subjuntivo versus indicativo; tempos simples versus tempos
compostos; pretérito perfeito vesus pretérito, etc.)”. (p.140)



SUJEITO AUTOR

 O professor precisa entender, ainda, “[...] que ninguém

escreve sem ter o que dizer, sem saber alguma coisa

sobre o assunto que o irá tratar”. (p. 141)

 “[...] é preciso dar ao aluno tempo e chance de se

assenhorar do tema sobre o qual vai escrever; é

preciso garantir que ele escreva em igualdade de

condições com os adultos letrados que publicam seus

escritos – antes de escrever eles se informam,

estudam, pesquisam, pensam e discutem sobre o

assunto de seu texto”. (p.141)



SUJEITO AUTOR

 “Outro elemento objetivo que orienta o trabalho textual

do autor são os objetivos que ele pretende cumprir

com seu texto. O estilo de linguagem (mais coloquial ou

mais formal) a seleção de informações e o modo de

organizá-las, o gênero e até o tamanho do texto são

escolhas que dependem das razões que levam o autor

a escrever”.(p. 141)

 “[...] quanto mais claros forem os objetivos a cumprir

com o texto, mais chances terá quem escreve de

cumprir escolher melhor as estratégias adequadas para

concretizá-los”. (p.142)



SUJEITO AUTOR

 “É necessário que [...] o professor assuma o

pressuposto discursivo de quem escreve tem em mente

um leitor”.(p. 142)

 “[...] será necessário que o professor busque ampliar

um leque de possibilidades de leitores para o texto

escolar e procure delinear, junto com os alunos o perfil

do destinatário, antes de cada atividade de escrita”.

(p.143)



SUJEITO AUTOR

 “Paralelamente é preciso prever também que suporte e que
circulação o texto terá”.(p. 143)

 “[...] em que contexto e sobre qual suporte o texto chegará
às mãos do leitor”. (p.144)

 “[...] Deste moto faz-se perceber “[...] o quanto estão
interligadas as dimensões discursiva, semântica e
gramatical do texto”.(p.144)

 “[...] o conteúdo (com sua ordenação e organização) e as
formas linguísticas que o expressam são definidos em
função do que chamamos condições de produção do texto
(autor, leitor, situação, suporte, circulação)” (p.145).



SUJEITO AUTOR

 “Um aspecto importante da produção de textos escritos que

é válido retomar, é a necessidade de “[...] possibilitar

intervalos de tempo entre os atos de planejar, executar e

entregar o texto à leitura. É possível pensar, escolher,

rascunhar, escrever e reescrever, produzindo várias

versões na busca da melhor forma”.(p. 145)

 “Em síntese, o que procuramos demonstrar é que o

processo de avaliação de um texto, especialmente no

contexto escolar, não deve se orientar pela simples

identificação de falhas, em função de parâmetros absolutos

que separam o certo e o errado”. [...]”. (p.145)



AVALIAÇÃO

 “[...] O diagnóstico de todo um conjunto de habilidades,
através de um único texto, é uma das possibilidades,
mas não é a única nem a mais eficiente para o
aluno”.(p.29)

 “[...] a avaliação é, sobretudo, processual e participa
dos momentos de escrita, da produção em si mesma,
na forma de autoavaliação.” (p.29)

 “[...] Quem escreve avalia o próprio texto e, nesse caso,
avaliar pode significar rever, corrigir, reescrever,
rascunhar, passar a limpo, confirmar ou negar hipóteses
no ato da escrita, o que não precisa ser
necessariamente realizado apenas na escola nem
numa única aula”. ( p.29)



POR QUE AVALIAR?

 “[...] porque a avaliação faz parte do processo de

interação linguística, está presente na

comunicação verbal, falada ou escrita que se

desenrola no cotidiano das pessoas”. (p.31)

 “[...] porque a avaliação é um dos elementos do

processo de ensino que possibilitam o

desenvolvimento das habilidades linguísticas do

aluno”. (p.31)



PARA QUE AVALIAR?

 “[...] A avaliação de um texto escrito pode e deve

ter como objetivo sinalizar, para o aluno, as

virtudes e os problemas do texto, explicitando as

razões da sua adequação ou inadequação. Assim

poderá tornar-se um recurso valioso que, médio e

longo prazo, contribui para que os alunos tenham

domínio da língua escrita, nas suas diversas

formas e funções”. (p. 32)



AVALIAR O QUÊ? E COMO?

 “A primeira delas trata do princípio interativo da
linguagem e considera o caráter regrado, normativo,
das relações intersubjetivas mediadas pela linguagem
verbal”. (p.41)

 “[...] A segunda questão descreve a relação entre forma
e conteúdo [...]”. (p.41)

 “Se concebemos a língua como um sistema integrado
pelos níveis de organização gramatical, semântico e
discursivo e se consideramos o texto como resultado de
suas condições de produção, nossa compreensão
quanto à avaliação de um texto escrito tem de levar em
conta a articulação entre os aspectos formais,
semânticos e discursivos (ou comunicativos) que
constituem qualquer texto”. (p.40)
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