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RREESSUUMMOO 

 

 

 

Este trabalho de pesquisa analisa as práticas de correção de textos no Ensino Médio. Parte-se 

de discussões com professoras de Língua Portuguesa do 1º, 2º e 3º anos de uma escola 

pertencente à rede estadual de ensino, localizada no município de Assú-RN. O estudo tem 

como fundamentação teórica os postulados propostos por Cruz (2007), Dellagnelo (1998), 

Oliveira (2005), Pécora (1999), Ruiz (2001), Serafini (1989), dentre outros. A metodologia é 

de natureza qualitativa e interpretativista, tendo sido os dados constituídos a partir das 

gravações dos relatos de profissionais docentes, bem como de 92 textos coletados entre julho 

e agosto de 2008. Os dados apontam que a correção configura-se como um trabalho 

interventivo, que objetiva ajudar ao aluno a melhorar sua produção escrita. As docentes 

corrigem de forma mista, isto é, no texto aparecem correções ortográficas, lexicais, etc., 

porém a predominância da correção é com relação a exposição das ideias, aos conteúdos do 

texto. Nesse sentido, as professoras valorizam e priorizam esta exposição de ideias discutidas 

pelos alunos, reconhecendo-as como organizadoras dos aspectos semânticos e sequenciais do 

texto. Todos os demais aspectos (estruturais, gramaticais) são importantes, porém, no geral, 

na prática de correção em estudo, a exposição das ideias ocupa lugar central. As marcas de 

correção aparecem em forma de pequenos bilhetes, o que faz com que elas valorizem também 

todas as etapas da escrita do texto.   

 

Palavras-chave: Produção textual. Correção de textos. Prática docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RREESSUUMMEE 

 

 

 

Cette recherche analyse les pratiques de correction de textes de l'enseignement du 1, 2 et 3 

ème niveau. Nous avons parti de discutions avec les professeurs de Langue Portugaise des 

troisièmes annèes d‟une école appartenant au enseignement publique, située à la ville d‟Assu 

– RN. L'étude a les postulats théoriques de Cruz (2007), Dellagnelo (1998), Oliveira (2005), 

Pécora (1999), Ruiz (2001), Serafini (1989), et d‟autres. La méthodologie est de nature 

qualitative et d‟interpretation, dont le matériel a été constitué à partir des rapports des 

enseignants professionnels, ainsi que les 92 textes recueillies entre juillet et août 2008. Les 

dés montrent que la correction se configure comme un travail pratique, qui vise à aider les 

étudiants à améliorer leur écriture. Les professeurs font la correction d‟une forme mélangée, 

c'est-à-dire dans le texte apparaissent les corrections orthographiques, lexicales, etc., mais la 

prédominance de la correction est par rapport aux idées, pour le contenu du texte. Dans ce 

sens, les professeurs se rendent compte du valeur et de la hiérarchisation des idées discutées 

par les élèves, les reconnaître comme l'organisation de la sémantique et la séquence du texte. 

Tous les autres aspects (structurelles, grammaticaux) sont importants, cependant, en général, 

dans la pratique de correction des études, l‟exposition les idées occupent une place 

importante. Les marques de correction apparaissent sous la forme de petits billets, qui 

apprécie également toutes les étapes de l'écriture de texte.     

 

 

Mots-clés: Production le text. Correction des textes. Pratique des professeur. 
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CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS 

 

 

Tendo em vista a relevância da correção na superação de muitas dificuldades na escrita 

de textos apresentadas pelos alunos, assim como da maneira que os profissionais de ensino de 

Língua Portuguesa lidam com a prática da correção, decidimos estudar as intervenções 

propostas por docentes em relação às produções textuais de seus alunos. 

Nosso interesse era fundamentalmente compreender as práticas de correção textual das 

professoras de Língua Portuguesa, no âmbito da escola pública. Especificamente, tínhamos 

como objetivo principal descrever como atuam as professoras de Língua Portuguesa do 

Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) ao corrigirem os textos dos alunos, com o intuito de identificar 

as estratégias utilizadas por elas. 

O trabalho é relevante porque focaliza as práticas de correção textual, a qual é 

entendida como um procedimento que faz parte do processo da avaliação que o professor faz 

do texto do aluno, fornecendo as condições para que ele reflita sobre sua escrita. Nesse 

aspecto, o professor também reflete, porém, esta reflexão está centrada no dizer do texto. Para 

isso, o docente intervém no texto, alterando as partes que entende serem necessárias. Nossa 

contribuição está em trazer uma reflexão aos docentes, de Língua Portuguesa, 

especificamente, no sentido de o professor aperfeiçoar seus comentários de forma que o aluno 

compreenda sua intervenção.  

Objetivávamos também descrever, através da prática, como as professoras entendem a 

tarefa de correção, como elas se portam quando corrigem os textos dos alunos e depreendem 

quais os aspectos priorizados nas correções. Nesse sentido, procurávamos retomar os 

objetivos do nosso estudo, entendendo que eles eras os guias tanto para o processo escolhido 

de análise, como para as interpretações subsequentes (GATTI, 2005). 

Para tanto, as questões propostas às docentes foram: “Como se efetiva a prática de 

correção textual desenvolvida pelo professor de Língua Portuguesa?”; “Quais as estratégias 

que os docentes utilizam para corrigir os textos dos alunos?”; “Estas correções permitem que 

os discentes compreendam quais foram os problemas na construção destes textos?” e “Quais 

os aspectos priorizados pelos professores ao efetivar a tarefa de correção?”. 

Assim, constituímos o corpus a partir da focalização de um grupo de professoras, que 

atuam no referido nível de ensino, posterior discussão sobre as práticas de correção por elas 

efetivadas e coleta de textos corrigidos. Os textos corrigidos e os relatos das docentes 
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compuseram o corpus de nossa. O uso da entrevista não diretiva permitiu que 

compreendêssemos práticas cotidianas, no sentido de entendermos também as representações 

que as referidas docentes têm acerca da tarefa de corrigir. 

De acordo com o relato das professoras, a escrita do texto é motivada, tendo em vista 

que as docentes investigadas consideram que os alunos escrevem com mais facilidade a partir 

do contato com outros textos. Para as docentes colaboradoras, a produção escrita ocorre por 

etapas, desde a escrita preliminar (rascunho), a edição, correção pelo professor, refacção pelo 

aluno e entrega do texto final.  

Nesse sentido, as professoras entendem que corrigir é ajudar o aluno a melhorar sua 

produção escrita. Nesse aspecto, reconhecem que a mediação delas é pertinente, no sentido de 

que podem, a partir da reflexão que fazem a cada etapa de correção e sobre a própria tarefa de 

correção, ajudar o aluno a produzir um texto de forma clara e coesa. 

As professoras valorizam aspectos que se voltam, não apenas para a forma de “dizer” 

do aluno, mas para o próprio “dizer”, isto é, para os conteúdos do texto. Elas entendem que o 

professor deve considerar, primeiramente, as ideias que o aluno escreve no texto para depois 

começar efetivamente a corrigir. 

As correções pelas docentes relativas às ideias são escritas, no geral, no pós-texto, em 

forma de “bilhetes” (cf. RUIZ, 2001). Essa estratégia efetiva-se de um modo mais distanciado 

do texto do aluno, a exemplo das correções da P1 e da P3, podendo ser também escrito em 

outra folha e anexado à produção do discente, com destaque para a P2. 

No geral, esses “bilhetes” apresentam duas funções: falar sobre os problemas do texto 

ou comentar acerca da própria tarefa de correção pelo professor. Há também os “bilhetes” que 

comentam apenas um aspecto do texto, um parágrafo, comentário ou argumento, nesse caso, 

destacamos a P1. A correção assume, então, um valor interativo.  

Os “bilhetes” são frequentes, porém, ocasionalmente acontece, pela própria prática, 

escrever uma letra ou palavra no corpo do texto do aluno. Os “bilhetes” são escritos 

considerando que os demais tipos de correção não atendem ao “querer dizer” do professor, 

não esclarecem os problemas do texto.  

Na correção textual-interativa, isto é, a correção feita através de “bilhetes” (RUIZ, 

2001), ambos, professor e aluno refletem. Entra em cena a linguagem em análise, a linguagem 

do próprio texto e a linguagem que fala sobre o texto, isto é, a linguagem da intervenção, que 

descreve o processo interventivo realizado pelo professor. 



 

91 

Ocorrem, porém com menor frequência, correções indicativas no corpo ou na margem 

do texto. As docentes raramente indicam palavras, frases e períodos que apresentam erros ou 

são pouco claros. (SERAFINI, 1989). 

Também observamos nos textos analisados, raramente, correções resolutivas. Quando 

ocorrem são estratégias de deslocamento, que podem ser vistas quando as docentes 

reescrevem, em outro lugar do texto, a forma problemática, além de indicar o item a ser 

deslocado, ou supressão, pela qual a forma problemática é riscada (RUIZ, 2001). 

A correção classificatória é uma estratégia que ocorre nas correções feitas pela P1: ( ) 

anular, ? acrescentar ou substituir ou P3: CV, Ort. Estas, no entanto, aparecem apenas 

raramente e também não influenciam no encadeamento das ideias dos textos. 

Para as docentes, a correção de textos é o momento em que o professor está se auto-

avaliando, isto é, ocorre um diagnóstico do aluno, mas também do professor. Para P2, aluno e 

professor se completam durante a correção. Elas relatam que, a partir da reflexão que fazem a 

cada etapa de correção e sobre a própria tarefa de correção, ajudam o aluno a produzir um 

texto de forma clara e coesa. 

O relato da P1 é que faz uma análise do texto e a correção acontece como forma de 

considerar as ideias que os alunos têm acerca do assunto. Para isso, esta professora faz uso de 

símbolos com significados específicos, conhecidos pelos alunos e que ela entende que estes 

símbolos amenizam o texto. Para ela, o professor tem que ter critérios de correção. Enfatiza 

que a correção textual-interativa é a mais viável na análise do texto. 

Para P2, o professor, enquanto examinador do texto do aluno, observa muitos fatores, 

mas o que irá corrigir é um questionamento que deve permear a prática da correção. Ela 

questiona se o professor deve negar a ideia do aluno, mas do contrário, ele deve observar 

como este aluno desenvolveu e estruturou a ideia. A prática de correção da P2 é feita através 

de comentários no pós-texto, intervenções no sentido de orientar o aluno. 

P3, por sua vez, no geral, corrige os textos em casa, momento em que escreve as 

observações no rodapé. A primeira leitura feita por essa docente objetiva verificar se o aluno 

escreveu sobre o que foi pedido. Na segunda leitura, a correção é efetivamente realizada. 

Assim, as intervenções observam o conteúdo e as ideias, primeiramente, depois os elementos 

responsáveis pela vinculação do texto, a coerência, a coesão, a questão gramatical. 

No geral, as correções não são ambíguas, isto é, não deixam dúvidas em “dizer” os 

problemas do texto. Assim, a não ambiguidade é uma das características que tornam a 

correção eficaz (SERAFINI, 1989). Entendemos, porém, que as intervenções estimulam o 

aluno a rever o texto. Nesse sentido, destacamos a P2, pois suas correções chamam a atenção 



 

92 

para que os discentes revejam as correções e reescrevam o texto. Há também o incentivo para 

que eles leiam mais, a nosso ver, como uma estratégia que conduz o aluno a escrever com 

menor nível de dificuldade. 

Um aspecto que consideramos relevante mencionar é que as docentes corrigem poucos 

erros em cada texto. Na realidade, as correções são muitas no sentido de que são 

diversificadas, isto é, as correções são, sobretudo, de conteúdos e ideias, bem como 

ortográficos, de concordância, de estrutura, dentre outros, porém, são poucos em relação à 

quantidade de problemas que pudemos observar nos textos. No geral, ocorrem correções 

“mistas”, tendo em vista a variedade de estratégias encontradas nos textos.  

A proposta é que os discentes concentrem-se e compreendam a correção no aspecto 

que as docentes entendem ser mais relevante: as ideias, o conteúdo em torno das ideias, o que 

torna a intervenção mais útil (cf. SERAFINI, 1989). 

Outro princípio de correção que consideramos relevante é o de que a correção deve ser 

adequada à capacidade do aluno (cf. SERAFINI, 1989). O estímulo nessa fase é fundamental 

ao bom desempenho desse aluno na escrita. A postura docente frente a um texto com muitos 

desvios de ortografia, gramática, sintaxe, léxico e organização, deve ser a de aceitação e 

incentivo. Vimos que esse princípio é considerado pelas docentes – pois têm como foco as 

ideias dos alunos – e destacamos, nesse sentido, a P3 que, frente ao texto busca descobrir 

algum mérito. Dentre as correções desta docente, observamos alguns elogios, tais como: 

Parabéns, Valeu, Muito bom, além da observação com relação a aspectos estruturais, o que a 

docente denomina de boa aparência do texto, no sentido de organização. 

As estratégias de correção centram foco nas ideias expressas no texto. Nesse sentido, 

identificamos 20 itens de correções voltadas para as ideias, tais como; idéias-chave, idéias 

confusas, idéias misturadas, truncadas, soltas, sem coerência, etc. Por outro lado, há também 

elogios com relação a idéias coerentes, bem estruturadas, bem desenvolvidas.  

Nesse sentido, as ideias dos textos precisam ser desenvolvidas, as informações devem 

ser suficientes, coerentes e precisas. O modelo para análise de textos, proposto por Dellagnelo 

(1998), discute o item Conteúdo e idéias, mostrando que um dos problemas possíveis de 

serem encontrados nos textos consiste na falta de informações, exposição das ideias sem 

desenvolvê-las, informações irrelevantes, ambíguas ou incoerentes. 

Na prática de correção pela P1, inferimos que a correção acontece como forma de 

considerar as ideias que os alunos têm acerca do assunto. P1 não centra foco nos aspectos 

mínimos de ortografia, léxico ou concordância, porém, observamos que ela faz uma análise 

do texto como um todo e registra os comentários no rodapé dos textos (pós-texto).  
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No entanto, observamos nos dados que observações breves, referentes geralmente a 

ideias, são também registradas nas margens dos textos, quando a P1 abre uma chave e escreve 

idéia confusa, misturou as idéias, precisa melhorar, inadequação de ortografia, dentre outras. 

Na maioria dos textos, ocorrem correções mistas: “bilhetes” no pós-texto (Por exemplos: 

Contar uma história é narrar. Dissertar é opinar, argumentar. É preciso que você analise e 

refaça seu texto (texto 3) Faltou no texto fazer as relações de sentido entre os parágrafos. É 

necessário rever a idéia de introdução, desenvolvimento e conclusão (texto 4) As relações de 

sentido entre frases, períodos e parágrafos precisam ser refeitas. É preciso mais atenção ao 

uso do conectivo, as relações confusas dificulta a coerência e coesão. O desenvolvimento 

necessita de idéias consistentes, discutir as causas e conseqüências do tema apresentado é 

fundamental. (texto 22)), observações na margem (Idéias totalmente misturadas. Reescrevê-

las (texto 22) Você não disse o que pretendia (texto 22)), indicações e/ ou resoluções no corpo 

do texto (...eram muito fieis, a P1 escreveu o acento em fiéis, no texto 6).  

Por sua vez, P2 observa como o aluno estruturou e desenvolveu a ideia. A prática de 

correção da P2 é feita através de comentários escritos numa folha a parte e anexados ao texto. 

Constituem-se em intervenções no sentido de orientar o aluno para que ele possa voltar e fazer 

a leitura do trecho a que se refere a correção. 

No primeiro momento, P2 observa os aspectos estruturais do texto, se eles atendem à 

proposta do texto, dissertativo, no caso. No entanto, inferimos que a proposta da P2 é a não 

negação da ideia do aluno, no sentido de predisposição a aceitar o texto, o enfoque, as ideias, 

o estilo e a linguagem escolhidos pelo aluno (SERAFINI, 1989). 

Encontramos também diversas estratégias de correção nos textos examinados pela P2, 

desde apontamentos acerca dos problemas estruturais, ortográficos, lexicais, assim como dos 

títulos propostos pelos alunos. A predominância, entretanto, é voltada para as ideias do texto. 

A P2 inicia as correções mencionando o nome do aluno autor do texto (X, Leia novamente seu 

texto e faça as alterações que achar necessárias. Veja algumas sugestões. (texto 1)), em 

seguida pontua as intervenções usando marcadores ( Nas linhas 1 a 6, parte que se refere a 

introdução suas idéias não ficaram bem organizadas. Veja novamente. (texto 4)), por fim, 

assina a folha em que escreveu as observações, o que acontece em todas as folhas anexadas 

aos textos (Profa. X).  

As intervenções da P3 observam se o texto está relacionado ao que foi solicitado. O 

aspecto valorizado, assim como as intervenções da P1 e da P2, são o conteúdo e as ideias. 

Depois, são considerados os elementos responsáveis pela vinculação do texto, a coerência, a 
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coesão, os aspectos gramaticais, como por exemplo: falta de s, r, ou m, quando da 

concordância. 

As correções da P3 são também mistas. Há “bilhetes” tanto na margem (Há 

incoerência nesta sentença. Rever o emprego dos pronomes do caso reto será sujeito. Caso 

oblíquo complemento. Ex: Não nos acrescenta... Nós acrescentamos. (texto 1)) assim como 

no pós-texto (Revise o texto pois esqueceu em algumas palavras o acento gráfico. Evite a 

repetição de palavras (texto 3)), indicações na margem (Valeu a sugestão (texto 4), 

Concordância de número (texto 5)) e no corpo do texto (esqueceu o acento gráfico (texto 6)), 

bem como símbolos metalinguísticos (CV (texto 12)). 

No geral, as ideias contidas no texto são, no primeiro momento, consideradas e 

valorizadas como organizadoras dos aspectos semânticos e sequenciais. Todos os demais 

aspectos, tais como os estruturais, os gramaticais e ortográficos, são importantes, porém, no 

geral, o posicionamento das professoras é que as ideias ocupam lugar central na tarefa de 

correção. 

Em relação aos aspectos relacionados ao tema ou título do texto, o relato das docentes 

é que o tema é proposto por elas e espera-se que o aluno fale sobre ele. Na opinião da P2, a 

proposta do tema pelo professor consiste numa estratégia. De acordo com a P3, no primeiro 

momento, o professor deve mostrar a diferença entre tema e título. Depois, o aluno atribui um 

título ao texto.  

Em face do exposto, depreendemos que a tarefa do professor examinador dos textos 

dos alunos constitui-se numa importante e difícil atividade, uma vez que o docente deve saber 

responder ao texto, de forma clara, coerente e oferecendo condições para que o aluno melhore 

sua escrita. 

 Assim sendo, consideramos relevante o uso de comentários de correção que 

oportunizem a reescrita dos textos, tendo em vista que a correção não deve ter um fim em si 

mesma. Escrever e corrigir são um constante ir e vir, é uma resposta do professor ao texto do 

aluno, que, por sua vez, pede outra resposta, a reescrita. Esta se configura como uma 

ferramenta de fundamental importância na efetivação do processo de escrita, pois tenta 

atender as alterações sugeridas pelo docente na correção e faz com que o aluno reflita sobre 

seu próprio texto. 

Portanto, o principal interesse do enfoque aqui apresentado para o campo aplicado dos 

estudos da linguagem está em compreender a correção de texto como uma prática de 

linguagem interativa, em que o professor corrige em resposta à escrita do aluno, isto é, o 
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docente monitora a escrita do texto e registra as marcas da intervenção e interlocução que 

entende serem necessárias.  

Nesse aspecto, a correção se configura como uma atividade situada, reflexiva, isso 

porque a escrita é uma prática situada, não reduzida a um resultado final dissociado das 

condições de produção (cf. MONDADA, 2008). Atividade em que professor e aluno refletem, 

num constante processo de ir e vir, acerca da própria natureza da correção, a qual, por sua vez, 

está incluída num processo maior: o processo da escrita.  
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AANNEEXXOO  AA::  11ºº  EENNCCOONNTTRROO  CCOOMM  AASS  PPRROOFFEESSSSOORRAASS  DDOO  11ºº  EE  22ºº  AANNOO  DDOO  EENNSSIINNOO  MMÉÉDDIIOO 

 

 

E: Bom dia mais uma vez para vocês. É... mediante a disponibilidade de vocês participarem é.. de nosso trabalho 

sobre correção de texto, a gente vai discutir algumas coisas aí desse esquema. Nesse folder aí que eu dei pra 

vocês né? Então assim: na realidade o projeto todo ele tá com dezesseis páginas. Que é esse aqui. Se tiverem 

interesse eu posso trazer uma cópia. 

P2: Com certeza. 

P1: Eu tenho. 

E: Ou mandar por e-mail. Eu tenho duas cópias. Que X me pediu uma né? Mas assim: no geral, eu fiz um 

esquema, um roteiro pra gente ter mais ou menos o quê que a gente pretende né? E discutir com vocês algumas 

questões sobre correção de texto. O foco é: correção de texto. Como é que se portam os professores. X tava até 

perguntando anteriormente se eu ia é... me pautar ou prestar atenção, vamo dizer assim, na produção em si. Não. 

Quero saber quais as marcas que aparecem lá no texto, no papel né? Então pra isso eu preciso dessas produções. 

Então o foco vai ser vocês. Como é que vocês. Que vocês corrigem o texto dos alunos. Esse é um objetivo assim 

bem geral né? Que tá até aí né? Então a perspectiva seria a produção feita pelos alunos e a correção feita pelos 

professores. O foco na correção e especificamente nos aspectos semânticos de correção. Porque, como eu 

coloquei ontem pra X: lá a gente tem uma base de pesquisa e aí o professor trabalha com semântica, com 

significado, com sentido: com questões de semântica. Então pra poder me inserir nessa base e sair um pouco da 

Lingüística do Texto pra a questão semântica eu tive que dar uma redimensionada nesse projeto. Mudar algumas 

coisas aí. Só em termos de objetivos. Agora a gente vai aproveitar toda a teoria. Isso aqui, a gente tava até 

colocando... eu disse: professor, mas isso aqui não vai fazer com que elas, sei lá, mudem alguma coisa? Alguma 

forma de corrigir? Não. Isso aqui são teorias. Teorias colocadas aí pelas autoras né? Então o objetivo é 

compreender como é que se estabelecem as práticas de correção de texto implementadas pelos professores de 

Língua Portuguesa no âmbito da escola pública. Especificamente na Escola Estadual Juscelino Kubitschek. 

Aqui. E os específicos seriam identificar as estratégias, ou as categorias né? Como a gente diz na Lingüística 

Cognitiva utilizadas pelos docentes mediante a tarefa de correção textual. Como é que vocês se portam quando 

corrigem o texto. Aí: depreender os aspectos semânticos utilizados pelos professores nas correções. Identificar 

junto aos professores colaboradores as possíveis contribuições das correções para o bom desempenho do aluno 

na escrita. Será que a minha correção contribui né? Será que eu tô contribuindo de alguma forma pra ele 

melhorar a escrita? Pra ele desenvolver melhor determinada palavra, determinado, é... parágrafo, aspecto do 

texto né? Determinada ideia. Então, aquela marca que eu deixei lá, surtiu algum efeito em termo de escrita ou 

não né?. Então são questões pra a gente pensar. E a justificativa é... assim: no geral a gente entende que é 

relevante, é interessante corrigir né? Mas corrigir pra quê? Então como é que os professores lidam num é? Então 

a gente propõe, se propõe a estudar as apreciações e as intervenções, já que corrigir é intervir no texto né?  

P2: Certeza. 

E: Não sei se vocês vêm dessa forma. Quando eu corrijo eu intervenho, eu mudo alguma coisa. Se eu digo assim: 

coloque é... 

P2: Essa palavra aqui que fica melhor do que essa que você colocou. Não, mas é a mesma. Não, mas soa melhor 

e tal, tal. 

E: Então porque né? Você vai mudar. Você tá alterando o texto. Intervindo de alguma forma. Se a gente fosse 

propor uma reescrita, é porque o curso não dá tempo pra isso, mas se eu for pra um doutorado futuramente, eu 

pretendo voltar pra cá e dar continuidade pra a reescrita né? Ver esses textos reescritos pelos alunos de vocês é... 

a gente pretende ver o que é que mudou né? 

P2: O aluno tinha condição de entender né? Essa... 

E: É. O que é que mudou. Se muda alguma coisa. Se essa intervenção vai propiciar alguma coisa, né? Alguma 

mudança. Então as possíveis contribuições serão os subsídios oferecidos a prática docente, a nossa contribuição 



 

103 

num é? No sentido de que o professor, os professores né? Possam aperfeiçoar né? Possam refletir. Não 

exatamente aperfeiçoar né? Porque o curso não dá tempo. A gente não vai intervir aqui com vocês o ano todo 

né? O ideal seria isso né? Mas a gente pretende suscitar uma reflexão e algumas possíveis mudanças né? 

enquanto, pra o professor enquanto examinador de texto. É... a gente tem aí algumas estratégias. Considera como 

estratégias, mas na nossa teoria a gente vai botar categorias né? Estratégias de correção porque o trabalho 

também é estratégico né? De correção textual que são colocadas por Ruiz. Só que Ruiz ela já cita essa é... 

Serafini né? Esse aqui seria o clássico. A base. Esse livro é bem antigozinho. Então essa daqui ela já cita é, Ruiz 

ela já cita Serafini. Só que ela acrescenta um outro tipo de correção que é a correção textual-interativa né? E 

numa outra pesquisa, eu já vi, um outro autor, uma outra autora é... colocando o mesmo tipo de correção só que 

descritiva-explicativa. Que além do professor descrever o trabalho de correção ele vai explicar. 

P2: Explica né? 

E: E textual-interativa porque ela entende que ele escreve um texto né? Em interação. Pra conversar com o aluno 

né? Então assim: eu vou dar um tempinho pra vocês darem uma olhada nesse, nesses tipos de correção aí. Tem 

dois modelos né? Isso aí são teorias. Não é que vocês vão pegar esses modelos e dizer assim: ah, eu vou botar é... 

impropriedade vocabular ou ortografia, num sei o que, pra corrigir o texto. Não. Isso aqui são teorias. São ideias 

que essas autoras aí levantaram né? Eu vou dar um tempinho, se X tive um tempinho ainda né? Pra gente ver 

alguns aspectos semânticos dessa correção. Por exemplo: nessa classificatória tem aí: impropriedade lexical ou 

impropriedade vocabular ou imprópria, palavra imprópria, incorreta, inadequada né? Então quando eu coloco 

impropriedade vocabular o quê que eu quero dizer? Que é lexical? É estrutural? É lingüístico? Ou é semântico? 

Num é? Então como é? Um tempinho pra vocês pensarem. Tem um outro modelo aí também né? Dessa 

Dellagnelo né? Mil novecentos e noventa e oito né? Que ela, a ideia dela aqui é propor um modelo que evitasse 

as variações de correção. Conteúdos e ideias, organização e forma e convenções da escrita. Então assim... uns 

cinco ou dez minutos ou o tempo que vocês precisarem  pra gente vê alguns aspectos semânticos da correção. 

P2: Olhe como eu disse aqui... no início aqui eu falei em relação a essa questão da correção: uma vez eu 

conversando com a professora, a professora aí ela disse... uma vez ela o aluno fez a produção e ela saiu 

mostrando a correção assim erros ortográficos. Erro por erro. E eu dizendo que não precisa você fazer essa 

questão de erros ortográficos e ela defendendo o lado dela que... mas quer dizer que meu aluno oitava série, nono 

ano né? No oitavo ano, no oitavo ano eu vou deixar ele escrevendo essa palavra? Mas não é ele ficar escrevendo. 

Eu fiz uma relação assim quando você inicia no processo de alfabetização vamo lá que seu aluno escreve a 

palavra casa com z. Isso não quer dizer que esse aluno vá chegar lá no nono ano e você professor que tá 

acompanhando vá deixar, mas naquele primeiro momento não é interessante você corrigir a questão, a questão 

de ortografia, a questão de pontuação. Isso aí já fica no segundo plano. Acho que a produção do texto ela requer, 

dar essa liberdade para o aluno botar suas ideias. E é por isso que não se limita a uma aula. Uma produção de 

texto hoje sobre, vamos falar hoje aqui sobre é... sobre... a dengue. Cada um vai produzir né? Teve esse período 

aqui né? Muitas... televisão né? As rádios né? Muitos comentários em relação a dengue, então o tema é esse né? 

Então você pegar aquela produção do seu aluno simplesmente produzir por produzir num é? Pra ganhar um 

tempo. Pra ganhar essa aula né? Tem enes coisinhas por trás disso. Então num é interessante uma produção nesse 

sentido. Você pega a produção do seu aluno e ó: essa produção aqui dengue faltou um ene. Você tem que ter 

mais observação né? Então eu acho interessante. Você vai ver a ideia né? Como ele desenvolveu, como ele 

estruturou a questão da ideia. Após isso aí você vai pegar o mesmo texto, você vai pegar esse trabalho num 

decorrer de um determinado tempo pra você professor se é realmente né? Essa questão eu digo assim, pra você 

organizar a... você fez hoje a produção, amanhã você volta com algumas observações. Eu acho que seria 

interessante essa questão parágrafo, você trabalhar não essa questão de palavra por palavra, mas a questão de 

estruturar a ideia. 

E: Então X, de primeiro momento sua, sua correção, você entende que o professor ele tem que ver é... 

P2: Não. Dentro de produção de texto, o professor em primeiro momento deve ver a questão de ideias. 

E: A ideia? 

P2: A ideia. Sim. 

E: Então dentro dessas ideias os aspectos semânticos são interessantes? 
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P2: Com certeza né? Faz parte do processo. É um processo. Não quer dizer eu você em primeiro momento vá 

detectar isso aí. São etapas que você vai trabalhando. Então essa questão estrutural, de parágrafo, é importante? 

Claro que é. Questão de ortografia é importante? Claro que é. Todos eles têm um peso dentro da produção 

textual. 

P1: Porque você também arrisca um pouco. Quando você começa a trabalhar com o aluno pra que ele possa 

produzir né? Você já começa a enfeitar, mesmo com simbologia. Mesmo que esses símbolos seja só pra você e 

você, de outra forma você não quer colocar pra seu aluno, porque você também tem que colocar. Porque ele vai 

dizer: onde foi que eu errei? Como foi que eu errei, mas aí também tem uma forma de você fazer com muita 

cautela.  Por que, veja bem: eu tô começando a produzir, se o meu texto já tá todo enfeitado. Ele tá com muito... 

eu posso também recuar. Eu posso não querer expor meu pensamento. Por quê? Porque eu acho que realmente 

nesse momento ele tem que ser na verdade aquilo que o aluno consegue pelo menos escrever, passar sobre 

aquele determinado tema. 

P2: Porque quando você pega, você pega um texto de um aluno, você pegou aqui essa produção, você professor. 

Você professor lá do primeiro ano, do segundo ano, quando você olha aqui, você, claro que você observa toda a 

questão de estruturação. Questão de parágrafo. É a primeira olhada. A primeira chama é essa. Um texto bem 

organizado, num é? Então, a primeira coisa que você começa a ler você, ou melhor, você observa a questão 

ortográfica assim só no relance, na questão ortográfica. Quando você começa a ler, você, quando você observa 

essa questão assim de, vamos dizer, concordância, né? Você observa logo, então são enes fatores que você vai 

observar. Aí, quê que você vai corrigir? No primeiro momento, o que é que você vai corrigir? Quer dizer, você 

vai negar a ideia que o aluno tem sobre, né? Aí depois tudo bem, vocês vai, você professor de português, você 

vai trabalhar essa questão de ortografia. Questão de estruturação. Questão de concordância. A questão de... qual 

é a outra questão que você abordou? Né? 

E: Parágrafo. 

P2: É. De estruturação. De estruturação é parágrafo né? Geralmente... a questão de pontuação. A questão de 

vírgula. Isso aqui é básico. Agora só que não é... isso aqui é um trabalho que você vai desenvolver ao longo de 

um ano. Num é? No primeiro momento você tem todo uma questão de você deixar seu aluno livre. No segundo 

momento, quer dizer: durante esse ano eu vou trabalhar com essa turma, eu quero trabalhar dez produções. 

Durante um ano eu vou trabalhar dez produções. Mas é trabalhar dez produções. Num é fazer texto por fazer 

não. Que você pegar dez textos e pode mandar seus alunos fazer dez redações em questão de um mês né? Tem 

essas questões né? Mas eu vou trabalhar dez textos, dez redações, ou dez tipologias né? Ou dez tipologias né? 

Dez gêneros textuais durante um ano, mas aí eu vou dar suporte ao meu aluno pra que o aluno realmente faça 

uma produção. E eu vou trabalhar pela base. Eu vou começar pela base. (incompreensível) tem que ter trabalho 

todinho de... como eu tô trabalhando no nono ano, então você tem que ter esse trabalho todinho sabe? De 

(incompreensível) de levar os textos. Tem o momento de entrevista. Então, quer dizer: você vai envolver o seu 

aluno, vai fornecer subsídios pra que chegue no final né? De determinado dia ele fazer a produção dele. Aí é 

minha vez de... num é? Quando ele fizer a primeira produção, aí é a primeira vez de começar o meu trabalho né? 

Com a questão de correção né? E trabalhar essa questão de... olhe, eu vou observar... a primeira coisa que eu vou 

observar... 

E: Observar tudo né? Os aspectos estrutural, lingüístico... 

P2: Certeza. Não tudo de uma vez. 

E: Mas corrigir o quê? Né? Então o quê que você... 

P2: A primeira ideia é valorizar. 

E: Você corrige tudo e valoriza a ideia ou você não corrigi e valoriza a ideia? 

P2: Não senhora. Eu vou primeiramente eu quero valorizar a ideia. Eu tô trabalhando a ideia. O que é a produção 

do texto? É você saber falar sobre. É você expressar através da escrita. E quando você usa a escrita, tá dentro 

daquela norma. Dentro daquela norma. (incompreensível) Você diz “tchia”, mas você vai escrever “tia”. Seja 

aqui em Assu, seja lá no Rio Grande do Sul né? A ortografia preza. Então, quando eu for olhar a questão 
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ortográfica do meu aluno, eu primeiro, eu vou expôs pra todo mundo ver o que é o que é a escrita, quais as 

normas que regem a escrita. (incompreensível) de pronúncia. 

P1: É como se você tivesse outra etapa.  

P2: É. 

P1: Agora vamos trabalhar a correção né? Dessa tarefa. 

E: Então, com o texto na mão, como você colocou aí, essa questão essa questão estrutural né? 

P2: Estrutural. 

E: Então isso ai não passa realmente dos olhos do professor de português né? Lógico. 

P2: Passa não. 

E: Mas assim, o que é, você colocou uma questão bem interessante: você disse: olhe, com o texto na mão a gente 

observa isso, isso e isso. 

P2: É. No primeiro momento. 

E: Eu observo isso, mas o que é que eu vou corrigir? Num é? 

P2: Me questionei também né? O que é que eu vou corrigir? Por mais que eu... por mais que eu esteja vendo essa 

questão, vamos dizer aqui, coesão lá com z. Tá certo? Por mais que eu esteja vendo isso aqui, mas isso aqui não 

vai impedir de eu olhar. Eu quero ver a questão de conteúdo do meu aluno nesse primeiro momento. Porque eu 

vou... olhe a ideia, a ideia, a ideia tá boa. A ideia do seu texto. O que é que a gente vai melhorar aqui. A ideia do 

seu texto tá excelente. As ideias. Né? 

E: O conteúdo no sentido de que assim? 

P2: De ideia né? O conteúdo em termo de ideias. 

E: Certo. Se o texto tá coerente. 

P2: Aí, agora como é que a gente vai continuar trabalhando? Pra você fazer uma boa produção você precisar de 

quê? De uma boa escrita né? Eu não vô trabalhar (incompreensível) aí vou trabalhar a questão da escrita. Aí, veja 

aí o que é que você pode trabalhar a releitura do seu texto é interessante pra que você veja. Olhe, diante daí do 

que vocês fizeram... vamo ler aí seu texto (incompreensível). E essa questão aí de você mudar na sala. Cada um 

lê o texto do colega e observar, de grafite mesmo... essas questões assim que você num choque tanto, porque 

quando você chega aqui, olha: seu texto tá errado. Olhe essa questão aqui olhe: a questão de concordância. Que 

precisava você trabalhar essa questão de concordância. Olhe: você num pode. Você falando aqui individual com 

certeza você vai chocar. Quer dizer: a próxima produção (incompreensível) pode ser você se retrair né? Você 

não querer fazer sua produção. Quando você trabalha, eu acho que seria essa questão seria interessante você 

trabalhar (incompreensível) eu como professora essa seria a minha avaliação. 

E: Sei. É uma estratégia, trocar textos? 

P2: Também né? Em aula, em sala de aula com os alunos né? Mas não, vamos dizer, mas e aí X, como é que fica 

a concor... como é que fica, vamo dizer lá a ortografia daquele aluno? Você num tá trabalhando a ortografia com 

seus alunos? Quer dizer que o seu trabalho vai ser (incompreensível) quando você usa determinada estratégia pra 

(incompreensível) aluno né? Mas você como professor, como é que você corrige? Não tem como você corrige, 

olhe: primeiramente eu vou corrigir isso. Você corrige por etapas né? São etapas. 

P1: É. 
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P2: Chega final do ano (incompreensível) o meu objetivo era esse. A questão estrutural e a questão da ortografia 

meu aluno tem passado. Num é? Passado por essas etapas. Passado pela questão de concordância. Passado por 

tudo isso. Aí no final do ano você pode ver isso aqui todinho, num é? Aí no primeiro momento, eu gostaria de 

deixar bem claro. 

E: As ideias são mais... 

P2: As ideias, no meu ponto de vista, é mais importante, no primeiro momento. 

P1: É porque na verdade todo professor de português, ele trabalha as produções na sala é... automaticamente isso 

aí é bem claro: você já quer que o texto já venha completo né? A ideia, as correções. Então você já quer que... 

que o bom seria. Só que não é assim. Principalmente no primeiro ano. 

P2: Principalmente no terceiro ano. Acha que o aluno tá... 

P1: Principalmente quando trabalhamos com uma clientela, uma clientela totalmente diferente. Não é que a 

escola pública não tenha alunos bons. Nós temos. Temos exemplos de bons alunos. Alunos que escrevem bem. 

Mas o que é escrever bem? Eu tenho que ter mecanismo. Eu tenho que ter mecanismo da escrita pra que eu possa 

escrever bem. Num é um dom. Num é só um dom. Nós sabemos que não é só um dom. Eu preciso ter 

mecanismos pra escrever bem. E então: muitas e muitas vezes você quando vê o texto do aluno, o quê que você 

faz? Você olha assim e isso eu acho que é uma marca registrada de todo professor. É... já vai em cima daqueles 

errozinhos, daquelas ortografia, daquela coisa. Você já vai. 

P2: Pela questão da experiência. 

P1: Pela questão da experiência. 

P2: Mas não que você vai valorizar a ponto de negar o texto do aluno. 

P1: Mas veja: que há um todo no texto. O texto ele tem que se completar ao todo. 

E: É. O texto, alguns autores colocam, ele é uma unidade de sentido. 

P1: Com certeza. 

E: Isso aí é inegável. 

P1: É inegável. Você, você tem o texto, só que você tem que observar que tem que ser trabalhado essa questão 

dessa ideia com o aluno. O que é que eu penso. O quê que meu aluno pensa a respeito ou a cerca de tal assunto. 

P2: E isso é base né? (incompreensível) 

P1: E tem que ser base. O nosso aluno tem que escrever. Então se ele não consegue escrever ele não tem 

conhecimento, na verdade, sobre aquilo que ele vai escrever. Então se ele já tem grande dificuldade na tarefa de, 

de, de... 

P2: De produção. 

P1: De produção, com certeza ele vai ter também nas questões ortográfica, nas questões dos parágrafos, que ele 

não vai construir, não vai conseguir a construir. Por quê? Porque se ele não tem o conhecimento ele já vai 

começando solto, aleatoriamente né? 

E: Então, professora, só assim cortando um pouquinho assim a sua fala, com o texto na mão, assim de primeiro 

momento com o texto lá, o quê é que você costuma observar? O quê é que você prioriza? X fez uma diferença 

bem interessante: observar e corrigir né? Observar a gente pode observar muita coisa. Acho muito interessante 

na sua, na sua fala, mas o que é que é corrigido? Qual o aspecto que você prioriza assim de primeira instância? 
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P1: Meus alunos costumam me chamar muito de chata. Porque quando eu olho o texto, uma das coisas que me 

chama mais atenção é, por exemplo, é como meu aluno começa a descrever os textos dele, muitas frases soltas, 

eu não, muitas vezes eu não consigo trabalhar aquilo ali. Se eu também quero observar no meu aluno a ideia que 

ele tem acerca daquele determinado assunto, às vezes eu me prendo muito. Eu vejo também. Porque não é 

possível que você não veja a questão do período, a da ortografia. É impossível. Mas se quando eu coloco as 

primeiras, as primeiras atividade, as primeiras produções, se a ideia central acerca do assunto em si, eu me 

prendo a ele. E depois... 

P2: São etapas que (incompreensível)  

P1: E depois eu vou fazer, nós costumamos fazer... 

P2: (incompreensível) 

P1: Eu junto com a professora X, nós trabalhamos muito em conjunto, nós duas, e a gente costuma a colocar 

símbolos também. Folhinha, folhinha, carinha, então, bola. Então, cada uma, claro que tem o significado. Por 

exemplo: a ortografia. 

E: E aí os alunos, eles têm conhecimento desses símbolos? 

P1: Tem. Tem porque é colocado. Porque é colocado nos critérios lá. Quando eu vou fazer a correção, eles já 

têm os critérios no caderno deles. Esses critérios. Então, a questão do parágrafo, quê que a gente coloca, nós 

colocamos setas, nós colocamos bolas, nós colocamos é... rosas. Então é muito interessante porque foi uma 

forma que também nós encontramos de leituras, de também o professor... que também, eu tive o privilégio de 

estudar com ele e ele colocava isso. Não enfeitar. Não enfeitar as avaliações, não como uma forma de enfeite, 

mas amenizar. Porque se você corrige com o lápis vermelho, o seu aluno tem um impacto. Meu Deus, o que foi 

que eu... eu num escrevi nada. Eu não consegui. Será que eu erro tanto? 

P2: Os psicopedagogos né? Essa forma aí tá totalmente descartada.  Né? Essa questão de corrigir... traçando de 

vermelho. 

P1: E aí... e aí a gente... nós fazemos isso.  

P2: Até o lápis de correção tem que ser um lápis normal. 

P1: Nós temos esses símbolos para correção né? 

P2: E será que isso interfere? 

P1: Num sei. Eu acho que sim. Eu acho que sim porque eu já tive uma experiência de sala de aula. Eu já tive 

uma experiência de sala de aula não só o vermelho. 

E: O vermelho ele não seria estratégico pra chamar a atenção do aluno? 

P1: Bom, mas isso é o que o professor acha. Isso é o que o professor acha. Porque nem tudo o que o professor 

acha que é, é o correto. Eu posso achar que o lápis vermelho é uma estratégia, pra mim, mas pra meu aluno? 

P2: É uma forma de punição. 

P1: Pra meu aluno? Pode ser uma forma de punição. E eu posso inibir meu aluno. É uma... são questões, são 

questões delicadas, são questões delicada. Porque, por exemplo: eu faço uma produção e chego pra o meu aluno 

e digo: bom, seu texto precisa disso, precisa daquilo. Eu faço mesmo a correção. Sempre eu boto uma 

observação... 

E: Abaixo? 
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P1: Abaixo. 

E: Interessante. 

P1: Uma observação. Eu faço uma observação. Eu faço essa observação. Abaixo e coloco para o meu aluno: 

você deveria... é... veja em tal parágrafo. Entendeu? Eu faço isso pra o meu aluno. Entendeu? 

P2: Olhe, meus trabalhos eu já tô, já tá nesse estágio Ariane, já tá nesse estágio daqui da correção interativa. 

Porque você não corrige... 

P1: Deixe eu só dizer aqui X, em uma das vezes que coloquei meu aluno, eu fiz o seguinte: é... eu fiz uma seta 

no parágrafo e coloquei uma observação e é... chamei a atenção do meu aluno, inclusive foi uma aluna muito 

boa, que essa aluna passou no primeiro vestibular na Universidade Federal, e aí essa aluna foi... 

P2: Que Deus abençoe a carreira dela. 

P1: Graças a Deus. E essa aluna foi e me interrogou: dona X, eu não encontrei erros aqui. 

P2: Tão bom quando o aluno (incompreensível) 

P1: Eu disse... eu não encontrei erro aqui. A senhora colocou uma observação e eu não coloquei erro aqui e 

depois... 

P2: Porque às vezes olhe o erro tá só na visão do professor. 

P1: Por isso que não é muito bom você corrigir dentro de sala de aula. 

P2: Não, eu digo assim... 

P1: Você tem que corrigir, ter tempo pra você corrigir as produções do aluno. 

P2: Viu X,... (incompreensível) vamo dizer foi um erro lá pequenininho de uma vírgula, uma concordância, 

então você botou lá a seta né? (incompreensível) olha eu já li aqui várias vezes e não, aqui num tem erro não 

professora. Se ele não entendeu aqui o que você colocou aqui embaixo né? Reveja a questão. Você usou uma 

nomenclatura lá que ele não deu pra entender. Olhe, é só a questão das vírgulas isso aqui e tal. 

P1: E era exatamente, e era exatamente o tempo verbal. 

P2: (incompreensível) é... como é que se dá o nome aqui no finalzinho? 

P1: E era o tempo verbal. E aí eu mostrei e aí ela foi e disse assim: hunrum? É até interessante. Eu não me 

toquei. Que ela tinha botado, ela tinha colocado no futuro, com a, o til. Tá entendendo? E então era a m. E aí ela 

foi e disse assim: interessante, dona X, eu não percebi isso. Quer dizer: ela leu o texto, leu a observação e 

passou. Você tá compreendendo?  

P2: O tempo verbal é o que a gente vê direto. 

P1: O tempo verbal. Então você percebe que é importante você fazer e muito mais importante o professor 

corrigir. Porque também eu não vou dizer a você que em todas as minhas produções dentro de sala de aula 

P2: Você corrige em todos os aspectos. 

P1: Eu corrijo ao pé da letra. Eu realmente, eu na verdade, eu faço uma análise. Com certeza. De alguns textos, 

de algumas produções eu tenho um diagnóstico... 

P2: Uma amostragem. 
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P1: Uma amostragem do meu aluno, da turma e aí eu começo a trabalhar. Por quê? Por que na verdade você 

sempre você tem o que? Três expedientes, você trabalha três expedientes. Isso não é de isentar. Você não pode 

fazer isso com seu aluno: isentá-lo. É tanto que eu acho que, que você já passou por minhas mãos né? E com 

certeza eu melhorei. Houve uma, uma, uma, com certeza, melhora. Muita... bem, quer dizer: você vai adquirindo 

experiência ao longo da vida. Então você vai descobrindo. Naquela época eu já colocava. Naquela época eu já 

dizia. Claro que você tem que buscar. Você bota... o professor coloca. Eu lembro que X uma vez chegou pra 

mim e disse: mas dona X, essa palavra não é a... a escrita dela não é pegado? Não X. É não. É assim. Então eu 

tinha feito a colocação. Aí depois ela chegou e disse: não dona X, é mesmo. Quer dizer: você não acreditou em 

mim X? Ela disse: não. Não foi a questão. É porque a gente tem que buscar. Então que acho que a vida tem que 

ser assim. O aluno também tem que ser assim interrogado e por muitas vezes... 

P2: X, essa palavra aqui... X, essa palavra aqui é escrita com s. eu digo: e é? Vai lá, pega ali no dicionário. Dê lá 

uma olhadinha. Se for me diga também que eu num tô sabendo. Ai não, essa palavra aqui é com cê cedilha. Aí é? 

Será? Veja ali o dicionário. Não sei não. Não tenho certeza não. 

P1: Uma das coisas que acho que o professor peca... 

P2: Sabe? Tem essa coisa de... não, certeza. Olhe, eu não tenho nada de certeza. 

P1: Certo. Uma coisa que... 

P2: Vai logo... essas questõezinhas... Olhe pega ali na minha bolsa o dicionário. Dê uma olhadinha pra mim. Ele 

vai lá: ah, professora é com tal. Ah, tá certo. Ei, olha ali no dicionário, veja ali aquela palavra que você escreveu, 

se ela é... veja ali, pega ali o dicionário na minha bolsa. Veja ali rapaz. Dê uma olhadinha ali pra mim. Ele vai lá: 

ah valeu professora. Certo. 

P1: É... eu acho uma das coisas que o professor 

P2: Porque vai tirando mais o peso do professor sabe? 

P1: Peca bastante é não ter critérios. Não ter critérios de correção. Porque nós sabemos que você tem que... 

P2: Tudo você tem que planejar. Não pode fazer as coisas...  

P1: Você tem que ter um planejamento. Você tem que ter critério. Interessante: se você usa os símbolos, você 

ameniza o texto. Você ameniza o texto. As carinha da gente sempre a gente faz só com um olhinho. Vamos 

supor: quando é... 

P2: (incompreensível)  

P1: É. A gente vai fazendo essas carinhas e ameniza. Porque de uma certa forma ameniza aquele impacto que o 

aluno tem do meu texto e aí... e aí então ele vai olhar, porque ele, ele já tem os critérios no caderno dele e pra 

todas as correções ficam aqueles critérios né? Aqueles símbolos. E aí o aluno ele percebe isso. Ele percebe. 

Então, quando vê aquelas carinhas já vai identificar: o que foi que eu errei? 

E: Se, por exemplo: tem lá uma palavra... de repente ele começa com uma ideia e tem lá uma palavra 

inadequada, aquela palavra num cabe ali né? Tem um texto aqui na parede: sempre que possível respire 

profundamente né? Sempre que possível (incompreensível) estratégia seria escrever sobre a palavra? Seria, 

corrigir no corpo do texto, usar uma carinha como a senhora colocou ou seria... comentar alguma coisa sobre 

essa inadequação? 

P2: Deixe eu só fazer a colocação: quando geralmente você corrige e você vê que essas questões aí de né? Essa 

questão aí foi a maioria da sala tem questões desse sentido, acho que seria interessante o professor trabalhar pra 

todos né? Mas se foi um aluno né? Que, num momento desse, eu acho que seria interessante você... como eu ia 

falar isso aqui para você: no iniciozinho lá quando eu fiz meu trabalho, a professora lá, todo o trabalho, cada 

página tinha uma observação ao lado do parágrafo: com seta, sabe? Com seta. Retire, tire e bote isso, tire daqui e 

bote... todinho. Aí eu não, não me senti tão chocada. No outro momento de correção já veio anexado outra folha. 
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Olhe: veja página tal onde tem isso. Veja parágrafo tal, tal, tal com folha. Eu achei mais interessante. Então 

vamo dizer: o meu aluno tem que já tá nesse estágio e eu como professora já vou pra esse estágio aqui. Já 

detectado determinada linha né? Enumera aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis... trinta, né? Então tá aqui: na 

vigésima segunda linha, veja a palavra que não está adequado. Veja na trigésima linha, de seu texto, a questão da 

ortografia da palavra tal. Vai depender do estágio já né? Vamo dizer que eu já tô aqui no meio do ano, então já 

vou usar essa estratégia, já vou olhando o texto nessas questões... 

E: A ideia seria comentar depois do texto. 

P2: Comentar depois do texto. Pra ele voltar a fazer a leitura lá daquela parte né? Daquele parágrafo. Veja 

parágrafo tal né? Veja parágrafo tal né? E precisa melhorar a ideia do parágrafo tal. Veja a posição do parágrafo 

tal. Será que num é mais cabível... quer dizer: você já vai trabalhar individual. Você vai detectar o erro da 

maioria né? Que a gente, com certeza a ortografia pesa. E a questão de concordância. Então isso aí já é ponto pra 

gente trabalhar com o todo. E você vai trabalhar individual já com essas observações individual. Pra ele fazer 

releitura. Pra ele entregar novamente. Ele, olhe: determinado dia você vai entregar sua produção com essas 

correções. Quer dizer: é a uma estratégia que já usa qualquer professor que vai trabalhar com... você, você vai 

fazer sua produção, o professor vai receber, então ele vai usar essa mesma estratégia de correção. Não é melhor 

pra você? Não vai fazer você lê? Reler lá a autora? Olha: veja a citação se é realmente. Olhe: os meus alunos, eu 

vou pegar as correções deles, então ele vai ter as citações dos textos né? Com certeza eu já li vários, todos os 

textos. Então eu vou saber lá se ele escreveu correto, se botou de acordo, se ele usou né, as palavras do autor 

para se beneficiar como se fosse sua. Quer dizer tudo isso aí são observações que ele já vai fazendo. E essas 

observações, claro. Já vão ficando anexadas, ou na outra, no verso lá do trabalho do aluno.  

P1: Uma observação assim bem... bem simples. Às vezes você faz... você comenta na sala com os alunos: 

professora, deixe eu ir pra fora. Professora, deixe eu ir pra fora.  

P2: Deixe eu ir no banheiro. 

P1: Deixe eu ir no banheiro. Aí eu digo: você quer ir ao banheiro? Você quer ir no banheiro? Como é que a gente 

vai no banheiro? Como é que a gente entra? E aí você começa a... 

P2: Você vai sendo conduzindo por eles né? 

P1: Vai conduzindo né? Olhe, eu achei tão interessante: meus alunos do primeiro ano nenhum diz: professora, 

deixe eu ir no banheiro. Porque eles num vão dentro, eles vão ao local, ao lugar. Então quer dizer: aí você 

aproveita e você não ouve mais eles dizerem isso. 

E: Aí conseqüentemente não escrevem.  

P1: Não escrevem. Não escrevem. Então eu vejo essa questão que é muito bom por que... 

P2: Quando a linguagem é vista nessa questão prática né? No seu dia-a-dia, claro, com certeza você leva pra o 

resto da vista. Agora quando você vê uma coisa que aquilo não tem sentido pra mim, eu vou fazer aquilo pra 

satisfazer quem? O meu professor. Isso aqui não tem sentido né? Então eu vou, como aquele exemplo né? Que 

tem. Tinha uma aluna né? Que escrevia cabeu. Aí a professora foi corrigir. Aí o que foi que ela fez? A menina só 

falava cabeu né? cabeu. Num vou escrever, num sei o que. Num vai... num cabeu no meu caderno. Então a 

professora botou o coube né? E a criança pra escrever todas essas linhas até em baixo a palavra coube. Escreveu, 

escreveu aí... quarenta vezes né? Quarenta vezes a palavra coube. E a criança escreveu, escreveu, escreveu. 

Quando terminou aí contou não deu né? Aí: professora, não cabeu todo. Não cabeu. (incompreensível) Não é 

uma coisa prática pra o aluno. Quer dizer: não adianta você querer castigar e dizer: olhe escreva aqui dez vezes a 

palavra seção que é com c cedilha ou com ss não sei né? Escreva aí dez vezes. Quê que adianta? Quando você 

virar as costas ele vai lá e... né? Fala do mesmo jeito ou escreve do mesmo jeito que ele tava acostumado a 

escrever. Né? Porque tem ser coisa prática. Você vai trabalhar tem ser exemplos práticos, que coloque, que ele 

veja. 

P1: É porque a língua ela é magnífica. A comunicação é magnífica. Se eu tô dentro do contexto, se eu tô dentro 

de um contexto, eu me comunico, muitas vezes, claro que, por exemplo, os concursos requer isso aqui: que o 

aluno tenha o conhecimento. É por isso que às vezes eu, eu, eu critico. Eu critico. 
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P2: (incompreensível) Você viu a prova? Do vestibular? (incompreensível) 

P1: Vi. Às vezes eu critico porque, às vezes eu critico determinadas coisas. Quando diz assim: pronto: ensina-se, 

pega toda a experiência do aluno, o aluno tem que tá, você pega toda a experiência, que quando você vai fazer o 

concurso o aluno tem que dominar. 

P2: (incompreensível) 

P1: Sim, mas tem que dominar. Ele tem que dominar. Se o professor não domina, ele não consegue também 

trabalhar essas questões não. Pra que eu possa dominar essa linguagem que meu aluno traz, o...  

P2: (incompreensível) dominar. Você... 

P1: Não, mas esse domínio, esse domínio que eu digo é um domínio das, dos conhecimentos, do que você tem 

sobre a gramática normativa. Porque uma coisa, uma coisa é eu escrever um texto, eu escrever um texto... 

P2: Na gramática do aluno. 

P1: Na gramática do aluno e outra coisa é eu escrever uma redação, eu dissertar sobre um tema no vestibular, 

concorrendo uma vaga. 

P2: Você veja que o tema da redação agora... 

P1: Então eu tenho que ser conhecedor. O que foi que a UERN trouxe esse ano? Altamente gramática. A prova 

do vestibular... 

P2: Mas também são dez anos (incompreensível) é obrigação de escola. É papel da escola. Agora a gente sabe 

que muitas vezes a escola tá falhando no seu papel? Tá. Agora, não é a toa que um aluno passa onze anos dentro 

de uma escola e quando sai não sabe escrever seu nome. E aí? Olhe, minha irmã, minha irmã terminou segundo 

grau, olhe quando ela terminou segundo grau a gente teve oportunidade de tirar umas cópia lá de um documento 

que ela precisou pra entrar lá na faculdade, quando ela tirou, ela viu que o registro dela era escrito com z, o nome 

dela era escrito com z e ela passou desde a primeira série até o segundo ano escrevendo com s. Quer dizer: são 

essas questões assim que  gente vai observando que a escola deixa passar, vai passando. Sabe? As coisas vai 

passando (incompreensível) né? É comprovado cientificamente. Tá aí a prova no ENEM. Tá aí a prova... né? 

Num é X que tá dizendo não. A questão de leitura, num é? O Brasil tá em que lugar? Olhe de cinqüenta e três 

países que foram pesquisados, o Brasil tá em cinqüenta e dois. A posição do Brasil. Num é? É uma tristeza. Quer 

dizer: num sabe ler, num sabe escrever o aluno. E a culpa é de quem? É do aluno? Num é? Olhe aí: então a gente 

vai ter olhe, vai ter que botar a mãozinha aqui. A gente está sendo mal formados. Nós estamos sendo mal 

formados. Num é? É educação. É educação. É da escola. Porque olhe, tinha uma aquela, uma entrevista, eu acho 

que vocês são conhecedoras em relação a criança. Porque a criança com três anos de idade ela já domina, ela já 

tem um vocabulário de oito mil palavras né? Já sabe falar, já sabe explicar, dizer o que quer, já sabe justificar. 

Quando você chega a escola, você nega todo esse conhecimento em relação a produção né? Sabe contar uma 

história. O que é contar uma história dentro de tipologia textual. Aí quer dizer: a criança tem três aninhos de 

idade, já tem oito mil né? Um vocabulário de oito mil palavras, quando chega a escola, que é a fase ir pra escola 

com três anos de idade, Quando chega a escola olhe: cadeirinha arrumadinha, silêncio né? Você vai castrando a 

criança. 

E: Uma questão que eu queria ver com vocês era... as questões de título assim, porque toda produção tem que ter 

uma temática né? Como a gente tava conversando anteriormente e dentro dessa temática, um título que a gente 

vai sugerir. Eu, de início lá, nos primórdios lá do projeto eu pensei que isso ia ficar bem a critério de vocês, aí o 

professor disse: não, tem que sugerir ou elas têm que sugerir um título pra que a gente tenha controle das 

possíveis palavras ou possíveis correções que possam aparecer nos textos dos alunos né? Pra que isso fique sob 

as vistas. Aí eu disse: então assim: uma questão aí de, de conteúdo e de ideia também né? Tem aí: o título do seu 

texto não corresponde ao conteúdo do mesmo, levando o leitor a criar falsas expectativas. Então a questão, a 

discussão que eu queria ver com vocês é isso: quando tem um título lá que num tá é... num tá.... condizente... 

P2: A produção num tá condizente com o título. 
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E: Ou o título num tá condizente com a produção. Como é que... 

P2: Porque primeiramente ele tem um título, porque se o aluno ele tem um título, então espera-se que ele fale 

sobre. Aí muitas vezes ele não fala sobre. Então o título tá lá. 

E: Ou quando acontece o inverso? Quando o título não dá conta da produção do aluno? 

P2: Porque geralmente as produções, né? Você tem um título ou a temática, você vai falar sobre. Você nunca... 

Porque é uma estratégia, eu acho que seria até uma estratégia do professor abrir um título, vamos dizer: 

televisão, mandar seu aluno produzir. Não tem título né? É só um assim... como eu disse aqui: aquele tema, num 

é? Somos só nós no universo né? Tá aberto. Você pode botar ET‟s, falar sobre ET‟s, falar sobre o universo, falar 

sobre enes fatores, você pode falar sobre. 

E: Dentro da temática. 

P2: Subtemas né? 

P1: Dentro daquele tema né? 

P2: Então depois quando você terminar sua produção, você vai fazer sua releitura e vai atribuir a esse texto um 

título. Qual seria o título do seu texto né? Com a mesma abordagem lá né? Com a mesma abordagem. 

E: Certo, mas qual o... qual é a reação que vocês têm assim quando vocês se encontram numa situação dessa? 

Falar, o aluno tem que falar sobre aquele título, mas num falou. E aí? Como é que se corrige isso aí né? 

P2: Eu acho que a primeira coisa que você tem é convidar né? Porque, geralmente pode ser que não aquelas 

ideias bem formada, bem estruturadas né? Mas se falou alguma coisa, é a primeira coisa é você convidar esse 

aluno. Vamo dizer: num número de quarenta aluno, então como é que você vai agir, aí onde é que você vai... 

P1: Assim totalmente solto, solto, nunca me aconteceu não. Eu nunca tive... 

E: E no texto? Como é que você... 

P2: Em termo de correção. 

E: Sim. Como é que você corrige? 

P2: Com certeza. Procede da mesma forma. É anexar junto ao texto né? O comentário. Escutar a posição do 

aluno. Quer dizer: ele vai ter que argumentar porque ele fugiu do tema né? Falar com o professor. Ele vai ter que 

justificar. 

E: Mas nunca você coloca no corpo do texto? 

P2: Riscar o trabalho do aluno? Não. Eu acho que não precisa você negar o trabalho que o aluno fez né? Por 

mais que num esteja condizendo com aquele... 

P1: Eu acho que aqui num trabalhamos isso. 

P2: Já tá em estágios diferente. 

P1: Eu acho que foi... eu acho que foi já a nossa formação. Já passamos especialização. Já temos esse 

conhecimento. A gente não faz mais isso. Né? 

P2: Aquela questão olhe: esse texto aqui num tá... 

P1: Nós não fazemos mais isso. 
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P2: Olhe: esse texto aqui tá fora do contexto. Volte e faça outro. Quer dizer: isso aqui você ainda pode encontrar 

um professor que ainda trabalhe dessa forma? Claro que pode. Num é? Vamo lá, se você for fazer um estudo: 

vamo lá, qual é a formação desse professor. Quantos anos ele tá naquela sala. Vamo dizer: não, eu só trabalhei 

até o quinto ano. Tô primeiro ano, na primeira série, porque faltou professor, tal. Você vai encontrar 

determinados professores que tem determinadas posturas, mas aí vai ter por trás daquilo ali também vai ter enes 

fatores que vai justificar aquela postura ali. Assim como a gente aqui tem várias posturas diante de determinada 

coisa, mas aí tem enes fatores que vai justificar sua postura em relação aquilo ali né? Aquela forma de reação, ou 

de reagir, a forma de corrigir, a forma de ver, a forma de abordar seu aluno né? Tem enes fatores né? 

E: Um exemplo aqui bem interessante, na página cento e cinqüenta e um: algumas correções. Isso aqui foi 

scaneado e passou pro livro né? Então tem aqui, não sei se você dá pra ver, mas tem aqui. 

P1: É. 

E: É... dificuldades. Essas e muitas outras são as dificuldades que decorrem em São Paulo né? Como... e 

continua o texto né? E aí a professora passou o traço aqui né? E acima da palavra decorre ela colocou ocorre. 

Porque num decorre né? É ocorrente em São Paulo. As dificuldades que ocorrem em São Paulo seria a ideia né? 

Então assim: vocês costumam fazer algo semelhante a isso? Ou pelo menos a passar o traço? Ou não? 

P1: Antes, quando eu iniciei, eu passava o traço. Eu passava o traço. Eu passava o traço por que... 

E: Porque no caso aqui passou o traço aqui e ela resolveu a situação... 

P1: Não. Eu passava o traço... 

E: Resolutiva. Ela botou lá a palavra correta né? 

P1: Eu passava o traço e depois, em outro momento, mesmo quando eu não tinha o conhecimento depois que 

passei realmente pelo banco da universidade. E eu passava o traço, mas eu puxava do jeito que passava o traço aí 

eu vinha com aquela setazinha e botava lá na frente. 

E: E nunca no corpo do texto né? Na margem. 

P2: Não. Nunca no corpo. Por quê? Porque quando criança uma professora minha fez uma correção dum texto e 

quando eu vi meu texto todo daquele jeito eu tinha vergonha de escrever e aí eu tomei isso como uma lição. 

P2: Hora se não leva. Leva pra o resto da vida. 

P1: Eu tomei isso como uma lição. 

P2: Leva na hora. Se você tá em processo de... 

P1: Quando a... quando eu passei no concurso que fui trabalhar com adolescente, eu sempre lembrava disso, do 

que eu tinha passado. Porque eu tinha visto meu texto todo riscadinho. Eu disse: pronto, então eu não sei 

escrever realmente nada né? Então você vê, eu me baseei. Por isso que eu comecei a ter outra visão né? Através 

de estudo então vi que... até mesmo eu fazendo hoje os símbolos e tudo, você se pergunta será que tem alguém 

que, algum aluno que vai interpretar de forma diferente? Mas aí você precisa fazer né? 

P2: Porque ali você tá é um mundo. Cada aluno é um mundo. Então você pode... 

P1: Então é muito delicado. 

E: Interpretar, X, seria atribuir sentido a uma carinha daquela? Ou não? 

P1: Como assim? 
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E: Você colocou assim: um aluno que vai interpretar aqueles símbolos, ou as carinhas no caso né? Que vocês 

usam né?  

P1: Certo. 

E: De forma diferente? Então interpretar seria uma hipótese aí dos alunos atribuir sentido daquelas... 

P1: Sim. Pode ser sim.  

E: Sentidos diferentes... 

P1: Sentidos diferentes daquilo que eu, eu coloquei enquanto critério. Então será que meu aluno vai, vai, mesmo 

eu falando, mostrado os critérios? 

P2: Aí você coloca, vamos dizer, você atribuiu, deixe eu entender também, você atribuiu aquelas carinhas ali, 

vamos dizer aqui parágrafo. Essa carinha aqui parágrafo. Essa daqui é ortografia. 

P1: A folhinha. Por exemplo: crase. 

P2: A folhinha crase. 

P1: E assim sucessivamente. 

P2: Aí quando você vai corrigir, fica embaixo assim ou bota a carinha lá no corpo do trabalho? 

P1: Não. Não. Puxa a setinha e aqui na margem aqui eu coloco a carinha. De acordo com o que ele errou. Então 

venho com a seta e coloco a carinha. Ou a folha ou a outra... 

E: E não mais a palavra né? 

P1: Não. 

E: Mas antes? 

P1: Mas antes colocava. Muito antes. Muito tempo. 

E: Só na margem ou no corpo do texto? 

P1: Não. Nunca no corpo do texto. Nunca no corpo. Porque o corpo do texto é como eu digo a você: ele me 

marcou. Como ele me marcou e eu tive experiência, eu não quis repetir isso jamais com o meu aluno. Então 

mesmo... o que tinha acontecido comigo, que foi também através de umas poesias que eu mostrei a professora e 

eu fazia muita poesia. Tudo na sala de aula eu fazia com o professor ou com os alunos. E aí eu levei essa minha 

poesia pra a minha professora ler e a minha professora não leu. Ela corrigiu. E aí ela corrigiu minha poesia 

todinha. E aí depois eu vi que... e agora eu fiquei com vergonha. 

P2: Você castra o aluno. Ela castra o aluno. 

P1: Hoje eu tenho setenta e duas poesia e tem algumas publicada em jornais. Então, quer dizer, teve uma poesia 

minha e eu fiquei em sexto lugar. Outro em décimo. Então passou por uma bancada. Passou por tudo. Claro que 

melhorei. Melhorei muito. Mas, poderia ter feito de outra forma. Ela poderia ter conversado comigo de outra 

forma. Guardo mágoa dela? Jamais. Mas acho que aquilo ali chocou. Chocou muito. E você mesmo, você tem 

que buscar dessa forma, mas nem toda pessoa age dessa forma. 

E: Certo. E por exemplo circular as palavras? Se tem uma forma problemática, você vai lá e pam, circula e num 

diz nada sobre aquilo ali? 
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P1: Que é isso? Num adianta. Ela não vai ter significado nenhum. Então, o quê que esse círculo vai significar? 

Pra ela significou. Porque a linguagem dela é outra. Pra o aluno vai significar? Não, com certeza. É... sublinhar, 

circular por circular por si só não adianta nada. Você não leva ninguém a nada, ao conhecimento de nada, nem... 

E: Só indicar. No caso né? 

P1: Indicar. Se eu indico, se eu num... 

P2: Indicar. Essa questão: se indica, você tem que fazer uma reescrituração do texto. Reescrever seu texto com 

aquelas observações. Se você não fizer isso, não tiver essa constância né? De correção duas, três vezes do 

mesmo texto, com certeza aquilo ali, seu aluno vai produzir dez vezes que você mandar fazer uma produção ele 

né? Praticamente vai cair naquela mesma... naquela mesma armadilha né?  

E: Uma das coisas que ela coloca aqui na... 

P2: Tem que fazer essa questão... 

E: A Ruiz né? Ela coloca a indicativa, a resolutiva, a classificatória. E aí a gente fica na indicativa e resolutiva. 

Indicar por indicar. Mostrar num é? Mas se esse texto, como ela diz aí, se esse texto não tem, ou não objetiva 

uma reescrita, você indicou e deu uma nota e ficou por isso mesmo e se você apenas resolveu e o aluno diz: ah, 

qual é a minha nota? Ficou só naquilo né? Aí tem a classificatória, que ela propõe aí vários símbolos né? E... 

P2: E tem que ser por etapas, que não pode de jeito nenhum levar em consideração... 

E: Apreender ou entender todos esses símbolos né? E a textual-interativa né? Que parece-me, pelo que a gente já 

conversou aqui hoje, é a que vocês utilizam mais né? Ou não? 

P1: É o que é mais viável. 

P2: Não. É o que é mais viável. A questão de observar e não corrigir mais pela... você tem de abordar diferente 

né? Esse desvio né? Esse desvio... 

E: Mas e essa textual-interativa? Vocês costumam comentar os problemas do texto ou comentar sobre a tarefa de 

vocês mesmas corrigirem o texto? 

P2: A avaliação ela serve pra ambas as partes. 

E: Ou tem mais alguns aspectos que eu num contemplei aí que vocês fazem? 

P2: Não. Eu acho que a avaliação ela serve pra ambas as partes né? Essa questão não só pra o aluno também pra 

o professor. Aluno e professor né? Ambas as partes vai se completar num momento desse. Cabe o professor ter 

essa consciência. 

P1: É por isso que eu... é porque uma produção... 

P2: Você num tá só avaliando. Você tá auto se avaliando também. 

P1: Uma a produção não é só um diagnóstico do aluno. É seu também. 

P2: A vida do professor é essa constância. É essa questão constante. De auto se avaliar. Avaliar e auto se avaliar. 

Quer dizer: eu tô fazendo isso aqui pra você, eu tô questionando isso aquilo que eu conversei com você, mas vai 

também ter uma avaliação pra. (incompreensível) o meu trabalho aqui, né? Vai ser preciso ser retomado de 

alguma forma diferente. A mesma coisa é a questão da produção, num é? Você produzir. 

P1: É tanto que você, você enquanto profissional é, é, é, num existe um profissional pronto, totalmente pronto. 

Nós somos assim inacabáveis né? Porque nada é acabado. Então, veja bem, quando você, o seu discurso, o seu 
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discurso num é puro. Seu discurso é podado no discurso do outro. Então quando eu pego uma produção de um 

aluno, a produção do aluno vem também a minha.  

P2: E recheada do contexto social. 

P1: E aí você analisa. E você tem um diagnóstico também como você tá trabalhando, como você trabalhou, como 

você colocou, o que... é um diagnóstico muito bom pra vocês. 

E: Isso tudo é dito na, nos comentários que são feitos depois do texto? No caso, como é que, por exemplo: seu 

texto eu senti dificuldade de entender isso, isso e isso. Vocês colocam? 

P1: Mas com certeza, como você vai analisar um texto... 

P2: Precisa melhorar... primeiro: pontos a serem observados por você né? Espero que leia. Olhe: primeiro: 

questão da estruturação do texto. Como seu texto tá organizado né? São sugestões pra o aluno olhar. A questão 

ortográfica. Esses dois pontos só. Então, vamos dizer: a questão da estruturação e a questão ortográfica. Veja tal, 

onde você escreveu a palavra tal. Será que essa palavra... veja o dicionário. São orientações assim. Você vai 

mostrando ao aluno pra ele caminhar. Porque a partir do momento que você: olha: essa palavra aqui ela é escrita 

com s, não é com dois ss. Ok. Então com s. Veja aí, no próximo texto você tire. Aí você tá negando o momento, 

castrando né? Castrando seu aluno de buscar conhecimento. Nós como professores temos que ter esse cuidado. 

Fazer você buscar. Olhe: veja a palavra tal. Advérbio aí. Tem um acento. Aonde é professora? É no... veja ali no 

dicionário, pega aí no dicionário. Olhe: seu livro tem. Ali naquela parte da gramática. Dá uma olhada lá. Quer 

dizer: você tá oportunizando seu aluno a buscar. Com isso aí você tá contribuindo pra formação, pra educação, 

num é? Com isso você tá contribuindo pra... não, educação não. Você tá contribuindo pra formação de seu aluno, 

dentro de sua área, dentro de você como educador, como... num é? Então tem de ver essa questão. Num quero 

me estender porque às vezes a gente foge né? Do que você tá questionando. 

E: Mais alguma coisa? 

P2: Às vezes a gente foge. Quer falar e... 
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E: Segundo encontro num é? Com a professora X. Sim, o quê que você achou? De primeiro momento, o quê que 

você viu? O quê que você achou interessante? 

P3: No seu projeto? No seu trabalho. 

E: É. 

P3: Um dos pontos positivos é o aprendizado que a gente vai ter com você né? Por exemplo: como a gente tava 

conversando: uma coisa é a gente orientar o aluno como é que ele deve fazer uma produção. Outra coisa é a 

prática né? Que a gente sabe que a produção textual ela requer outros fatores preliminares num é? Como o 

conhecimento prévio, que é adquirido pela observação, pela leitura, pelo estudo, né? E aí a gente faz uma 

predição, uma tempestade de ideia pra que o aluno possa começar o seu texto. Que um das maiores dificuldades 

é começar o texto. A gente sabe que um dos fatores que implica isso é a questão de falta de leitura nossa né? Até 

nós professores, eu acho que a gente lê pouco né? Diante das nossas necessidades. A gente se limita muito ao 

que a gente tá fazendo, ao nosso plano de aula, as leituras didáticas né? Dentro da nossa área e a gente precisa ler 

um pouco mais né? E aí vem a questão: como é que a gente vai incentivar o aluno se a gente lê pouco num é? 

Proporcionar essa paixão pela leitura se até nós mesmos professores a gente tá lendo pouco? Né? E por vários 

fatores. A gente trabalha dois expedientes. Três. E nós mulheres principalmente temos múltiplas funções né? 

Além de trabalhar dois ou três expedientes, geralmente é assim, a gente tem outras funções como mulher né? 

Quer dizer: são funções ainda redobradas. Então isso também implica e implica também na correção do texto né? 

Por quê? Porque se nós trabalhamos dois expedientes num é? Nós temos em média três salas de aula por dia com 

quarenta alunos. Quer dizer: você trabalhar uma produção de texto por semana, você tem que levar esse material 

pra corrigir. E aí com duas escolas que a gente trabalha com dois expedientes ou três, a gente vai trabalhar a 

questão dos aspectos, trabalhar a questão dos aspectos da formação... bom a questão da disponibilidade pra 

correção do texto né? Se a gente trabalha dois ou três expedientes, pela quantidade de alunos que nós temos, será 

que a gente vai ter realmente condição de olhar direitinho esse texto do aluno? Num é? De ver todos esses 

aspectos: a estrutura, a forma, a coesão, a coerência, que ele usa pra estruturar seu texto. A questão do parágrafo. 

Ou a gente vai olhar superficialmente né? Eu vejo também essa questão. Um dos fatores que implica né? Além 

do compromisso do professor em se preocupar com a formação do aluno, da produção, que ele aprenda 

realmente a produzir um texto, também tem esse fator: a gente vai conseguir, diante de tanto texto, o número de 

aluno, a gente vai realmente trabalhar esse texto como ele deve ser trabalhado? Né? Muitas vezes a gente pede 

pra o aluno faz algumas observações no final do texto do texto do aluno e pede pra ele refazer esse texto em 

casa. Uns trazem de volta. Usam o dicionário, usam a gramática. Outros não né?  

E: Aí você trabalha sempre com reescrita X? 

P3: Sempre peço pra eles refazerem em casa. Porque o tempo... as cinco aulas eu acho pouca pra gente trabalhar 

tanta coisa. 

E: Aí no caso você faz uma primeira versão, aí você corrige e eles... 

P3: Dentro do possível, dentro da sala de aula eu já dou uma olhada no rascunho deles. Pra eles refazer o texto 

em casa e trazerem de volta. Então isso requer muito tempo. Requer muito tempo da nossa parte e deles. Da 

força de vontade também de querer aprender. Então existe uma resistência muito grande nas etapas de produção 

de tempo. 

E: Aí no caso você trabalha com uma versão só, só que você, por exemplo: você dá uma olhada no rascunho e aí 

na sala mesmo você... 

P3: Já faço algumas observações. Faço alguns encaminhamentos oralmente e peço pra ele refazer. E aí ele traz. 

Recebo. Aí se for possível essa olhada no texto né? Superficial em sala de aula pra eles ir melhorando, relendo, 

mostrando ao colega até, né? Pra eles lêem, pro colega... 
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E: Isso tudo em sala né? 

P3: Isso tudo em sala quando é possível fazer. Aí eles levam pra casa, passam a limpo e me entregam num 

caderninho a parte. Pra que eu possa levar pra casa e corrigir e fazer outras observações. 

E: Aí você recebe só uma versão? 

P3: Só uma versão. Na hora, na hora, ele trabalha em casa, faz todo aquele processo né? De esquema, de 

planejamento né? A gente vai ao quadro, aí pede... começa a questionar onde foi que ele ouviu aquilo, o que ele 

pensa, qual é a posição dele, ele é contra ou é a favor... e pede pra ele rascunhar. Todo aquele processo de 

predição, de tempestade de ideias e aí começar o seu texto. Então, ou em duplas, ou ele mesmo sozinho tenta 

fazer o texto e diante do tempo que a gente tem em sala de aula, a gente dá uma olhada no texto, se não dá tempo 

eles levam pra casa e traz outro dia pra gente ver e levar pra casa pra corrigir. Agora, quando dá tempo a gente 

olha na sala de aula, pede pra ele refazer e depois ele trazer no caderninho, pra gente olhar de novo esse texto em 

casa, porque aí a sala, o horário de aula não dá tempo pra gente corrigir os textos assim, de ver todos os textos. A 

gente vê alguns. Vai fazendo algumas colocações gerais né? Alguns problemas coletivos que vai vendo que 

precisa melhorar na questão da estrutura do texto, na organização das ideias. Assim: no fim se torna realmente 

superficial, porque a gente poderia aprofundar muito mais. 

E: Essa é a forma que você trabalha quando você pode, a produção de texto né? 

P3: É. 

E: Essa é a sua maneira de trabalhar. 

P3: É. A gente faz a predição com eles. Faz a discussão pra gerar a ideia. Né? As ideias. Já começa a rascunhar 

alguma coisa. Dando tempo a gente dá uma olhada superficialmente e aí eles levam pra casa e retornam, de uma 

maneira mais organizada pra gente revisar e fazer a correção em casa. 

E: A correção. Ok. 

P3: Aí eu devolvo pra eles e faço algumas observações e aí peço pra eles refazerem. Fazerem a refacção do 

texto. Aí vão ter de volta pra olhar o dicionário, olhar uma gramática e também tem um processo que é a questão 

da resistência. Uns fazem a refacção, outros não fazem. Né? É um dos problemas. 

E: (incompreensível) 

P3: É. Aí a gente questiona: você num olhou? Ah professora, eu esqueci. O tempo não deu e assim vai passando, 

mas em todo caso há exceção. 

E: Aí, assim: o quê que você vê quando você ouve né? Aliás, a palavra corrigir. Pra você o que é corrigir? 

P3: É ajudar o aluno a melhorar o seu texto. Num é? Esse é o nosso papel, como professora de Língua 

Portuguesa. A gente orientá-los sempre pra melhorar né? Porque a gente tem que saber a diferença: uma coisa é 

produzir, acho que o papel da escola é ajudar o aluno a produzir o texto e não fazer uma redação. Porque aí é 

diferente de você tá num concurso, faz uma redação. O professor corrige, aprova ou reprova. E na sala de aula o 

nosso papel é justamente ajudar o aluno a produzir. Né? Mostrar a importância de todas as etapas. Num é? Do 

planejamento do texto. Do rascunho do texto. Da releitura. Num é? Da edição do texto. Da refacção. Tenta 

trabalhar dessa forma. 

E: Até chegar a versão final. 

P3: Até chegar a versão final. Agora isso leva um tempo muito grande. 

E: Você falou uma coisa bem interessante assim: o texto ele não é... logo o aluno escrever e dizer que tá pronto 

né? O texto tem etapas, como você colocou lá naquele seu esquemazinho né? O texto tem etapas. Então... deixe 



 

119 

eu ver... da escrita até a essa revisão ou essa edição ou do rascunho. Já que você começa pelo rascunho até 

chegar a... 

P3: A edição final. 

E: Que é a versão final né? 

P3: Que é pra entregarem a mim pra eu reproduzir. 

E: E todos esses processos eles passam por correções? Correções suas? 

P3: Sempre que é possível. É como eu já disse: nem sempre dá tempo a gente fazer, olhar todos né? Mas os que 

conseguem fazer, os que são mais ágil, que conseguem produzir logo em sala de aula, tem uns que têm menos 

dificuldades, têm outros que tem mais. Esse a gente vai dando uma olhada e fazendo umas colocações oralmente. 

E pedindo pra ele voltar, levar pra casa, dar uma olhada, (incompreensível) o texto e refazer e entregar no 

caderninho que a gente bota pra que eu tenha tempo de levar pra casa, corrigir de volta e trazer pra eles fazerem 

a refacção. A gente tenta fazer isso né? Dentro do limite. Dentro das possibilidades. Dentro do horário. 

E: Corrigir em todas as etapas. Em todas as etapas de produção né? 

P3: É. Assim: de olhar o rascunho, pedir pra eles refazerem o texto e editar o texto e trazer no caderninho pra 

gente levar pra casa novamente e fazer as correções necessárias. 

E: Ok. 

P3: Certo? 

E: Certo. É... com relação a... num sei se você deu uma olhada aí. O nosso foco né? São os aspectos semânticos. 

Aspectos de sentido né? Então correções ortográficas e estruturais, lexicais, mas voltadas pra o aspecto 

semântico. Sempre com o olho no aspecto semântico do texto né? E num sei o quê que você viu assim algumas 

dessas categorias aí né? Dessas estratégias, que a autora chama de estratégia. Não sei se você conhece já aqui 

esse livro de Eliana Ruiz, que ela, ela já cita essa daqui né? Que essa daqui seria a fonte. Serafini.  

P3: Serafini. 

E: Então ela coloca três, são as três primeiras que tem aqui né? E Eliana Ruiz, já cita, é uma tese de doutorado 

né? Ela já cita uma quarta estratégia, que é a textual-interativa. Tem uma outra pesquisa que eu até acho que eu 

comentei com você anteriormente, eu não trouxe aqui o artigo, mas a autora coloca estratégia descritiva-

explicativa, que além de descrever é... o trabalho de correção, ela vai explicar como é que se deu. E textual-

interativa, porque interage né? No texto com o aluno. Volta o texto do professor pro texto do aluno né? E aí 

encaminha uma reescrita, no caso você, acho que é um diferencial aí, que você trabalha com o terceiro ano dessa, 

de você fazer uma reescrita né? Nem todos os professores fazem né? Corrigem e a etapa de correção termina por 

ali. A intervenção né? Como a gente coloca. 

P3: Isso acontece quando o aluno ele tem o compromisso de retornar o texto pro professor. Acontece muito 

também. Nem todas as salas faz a refacção do texto. Que a gente faz a correção. 

E: E devolve. 

P3: E devolve. E pede pra ele fazer a refacção. Leva pra casa, num é? Pra ele olhar o dicionário, olhar uma... né? 

Pedir um colega pra ler. Alguns devolve o texto. Traz de volta na aula seguinte, outros não. 

E: Aí quando esse texto volta, ele volta com os mesmos problemas ou volta com problemas outros né? 

P3: Os que têm compromisso num é? Ele tenta melhorar. Os que têm compromisso. O aluno tem o compromisso 

e que faz atividades que são levadas pra casa, faz ou refaz, eles sempre melhoram. Esses a gente vê, a gente 

percebe que vai ter um grande êxito futuramente, né? Que eles tão querendo progredir e tão refazendo e tão 
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querendo aprender. E os que não refazem, no próximo texto que a gente faz se repetem as mesmas falhas, as 

mesmas dificuldades. Aí o quê que a gente tenta trabalhar em casa, em sala de aula? Essas necessidades coletivas 

mais gerais. Que num dá tempo a gente trabalhar todas as necessidades, mas as mais gerais a gente tenta fazer. 

De acordo com as nossas possibilidades. Com o tempo né? Com o nosso planejamento, tem que se ver. 

E: Certo. Aí assim, X, dentre essas estratégias, essas categorias que você viu aí, esses dois modelos né? São dois 

modelos de correção: um trabalhado pela Eliana Ruiz e a outra pela outra autora é... alguma coisa assim que se 

volta para o significado, pro sentido, pro aspecto semântico do texto que você destacou, ou você não destacou? 

P3: A questão da coerência do texto. 

E: Você destacou alguma coisa? 

P3: A questão da estrutura do texto né? A questão da organização da estrutura né? Da importância dos 

elementos, dos conectivos usados pra estruturar, arrumar, dar harmonia ao texto, que é justamente pra chegar a 

coerência que a gente tenta chegar com o nosso aluno né? Atenta pra isso. 

E: No geral, você viu isso? 

P3: É. No geral, eu vi isso. Essa importância. 

E: Alguma assim especificamente? 

P3: Tem uma coisa que eu achei interessante: por exemplo: as observações que a gente coloca no texto, eu não 

faço usando símbolos, eu apenas escrevo no rodapé do texto as observações, a questão da estrutura do texto né? 

Onde é que ele precisa melhorar o parágrafo. Ampliar as suas ideias né? Às vezes a ideia tá truncada. Antes de 

terminar, ele já começa outra ou mistura os dois argumentos num parágrafo só, sem terminar a primeira. Assim, 

mas eu nunca fiz em forma de símbolos, eu sempre faço em forma de escrita. O significado né? O problema é de, 

faltou o elemento de coesão pra poder arrumar, entrelaçar, juntas as ideias ou finalizar. 

E: Aí você acha que o fato de uma ideia já entrar na outra ou num terminar uma e já entrar na outra, isso interfere 

no... 

P3: Na harmonia do texto interfere porque fica truncado. 

E: No sentido do texto? 

P3: Interfere. Porque aí os argumentos ficam inacabados né? Fica truncada a ideia. Então, deixou de dizer 

alguma coisa. Então interfere na coerência do texto sim. 

E: Isso no geral assim no texto né? 

P3: No geral. 

E: E especificamente? Teve alguma dessa estratégia que você viu, que tá lá, o problema tá lá na palavra, por 

exemplo, o problema que eu digo assim: o... por exemplo: quando você tem aí nessa, até nessa classificatória né? 

Você tem impropriedade, tá aqui: impropriedade lexical ou impropriedade vocabular. Como se você quisesse 

dizer assim: imprópria. A palavra está imprópria. Tá inadequada. Quer dizer: essa palavra aqui, ela não cabe 

aqui. Porque que num cabe né? Porque são... qual é o aspecto aí que entra aí? É o aspecto estrutural? É 

semântico? É lingüístico? 

P3: Acho que é aspecto semântico. Por exemplo: porque que a gente trabalha classes gramaticais em sala de 

aula? Justamente pra na hora que o aluno for produzir o texto a gente já saber fazer o traquejo com essas 

palavras, o uso dessas palavras. Então se essa palavra não cabe, a gente pode substituir por outra né? Rever se o 

sentido, se realmente é aquilo que a gente quer dizer né? Então há substituição por outra pra evitar, por exemplo: 

às vezes o mau com u, o mal com l, já muda de sentido. Daí a importância também de se conhecer a gramática 

da língua, num é? Pra saber esse sentido. Qual é a diferença do mal com u, que eu quero dizer aqui é com u ou é 
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com l? Então já muda totalmente o sentido do texto, daquilo que ele quis me dizer. Mas professora, eu quis dizer 

isso. Mas não disse. Tem que refazer. Tem que trocar a palavra. Num é? Então tudo isso é um processo que leva 

tempo.  

E: Ok. Teve umas coisas que eu vi aqui nessa sua, sua ficha de auto-avaliação. Isso aqui: tem assim: revise e 

reescreva o texto com base nos itens da ficha de auto-avaliação abaixo né? 

P3: Pronto, eu coloquei como, assim: são os aspectos que eu procuro olhar. Além da... 

E: Seriam critérios? 

P3: Dentro das possibilidades podem ser. Por exemplo: quando eu peço pra eles revisarem o texto, eu peço pra 

eles olharem esses critérios, num é? Eles fazem o rascunho, faz a primeira releitura, vê a questão das ideias. Que 

eu coloco em primeiro plano a questão da ideia, da organização da ideia, se realmente tem a ver com o tema que 

foi solicitado, que a questão pediu né? Se tá faltando alguma coisa pra harmonizar o texto, pra terminar. Se o 

texto tá encerrado. Se realmente no final eu consegui fechar meu texto. Aquilo que eu queria dizer ou não. E ele, 

eu peço pra lê fazer uma segunda leitura e fazer as correções ortográficas. A questão de concordância. Singular 

com singular. Plural com plural. Então aqui geralmente é o que a gente observa no texto do aluno né? Num é 

uma coisa fixa. Imutável, né? Dependendo do tempo que a gente tenha, uma hora a gente... 

E: Eles podem se alternar num é? 

P3: Se alternar. Porque nem sempre a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo não. 

E: Nessa seqüência aqui... 

P3: Numa mesma correção, muitas vezes não dá tempo, nem a gente consegue fazer, olhar todos os aspectos da 

questão. Não só da apresentação, como o aspecto gramatical. Tudo é importante. A forma, o conteúdo, a 

estrutura, mas em primeiro plano a preocupação tem que ser a organização das idéias. Depois é que a gente vai 

reler o texto de novo e se preocupar com a questão dos aspectos gramaticais. Mas também assim como a 

apresentação do texto, a organização, a limpeza, evitar borrões, organizar margens, parágrafos, pra identificar a 

ideia num é? Que o final de uma é o começo da outra, então isso também é importante pra que o texto tenha 

harmonia. 

E: Então no caso você colocou apresentação, aspecto gramatical, aspectos estilísticos né? E aspectos estruturais.  

P3: Que são fatores importantes na hora que a gente faz a revisão do nosso rascunho. 

E: Certo. Aí na seqüência aqui, você costuma... 

P3: A gente costuma olhar primeiro os aspectos estruturais. 

E: Mas estruturais aqui... 

P3: No sentido da, da, da harmonia do texto. Se o texto está realmente coerente com aquilo que foi pedido, o 

tema proposto. Se eu não mudei de assunto, se eu realmente consegui me posicionar contra ou a favor, se os 

argumentos realmente num é? São firmes. Então geralmente eu digo o seguinte: eu pra cada parágrafo, ele use 

um argumento, pra não misturar as ideias, pra não confundir. Se for possível. 

E: Quer dizer: você trabalha com o texto dissertativo né? 

P3: Isso. Eu tô falando mais do texto dissertativo. E no narrativo também né? A gente tem que ter uma coerência 

né? Começo, meio e fim. Na apresentação, do local né? Onde foi, quando foi, o que foi, com quem foi. O 

conflito né? O clímax. O ponto culminante. E que aquela história também tem um desfecho. Um final pra aquela 

história, feliz ou infeliz né? Vai depender da criatividade do aluno. 

E: Aí você inicia geralmente com esses aspectos que você... 
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P3: É. É pelo menos o que a gente aborda inicialmente. Que tem essa preocupação. Primeiro, na primeira 

releitura do seu rascunho, com questão da coerência. Se realmente tá coerente com aquilo que ele quer dizer.  

E: Mas, estruturais X? Num seria assim, só uma questão pra você pensar. 

P3: Certo. Posso pensar sobre isso. 

E: É só uma contribuição que eu vou... 

P3: Quando a gente fala em estrutura... 

E: Quando você fala aqui em estrutura e você coloca, por exemplo, a presença de ideia central né? Aí você 

coloca: coerência, coesão, relação entre as partes do texto né? A ligação entre frases né? Seriam os elementos 

coesivo e adequação a proposta. Isso não se remete a aspectos semânticos não? 

P3: Não estruturais né? 

E: É uma questão pra você pensar, certo? 

P3: Certo. 

E: Porque quando eu vi isso aqui, quando você me mostrou logo naquele primeiro contato que eu tive com você, 

eu peguei, eu disse: não, aqui eu vejo aspecto semântico. Aspecto estrutural vai mais pra... 

P3: A forma né? 

E: Pra estrutura mesmo. 

P3: O parágrafo, a margem né? 

E: É. O parágrafo, a margem, ou até a arrumação das palavras né? Como é que isso tá... lógico que são aspectos 

de estrutura que vão interferir no significado, como você colocou né? Isso aí foi a sua fala. 

P3: Eu estou entendendo. 

E: Não são aspectos de sentido? 

P3: A semântica, você tá dizendo. Não de estrutura né? 

E: Lógico que você, você colocou uma coisa interessante de dizer assim: é... por exemplo: mau com u e mal com 

l, pra o aluno saber a diferença do mau com u e mal com l, ele vai... 

P3: Pra adequar no texto é importante saber também. 

E: Pra adequar no texto, pra que essa adequação ela contribua pra o sentido do parágrafo e conseqüentemente, o 

parágrafo vai contribuir pra o sentido do texto.  

P3: Do todo. Do texto. 

E: Já que o texto é uma unidade de sentido. Isso aí é indiscutível. 

P3: Sei. 

E: Mas assim: quando você coloca... 
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P3: Porque na hora que eu coloquei assim: aspectos estruturais, eu pensei na questão do conteúdo do texto. Pra 

ele ter toda uma harmonia, ele precisa de quê? Num é? Que apresente uma ideia e que essa ideia seja 

argumentada. Em um parágrafo, ou em dois, ou em três, depende né? Tem alunos que escrevem mais. Tem 

alunos que... mas eu tô entendendo o que você quer dizer. Que não seria só estrutural, seria semântico e não 

apenas só estrutural né? É uma coisa pra a gente rever. 

E: São questões assim só pra você... 

P3: Amadurecer né? 

E: Pensar né? 

P3: E melhorar. Certo. Agradeço. 

E: Por exemplo: aí uma outra... olhe: se a gente for pegar aqui, isso aqui são teorias, são modelos teóricos né? 

Que a gente vai só trazendo pra suscitar a reflexão. Mas, por exemplo: tem lá: Modelo analítico para análise de 

texto, o conteúdo e ideias. O modelo que se divide em três aí: conteúdo e ideias, organização e forma né? E mais 

na frente tem as convenções da escrita.  

P3: (incompreensível) 

E: E o objetivo aí da autora, não sei se você leu a parte toda, o objetivo é evitar as variações de feedback né? 

Então o feedback seria o que você faz. É o retorno que você dá ao texto. Tem uma dissertação que eu tenho lá 

em casa né? Acho que é de Mestrado. Tem o título é assim: O texto do professor no texto do aluno né? Então é a 

sua fala, a sua intervenção, a sua forma de orientar, de intervir mesmo. A correção ela é interventiva né? Isso aí 

num resta dúvida. Você intervém. Quando você diz assim: palavra imprópria ou impropriedade vocabular, 

impropriedade lexical, você quer dizer que aquela palavra não condiz ali. 

P3: Não está adequada. 

E: Num tá adequada. Mas essa é a sua opinião. Pra o aluno tá tudo muito bem, obrigado, num é? E aí você vai 

intervir, vai fazer com ele mude, né isso? Então assim, voltando pra as questões semânticas aí. Quando você diz: 

o título né? Do seu texto não corresponde é... ao conteúdo do texto, ao conteúdo do texto né? Levando o leitor a 

criar falsas expectativas e quando você coloca: presença da ideia central né? Ou então bota lá uma interrogação 

aqui no final e aí, e a ideia central? Quando você coloca lá na sua, que eu não sei exatamente como você corrige 

ainda né? Mas a gente vai chegar lá. Quando você coloca: cadê a ideia central? Né? Será que você não tá se 

voltando especificamente, lógico que a questão estrutural, que a ideia central num tá ali nas linhas né? Mas será 

que você não tá se voltando ao sentido? Né? Ao aspecto de sentido do texto. Se essa ideia corresponde com o 

título. Se esse título corresponde com a ideia. Porque geralmente vocês sugerem um tema. É assim né? E aí 

vocês vão é... trabalhar essa ideia. Então são aspectos de conteúdo e de ideias. 

P3: E de ideias. 

E: Mas ideias e conteúdo que, visivelmente, estruturalmente, num está, mas que este estrutural ele vai responder 

ou... corresponder no semântico. 

P3: O que eu quis mostrar pra eles foi assim: talvez o vocabulário, o léxico que eu utilizei tem duplo sentido aí. 

Mas o que eu quis mostrar pra eles assim: que pra um texto tá bem estruturado, tem que está coeso, 

harmonizado. Então eu preciso ter uma ideia, defender uma ideia, me posicionar, ter uma ideia, um pensamento 

e, a partir desse pensamento, eu me posicionar contra ou a favor né? 

E: Ou a favor. Ok. 

P3: Foi nesse sentido que eu coloquei, mas é um caso a se pensar. Isso aí não é só a questão da estrutura. 

E: Não, eu tô colocando assim só...   
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P3: Não. Isso aí é importante essa sua colocação. 

E: Não tô intervindo no seu trabalho, mas é só uma... 

P3: Não. Isso é positivo né? Pra gente crescer e melhorar. Sem dúvida. Sem problemas. 

E: Aqui: você repetiu as palavras, talvez sim né? Por que quando você diz que ele repete, ele repete às vezes 

necessariamente ou repete às vezes desnecessariamente, depende do texto né? 

P3: Dependendo do texto e do aluno. Uns têm mais habilidade, outros menos. A questão de prática também né? 

E: Escreveu como se estivesse falando? 

P3: É... essa questão: escrever como se estivesse falando é adequar. A não ser que seja um texto narrativo, que 

ele apresente um diálogo, um discurso direto né? E aí é possível. Sempre oriento eles evitar as gírias, as palavras 

muito conhecidas, muito repetidas. Procurar ser o mais original. É claro que todo texto tem... 

E: Suas especificidades né? 

P3: Tem. É. 

E: Certo. 

P3: E a gente escreve numa posição em relação às leituras que a gente já fez né? Num tem como também a gente 

deixar de colocar alguma coisa que a gente já leu. Às vezes, até na argumentação é importante a gente se referir a 

uma citação de um autor importante né? Mostra que a gente leu. Conhece o assunto. Que está a par da situação 

né? 

E: É verdade. 

P3: É importante. 

E: Então assim: teve algum outro aspecto de sentido que você viu assim nesse... nesse esquemazinho que eu fiz 

(incompreensível) 

P3: Essa questão interativa aqui. Isso aqui eu achei importantíssimo assim. Mas será que a gente realmente 

consegue fazer tudo isso? Né? Essa questão que você colocou aqui: Modelo analítico para análise do texto. Essa 

questão... tudo é importante a gente vê. Até a aparência do texto é importante. O zelo pelo texto. A letra legível 

né? Quer dizer: às vezes você tem a letra ruim, mas não é ilegível num é? Então assim: tudo aqui é importante: o 

conteúdo, as ideias, a organização e forma, as convenções da escrita né? Que seria a releitura final pra passar a 

limpo o texto. Essa última preocupação seria com isso. Que a primeira preocupação deveria ser realmente com o 

conteúdo e as ideias né? Não sei se eu confundi a questão do léxico aí né? Que eu coloquei isso como estrutura 

do texto né? A parte estrutural. E você tá me colocando que eu reveja como aspecto semântico.  

E: É. Mas aí a sua fala responde né? Diz que o estrutural ele responde no...  

P3: Semântico. 

E: Ou ele contribui de alguma forma pra o semântico. Se num tá lá então, conseqüentemente, o aspecto 

semântico fica comprometido. Né isso? Ou eu tô só botando palavra na sua boca? 

P3: Não. Eu acho que eu quis dizer isso mesmo. Não sei se eu me fiz entender, mas eu quis colocar isso né? Se 

eu falei exatamente o que precisava falar. 

E: É... alguma coisa mais? 



 

125 

P3: Não. Agora assim: que eu vejo assim a complexidade e a responsabilidade do professor em relação a ajudar 

o aluno produzir um texto né? Então será que a gente realmente, muitas vezes quando tá corrigindo esse texto, 

como você colocou, a gente faz essa inferência nossa, querendo que o aluno muitas vezes produza o texto como 

a gente quer. Será que isso... a gente também tem que ter essa preocupação: será que eu tô fazendo certo? Ou eu 

estou podando o nosso aluno nas suas ideias? Na hora que eu coloco uma observação dessas aí: o aluno precisa 

melhorar. Apresentar sua ideia central né? A sua ideia. Melhorar o argumento, apresentando... quer dizer: às 

vezes a gente tem que ter esse cuidado. Porque mesmo, às vezes sem querer, a gente poda o nosso aluno assim, 

em uma palavra que a gente não pensava em dizer e disse. Uma observação que a gente fez. Porque ele tem 

assim um receio. Quando mostra um texto ao professor: aí, professora, a senhora vai refazer meu texto todinho. 

Nada vale. Então é preciso a gente ter esse cuidado também. Que isso às vezes a gente pensa em ajudar e às 

vezes poda o aluno de desenvolver sua ideia. Que num é nossa intenção, mas acontece. Né? E aí a gente não 

atinge o objetivo que a gente quer atingir. 

E: Certo. Então assim X: com o texto na mão, com o texto do aluno lá, você, você vê, no caso você não, que 

você trabalha muito... você faz um trabalho excelente, só em você trabalhar com essa reescrita, que é um 

trabalho muito árduo, muito trabalhoso né? 

P3: Requer muito tempo. 

E: Requer muito tempo também. Então assim: você encaminha lá o rascunho e aí faz umas orientações e aí eles 

levam pra casa. 

P3: Pra refazer. 

E: E aí depois eles trazem já a versãozinha... 

P3: A versão final. 

E: Então assim: você tá lá com o texto na mão, você encaminha a reescrita e aí eles trazem já uma versão... 

P3: Final. 

E: Com as primeiras orientações né? 

P3: É. 

E: Então assim: com o texto... você corrige em casa ou você leva... 

P3: Geralmente eu corrijo em casa. Porque não dá tempo não. Mesmo que seja horário em bloco, os dois 

horários, num dá tempo não. 

E: São muitos né? 

P3: São muitos. 

E: Em média você tem quantos alunos? 

P3: A gente tem em média quarenta alunos por sala né? São cinco horários todo dia né? Geralmente são três 

salas por dia. Duas aulas em bloco: primeiro e segundo horário. Segundo e terceiro. Quarto e quinto e o último 

em outra sala né? Então aí três salas vezes quarenta, três vezes quatro: doze né? Cento e vinte né? Então imagine 

aí você fazer uma produção de texto toda semana, que não é possível fazer, essa é a realidade. Por mais que a 

gente tente não é possível fazer. 

E: O tempo não permite. 
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P3: É. O tempo não permite. A gente tenta pelo menos fazer um por mês né? E a gente orienta que eles vão 

lendo, vão vendo jornal. A gente solta até brincadeira: vocês assistem jornal? Que eu não tive tempo de assistir. 

Eu fico sem saber e vocês trazem a notícia pra mim. A gente brinca assim. Leiam revista. Leiam o que vocês 

gostam. A gente tem essa preocupação. A escola tem essa preocupação. Ela é falha. Realmente a gente tem 

falhas. A questão da nossa formação né? Às vezes a gente não foi bem orientada. Mas aí com o tempo de, de... a 

prática em sala de aula é que nos faz amadurecer e melhorar nossa prática sem dúvida. Quer dizer: a professora a 

três anos atrás não é a mesma professora de hoje. Eu acho que hoje a gente tem... num é? A gente tá mais 

amadurecido e tenta melhorar no que for possível, dentro das nossas possibilidades, a nossa prática em sala de 

aula. 

E: Certo. 

P3: Mas sempre com essa preocupação de melhorar.  

E: Então assim:... 

P3: Com as falhas. 

E: Aí você leva o texto pra casa e você corrige em casa né? 

P3: Corrijo em casa, quando é possível. 

E: Então assim: com o texto na mão, o que é que você prioriza assim. O que é que você... 

P3: Primeiro eu faço o seguinte: eu faço uma primeira leitura né? Vejo primeiro se realmente o que ele escreveu 

está relacionado ao eu foi pedido, ao que a questão pediu né? 

E: Certo. Aí na primeira leitura você não aponta nada né? 

P3: Não. 

E: Nada. Só lê. 

P3: Aí na segunda leitura, na segunda leitura é que eu começo fazer as intervenções: coloco algumas 

observações no rodapé do texto do aluno, num é? Pra devolver pra ele. Agora um dos problemas que eu encontro 

na fase de corrigir é a questão do tempo. Por mais que eu organize meu tempo, mas, por exemplo: será que... 

cento e vinte textos eu tenho em casa pra corrigir num dia né? Eu vou ter condição de ver todos esses aspectos. A 

questão do conteúdo e das ideias que é o principal. A questão da organização e da forma, como tá colocado. As 

convenções da escrita. Será que eu vou conseguir fazer tudo isso? Os primeiros, sou franca em dizer, os 

primeiros até que a gente trabalha um pouco melhor. Quando a gente chega no final já tá superficial mesmo. 

Num tem como num está né? A gente tem outros... a gente não tem dedicação exclusiva só pra isso. Tem outros 

afazeres. Tem outras responsabilidades. Então nós que somos professores somos falhos nisso né? Não tenho 

vergonha de dizer. Porque realmente muitas vezes a gente faz a correção superficial.  

E: Mas é a realidade. 

P3: É uma realidade. Né? Mas é a nossa realidade. Né? Eu não tô sendo... então a gente peca. É um erro nosso? 

É. Mas é real. Isso acontece. E como acontece. A gente num tem só trinta alunos né? A gente tem... são cinco 

turmas. É muita coisa né? E aí um professor trabalhando em duas escolas, em três escolas, como é a nossa 

realidade? 

E: Aí complica né? 

P3: Né? 

E: Então assim: você vai lá e você começa a ver as ideias, os conteúdos, as ideias. Se essas ideias correspondem 

ao tema? Ou... 
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P3: Se tá bem organizado, se ele realmente se posicionou né? No texto. Ele conseguiu mostrar essa posição dele. 

Num é? No texto. A posição dele. O conhecimento dele. 

E: Certo. Aí depois? 

P3: Aí depois eu começo a fazer as observações. Aí depois eu faço uma outra leitura pra fazer as correções 

gramaticais. Sem dúvida a gente faz. A gente faz. 

E: Então assim: essas observações que você colocou aí, são com relação ao texto em si? 

P3: A formação do texto e às vezes com relação a ortografia. Por exemplo: geralmente na ortografia eu coloco 

assim né? Pesquise a palavra tal né? Veja as regras, num é? Veja... alguma coisa nesse sentido a gente coloca 

também. Não só na questão da forma, né? Do conteúdo. Dos elementos que amarram o texto, os parágrafos né? 

Da coerência. Da coesão. Que estrutura o texto, mas, mas também né? A questão gramatical a gente observa, faz 

algumas observações também. 

E: Certo. Aí você, no caso essas observações são feitas... 

P3: No rodapé do texto do aluno. 

E: Nunca ao lado. Na margem. 

P3: Nunca porque às vezes ele faz numa folhinha de caderno, o espaço não dá. Por mais que ele organize a 

margem direita, esquerda, não dá. Eu sempre faço, num é? Num coloco o símbolo. Coloco mesmo por escrito. O 

significado mesmo. 

E: E circular? Você circula? 

P3: Às vezes eu sublinho a palavra. Acontece de eu fazer, num é? Ou de colocar uma setinha lá no parágrafo né? 

Ou então eu, mesmo na observação, veja primeiro o parágrafo, a questão tal ou veja no segundo parágrafo... 

E: Alguma seta sempre pra margem. 

P3: É. Algum simbolozinho. 

E: Pra o rodapé né? 

P3: É. Às vezes a gente coloca né? Ou coloca por escrito ou faz uma cruzinha pra marcar, uma seta, alguma 

coisa assim. 

E: Certo. Mas por exemplo: você costuma resolver os problemas, por exemplo, de ortografia? Quando tem uma 

palavra lá que... 

P3: Eu boto um s. Bom, eu acho, pela, pela, automaticamente às vezes acontece isso, mas se a gente tem um 

pouco mais de cuidado, a gente coloca uma observação lá embaixo pra ele pesquisar aquela palavra ou rever o 

sentido daquela palavra. Mas às vezes acontece a gente tá olhando e já tá... correr o risco... se é com um s a gente 

colocar o s, mas aí depois que se a gente vai fazer uma releitura, a gente percebe, percebe isso e retira, mas 

acontece de as vezes, pela força do hábito... 

E: Eu sei. 

P3: A gente já ir lendo e colocando. Acontece. E quando a gente percebe isso... 

E: Coloca a palavra toda ou você coloca só um acento, por exemplo, que falta? 
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P3: Que falta? Acontece da gente colocar só o acento. Na verdade, o ideal seria a gente pedir pra ele rever né? E 

não fazer por ele. 

E: De não resolver. Sei. 

P3: De não resolver por ele né? Mas acontece. Às vezes acontece. Sem dúvida. Às vezes... pelo hábito. Num sei. 

Mas acontece também da gente ir escrevendo e colocar o acento né? Mas aí numa releitura as vezes é possível a 

gente perceber essa falha e colocar a observação. Mas acontece também. 

E: Com relação a, ainda aos bilhetes né? Esses bilhetes, que você chama de observação aí. 

P3: É. São os bilhetes mesmo pra o aluno. 

E: Têm uns que são verdadeiras cartas né? Que isso é só uma conversa que a gente tá tendo né? Sim, X, onde é 

que estava mesmo? Na questão dos bilhetes né? Você disse que... você escreve as observações no rodapé do 

texto né? E aí essas observações elas falam, escrevem, dizem né? Sobre os problemas do texto e, 

especificamente, os problemas de conteúdos e de ideias, de ortografia, de sentido, de semântica. 

P3: É. Aquilo que a gente vai observando, ou superficialmente ou não, a gente vai colocando e pedindo pra ele 

rever na hora da refacção. 

E: Certo. E você costuma falar também da sua tarefa de corrigir. Da própria tarefa de você enquanto professora 

examinadora de texto, corrigir o texto também? Eu senti dificuldade, por exemplo: eu senti dificuldade pra ver 

(incompreensível) 

P3: Às vezes eu coloco assim: às vezes ele escreve alguma coisa que eu coloco: eu não entendi o que você quis 

dizer em tal parágrafo né? Ou às vezes eu digo até assim: preciso conversar com você.  

E: Sei. Então são aspectos que se referem a própria tarefa de você corrigir, enquanto examinador de texto teve 

né? O trabalho... 

P3: É. Mas a questão do conteúdo das ideias mesmo. Da organização das ideias. As vezes ele quer dizer alguma 

coisa e às vezes por uma simples palavra ele trocou o sentido, então a gente fica na dúvida no que ele queria 

dizer, mostrar. Aí a gente chama ele. Professora, eu quis dizer isso. Aí vamos refazer o texto. Vamo ver como é 

que a gente, né? Melhora. Tente refazer. 

E: Certo. Então a ideia é, ou a valorização inicial seria ou a prioridade né? Seria ver a ideia né? 

P3: É. O conteúdo. 

E: Se a ideia tá coerente. 

E: É. Se o conteúdo tá coerente e... 

P3: Se realmente ele teve condição de se posicionar né? Se ele conhecia realmente o assunto. Se se posicionou. 

Se conseguiu fechar o texto. Se conseguiu realmente colocar a ideia. Se a ideia...  

E: Essa ideia aí pra você ela tá no global ou ela tá no específico? Na palavra? Na frase? No, na estrutura mesmo 

assim. Na microestrutura do texto? Ou tá no macro? Tá no global assim? Tá no parágrafo todo ou tá no texto 

todo? 

P3: A ideia... quer dizer: pra ela se tornar toda harmônica assim né? Ela tem que se tornar, tem que tá no total. 

Vamo dizer: uma primeira leitura pra entender o que ele quis dizer. Num é? Pra depois começar a colocar as 

observações no rodapé do texto do aluno. Que não é fácil. Uma das tarefas mais difícil não é dá aula. Que a 

gente planeja. Organiza o nosso... sabe que vai dá. Mas avaliar o aluno, porque de qualquer forma a gente tá se 

auto-avaliando. Se o aluno não conseguiu atingir o objetivo, também a gente tem que ver que a falha não é só do 

aluno. É nossa. Que a gente não conseguiu chegar e atender àquela necessidade do aluno né? Que requer...  
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E: Certo. Então X, uma última questão pra gente encerrar: uns encaminhamentos que eu dei pra as demais 

professoras foi... é... o tema. Pra elas pensarem num tema que a gente poderia trabalhar de produção de texto né? 

Eu trouxe um modelo. Você viu da outra (incompreensível), mas antes disso, que queria ver com você assim um 

tema pra produção de texto. Você sempre dá um tema pra eles. 

P3: Geralmente o tema surge a partir do texto que a gente trabalha. Por exemplo: a única produção que eu 

consegui trabalhar com eles agora, que não deu tempo a gente corrigir ou eu corrigi na sala, nem lembro mais, 

que aí houve a parada né? Foi a questão da inversão dos valores pra nós. Por quê? A gente trabalhou um texto, 

não lembro o autor, mas falava da ovelha negra e a ovelha negra era justamente o diferencial. Era o inverso. Era 

o que tinha bom caráter. O elemento que tinha o bom caráter. Que geralmente aquele que desvia do 

comportamento normal né? E assim, o quê que a gente propõe ao aluno? São assuntos abordados... a questão 

social, relativo ao que tá mais em evidência, no noticiário. Por exemplo: o ano passado o que a gente trabalhou a 

questão da crise aérea. A gente trabalhou sobre a corrupção. A gente trabalhou sobre a violência, num é? Então, 

este ano, este ano a gente só conseguiu trabalhar isso: a inversão dos valores. Que foi a partir da ideia surgida de 

um texto que a gente trabalhou no livro deles. O único texto que a gente produziu.  

E: Esse tema ele é motivado né? Como você já colocou. Alguma coisa assim, você leva um filme ou um cartaz, 

ou uma história ou um outro texto. 

P3: É. Esse tema ele surgiu a partir de um texto. Num tava nem planejado. A partir do momento que a gente 

começou a trabalhar o texto, a questão de compreender e interpretar o texto aí surgiu a ideia da gente trabalhar a 

inversão de valores. Num tava nem planejado, mas aí a gente fez o replanejamento. 

E: Aí, se você, se hoje, por exemplo, você vai marcar uma produção de texto aí você começa com um rascunho e 

tal né? Mas antes deles começarem esse rascunho, você leva, por exemplo, um cartaz, ou um filme ou um outro 

texto pra motivar essa produção. 

P3: Eu acho necessário. A gente trabalhar anterior a isso, pra servir de tempestade de ideias, de predição. 

E: Certo. 

P3: Né? Porque a dificuldade nossa não é de começar um texto? A gente já leva um texto que fale sobre o 

assunto, ele vendo, observando a estrutura do texto, eu acho que vai ser mais fácil ele produzir o dele.  

E: Aí o tema né? Dentro de uma área temática, você tem um subtítulo e aí ele... ou você coloca só lá o tema e 

aí... 

P3: Não. Geralmente a gente coloca um tema geral. Porque aí eu deixo a vontade, porque aí... deixo a vontade 

pra eles escolherem né? Porque se for a violência, aí eles vão delimitar se é na família, se é na sociedade, se é 

violência contra a mulher, essa parte... 

E: Você nunca direciona os subtítulos não né? 

P3: Não. Eu deixo... eu faço o tema geral e mostro a diferença entre tema e título né? Que o título já é uma coisa 

mais individualizada, que faz referência ao que ele escreveu, (incompreensível) ele cria o título, mas eu faço de 

uma maneira geral. 

E: Certo. 

P3: Sempre a gente faz, sugere assuntos relativos ao cotidiano. Valores, costumes. Geralmente assim o que tá 

mais em pauta na mídia. O que se conversa mais. O que se debate mais. Essa questão: os costumes, valores e 

atualidades. 

E: Certo. Ok. 

P3: Pelo menos a gente tenta né? Falhas a gente sempre vai encontrar e dificuldades também. 
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E: Com certeza. Aí você, eu trouxe o modelo que você me sugeriu aí, vinte e cinco linhas, eu tinha pensado em 

vinte né? Mas aí, como você trabalha com o terceiro ano, não sei se isso influi de alguma forma, eu coloquei lá 

as vinte e cinco linhas. Os encaminhamentos que eu dei pra as meninas foi pensar num tema ou num título. Não 

sei como é que elas pensaram isso durante a semana né? Hoje elas não vieram, não sei? Você pensou em alguma 

coisa assim? Um tema que eles gostam. 

P3: Não. Poderia ser um tema que eles gostam. Precisa pensar. 

E: Que aí eu tô deixando a critério de vocês, que vocês conhecem os alunos mais do que eu né? 

P3: Então a gente vai... eu sugiro assim: que a gente, junto com os outros professores, a gente pense em conjunto 

e discuta pra chegar um consenso e trabalhar um tema só. Facilita pra nós e pra você também. 

E: Certo. Você pensou em alguma coisa assim, uma ideia? 

P3: Não. Como tá a questão do assassinato da menina, poderia ser a violência familiar. Vamo ver o que os outros 

professores dizem e quando a gente retornar as aulas, o quê que vai ser possível fazer. 

E: Certo. 

P3: Já para o segundo bimestre já aproveita o seu trabalho também. Porque logo quando a gente chegar, a gente 

vai ter uma semana de revisão de aula aí logo depois será as avaliações. Aí esse trabalho só vai ser possível 

depois das avaliações né? Do primeiro bimestre. Que já estamos atrasados. 

E: É. E a gente marca um dia pra a produção né? 

P3: É. 

E: E aí isso pode ser dentro de uma semana. Aí tempo o tempo... vocês marcam a produção aí depois a gente 

entra em contato pra poder.... 

P3: Fique a vontade. O que a gente puder... 

E: Porque aí vocês têm que ter o tempo pra a correção. Pra corrigir isso aí né? 

P3: Esse é o problema. 

E: Num tem que ser essa semana, mas vocês é que tem que ter o tempo. Pelo amor de Deus não demore. Tem 

mais alguma coisa que você queria colocar? 

P3: A gente num pode demorar muito por que... 

E: Tem as meninas aí né? 

P3: Não. Não pode demorar muito por que tem o encerramento do bimestre né? Então, de qualquer maneira, 

dentro do bimestre a gente tem que dá conta dessa correção de texto né?  

E: É verdade. 

P3: Da produção desse texto. 

E: Tem mais alguma coisa que você queria comentar? 

P3: Não. Só assim: só colocar da nossa... 

E: Ou alguma pergunta? 
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P3: Não. Eu acho viável. E achei interessante a sua pesquisa e acho que vai contribuir muito pra a escola, eu 

acho que é um tema muito... 

E: E da correção especificamente. Porque é um viés assim que, que vai ou facilitar ou contribuir pra, pra, pra 

melhora daquele texto, se eu enquanto professor estou contribuindo. A intenção é essa: é suscitar uma reflexão 

com vocês né? O representativo aí do Ensino Médio do turno matutino, que a gente num dá conta dos três turnos 

né? Pra refletir. Pra gente discutir essas questões e refletir a partir da experiência que vocês têm. Então, a minha 

reflexão é em cima da prática que vocês têm sobre correção, sobre escrita, sobre leitura... né? 

P3: E sem dúvida vai contribuir muito. 

E: Sobre aspectos de sentido especificamente. E aí voltando mais específico é o aspecto de sentido do texto né? 

Que a correção de vocês nesse texto. 

P3: É. Onde a gente pode melhorar né? Sempre tem o que melhorar. 

E: São questões pra gente pensar inicialmente. 

P3: É. Pensar e tentar melhorar nossa prática. 

E: Então a gente agradece desde já a sua contribuição inicial né? A gente diz inicial né? Porque depois vai ter 

outras maiores ainda né? E a nossa é tá aqui disponível pra... 

P3: Obrigada pelo papo. Eu acho que a gente teve... a gente aprende né? Conversando com o outro. E eu vou 

pensar naquele caso né? Da estrutura ou do semântico? 
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AANNEEXXOO  CC::  TTEEXXTTOOSS  PPRROODDUUZZIIDDOOSS  PPOORR  AALLUUNNOOSS  DDOO  11ºº  AANNOO 

 

 

As vezes adolescentes vivem numa vida provisoria 

que tem relacionamento de fica com este relacioname- 

nto tem adolecente que tem filho sem pensa e esta 

contribuindo para que ele seja um maginal au fazer 

as mesmas coias que seus pais fizeram temas que pen- 

sa que você que para sua vida este é a namoro de 

adolecente. 

Adolecente não tem relacionament com antes duradora 

um relacionamento de adolecente as vezes não tem condição 

psicológicas para acontecer de forma positiva, pais as 

adolecentes não tem muita responsabilidade. 

Portanto a responsabilidade concerteza ajuda no 

namoro na adolescência, pois com respeito a duração no 

namoro é mais grande e ajuda também nos seus aspe- 

ctos psicológicos, por isso o jovem tem que ser mais 

responsavel. 

(Texto 2) 

 

 

Amor... Um sentimento tão difícil 

de se expressar, uma sabem demostrar o 

que estão sentindo, outros até parecem 

que não sentem nada. 

A chave para um grande amor não é 

a inteligência, é o próprio amor que se sente, 

nem a riqueza e estatos, é o próprio 

amor por o outro. 

A chave para o amor é a paciência que 

poucos têm, mas é sempre necessário! 

A fase mais complicada do “amor” é no 

namoro que na maioria das vezes se mistura 

“amor e vontade” e aí acabam agindo 

por impulso... 

Hoje em dia é comum entre jovens 

namoricar o famoso “ficar”, pessoas se sentem 

atraídas e daí surgi o ficar (...) 

O amor é um assunto muito sério 

principalmente quando se trata de está 

apaixonado! 

(Texto 4) 

 

 

Amo é encontrar no outro a própia 

felicidade  e despertar encontos conseguir 

fazer alguem feliz, ser livrimente apaixonado 

de maneira mais simples. Onde possa magoa 

a pessoa amada, enfrentar desafios que 

a vida dar, superar e ser vitorioso e dizer, sou 

campeão, pular gritar, chorar, tudo faz parte 

dos aos da humanidade. 

O amor pode ser uma desilusão qua- 

ndo se fecha as partes, mais sempre 

abrindo outros, já sabemos que é os 
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adolescêntes na fase que se vai amadurecen- 

do e freqüente entre todos os adolescêntes  

quando fala, no amor, se apaixona sempre 

de forma fácil, enfrentar a família, da de 

cara com o mundo, e achar que no mundo 

só existe a pessoa amada. 

O medo que sentimos de nos magoar 

torna-nos mais fracos mas diante o amor, não 

sentimos o medo da solidão o sentime- 

nto que sentimos pelo outro. 

(Texto 5) 

 

 

 Amar é muito bom, namorar, mas tem Pessoas 

que não sabe que namorar tambem tem suas dificuldades, 

não é só flores, Principalmente o namoro na adolescencia, 

que os adolescentes ficam com um e com outra e por isso 

nunca o namoro da certo. Muitas vezes, eles não usa 

a palavra mais importante num relacionamento que é 

amor. 

 No passado, o namoro demorava muito tempo, 

porque os casais se amavam de verdade. 

Os casais eram muito fieis. Mesmo com todas as 

dificuldades um amava o outro. 

 Nos temos que amar muito e ser muito fial a 

seu par. Temos também que ser amado. 

Assim, os nossos relacionamento vão demorar 

muito mais e nós temos que saber o 

valor de amar. 

(Texto 6) 

 

 

O amor é um assunto bem comPlicado na vida do ho- 

mem. De todas as fases do amor a mais importante é a 

mais complicada é a adolescência, pois é a fase do desenvol- 

vimento, do aprendizado, das descobertas, dos sentimentos, 

é a fase que você é obrigado a escolher ficar ou namo- 

rar eis a questão 

Os adolenscente de hoje só querem ficar por curtição, na- 

moro sério poucos deles querem assumir essa responsa- 

bilidade. Muitos achão que o no o namoro é um bicho 

bicho-de-sete-cabeças, mas não é, ele tem suas comPlica- 

coes como qualquer outra coisa, não é muito fácil entender 

o amor, pois tudo que é fácil é ruim pois vai fácil, você 

tem que investir tudo em um relascionamento mesmo que 

sofra, pois a maioria começa um namoro só para brincar 

com o próximo, e poucos sabem que lá na frente tem alguem 

esperando Para fazer o mesmo com você. Se todas as Pes- 

soas vivessem intensamente um amor bonito, feliz, Puro e 

verdadeiro, seria ótimo porque nunca mais existiria a 

seguinte frase “Sofrer por amor” 

E assim que vejo todos os aspetos do amor, penso que o 

certo e viver intensamente, e desfrutar desse sentimento 

tão bonito que é o amor sem machucar o próximo, é como 

diz a letra da seguinte música “É preciso amar as pesso- 

as como se não ouvesse amanha”. 

(Texto 7) 
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Para alguns, principalmente, os jovens só pen- 

sam em ficar e não em namorar 

porque sentem medo de sofrer e não conse- 

guir se dar com esse relacionamento. A 

mioria compreende que para namorar 

tem que sentir um sentimento muito 

bom que é o amor, mas também, há 

aqueles que namoram sem sentir esse sem- 

timento tão importante que é o amor, por 

exemplo o adolescente, a maioria deles só pensam 

em ficar. 

No passado, segundo alguns, só existia apenas 

um casal que era Adão e Eva e foi de um 

relacionamento entre eles que formaram uma 

família para o mudo. 

Existem relacionamentos intensos e menos 

intensos, o sexo não é tudo em um relaciona- 

mento e sim o amor, pois o sexo na não feito 

com responsabilidade pode causar uma doença 

muito grave que é a Aids. 

Portanto, devemos respeitar e conhecer o outro para 

podermos nos relacionar com o mesmo para que 

esse relacionamento seja seguro e confortável. 

(Texto 8) 

 

 

Para alguns, principalmente, os jovens só pens- 

sam em ficar e não em namorar 

porque sentem medo de sofrer e não conse- 

guir se dar com esse relacionamento. A 

maioria compreende que para namorar 

tem que sentir um sentimento muito 

bom que é o amor, mas também, há 

aqueles que namoram sem sentir esse sem- 

timento tão importante que é o amor, por 

exemplo o adolescente, a maioria deles só pensam 

em ficar. 

No passado, segundo alguns, só existia apenas 

um casal que era Adão e Eva e foi de um 

relacionamento entre eles que formaram uma 

família para o mundo. 

Existem relacionamentos intensos e menos 

intensos, o sexo não é tudo em um relaciona- 

mento e sim o amor, pois o sexo se não feito 

com responsabilidade pode causar uma doença 

muito grave que é a Aids. 

Portanto, devemos respeitar e conhecer o outro para 

podermos nos relacionar com o mesmo para que 

esse relacionamento seja seguro e confortável. 

(Texto 9) 

 

 

As vezes um pequeno sentimento pode 

se transforma em uma grande loucura 

ou uma determinada paixão, quando se esta 

em um período de grandes acontecimentos a 

“Adolescência” 

A Adolescência é um período de descobertar, 
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novos aprendizados e é uma porta que se 

abre para o amor, mas esse amor nem sem- 

pre é correspondido e nesse momento que 

sentimos na pele o que é sofrer por alguém, 

esse sofrimento nos ensina grandes lições de 

vida. 

Se nós sofremos por amor, imagine 

Deus que deus seu único filho para morrer 

por nós. 

(Texto 10) 

 

 

O namoro na adolescencia; os jovens quando che- 

gam a uma certa idade eles pensam em se rela- 

cionar com outras pessoas, ou seja eles só pensam 

em namorar. 

Todos os adolescêntes quando crescem, eles 

pensam em namorar, o namoro ele é um 

sentimento muito bom mais os jovens eles 

não estão sabendo se relcaionar direito eles deve- 

riam se cuidar porque têm muitos jovens 

que não sabem se previnir eles deveriam u- 

sar camisinha todos os jovens o que eles 

deveriam saber que não basta só pensar em se 

previnir mais eles não se protegem é 

muito bom amar, mais os jovens não 

estão sabendo pensar, namorar, beijar é 

bom mais tudo isso é preciso ter cuida- 

do é preciso usar a mente. 

Os jovens eles têm que ter uma me- 

lhoria no seu relacionamento porque eles 

não estão se prevenindo não estão queren- 

do ter uma relação boa tem que ob- 

jetividade de amar eles não estão tem- 

do a ideia de se prevenir eles têm 

que melhorar a vida deles se pré- venindo. 

(Texto 12) 

 

 

O ser humano vive na busca continua da felicidade, todos 

buscam um sentido para vida, e encontram resultado, quando com- 

hecem, o amor. 

Certamente, é o amor que nos acorda para a vida e nos faz sohar 

com nosso autorealização, porém, para isso, o amor tem que ser com- 

strutivo para ambas as partes. Em uma relação amorosa tem que 

haver: carinho, respeito e cumplincidade. 

Pois a partir do momento que você se responsabiliza a viver um 

relacionamento, o seu planejamento de vida não é mais apenas para 

seu bem e sim para a felicidade comum do casal. 

Falando assim o relacionamento parece ser algo complicado. Tão 

complicado que merece ser estudado e planejado, mais não e bem 

assom, para o amor florear, é necessário, apenas, que o indiví- 

duo ame a si mesmo, pois certamente será bem mais facio amar 

o outro depois disso... basta estar leve e o amor vira como uma 

borboleta que espera apenas que você esteja di- 

straído a ponto de ceder aos mais bobos caprichos de amor e 

tentar sem sucesso encontra palavras para descreve-lo e numeros  

para calcula e assim perceber o quanto esse amor é enfinito. 
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Portanto, os adolescentes precisam compreender que o namoro 

não é uma mercadoria que você compra e faz dela o que que 

tem que saber que para dar certo um tem que tratar o ou- 

tro com carinho e a atenção que merece. 

(Texto 13) 

 

 

O namoro é o ato mais amoroso que existe e é esta fase 

que faz muitas pessoas exprimem o seu amor incondicional pela 

outra. 

Mas, hoje raramente os adolescentes pensam em namorar á 

sério, eles querem mais é ficar, atém com medo de se machucar, as- 

sim eles não correm perigo de ficar tristonhos pelos cantos. Mesmo 

aqueles que se apaixonam, principalmente, as meninas, que muitas 

vezes, se iludem e engravidam o que o namorado faz é dixar a 

garota. Mas quando ocorre a paixão do lado dos dois, mas mesmo 

assim ocorre a gravidez, o garoto é obrigado a se casar, e é daí que 

eles muitas vezes, perdem os estudos e já começam a serem adul- 

tos antes do tempo, tendo até que trabalhar pra manter a família, 

e então eles percebem que deviam ter se cuidado para que nada 

disso tivesse acontecido. Mas quando tudo ocorre bem o namoro 

é um mar de rosas. 

Portanto, deve-se sim namorar, mas de forma alegre, sal- 

dável, que você possa a dar e receber carinho e amor e poder apro- 

veitar a vida. 

(Texto 14) 

 

 

O namoro na adolescencia hoje é uma coisa 

muito legal que é uma união de duas pessoas que 

se gostam, mas hoje não ocorre muito aquele na- 

moro que duas pessoas se gostam realmente 

em um namoro quase sempre o interesse multuo. 

hoje os adolescente assim como eu tem só um ob- 

jetivo que é pegar todas o famoso ficar com o fi- 

car ficou muito mais prático de escolher uma fu- 

tura esposa. Os relacionamento creio que não vai 

durar mais que 20 anos. Por uma união ter 

um certo sentimento muito sensíveis varios casa- 

is vai opitar por uma união mais curta. O namo- 

ro é muito importante para descobrirmo quem 

realmente queremo conviver diariamente. Não to- 

do o tempo mas aquele contato mais imtimo. 

O amor é um sentimento muito importan- 

para uma vida que com ele a vida fica mui- 

to boa de se viver e com a vida boa de si viver 

o mundo vai começando a melhorar. 

Mas o nnamoro sempre vai ser bom mesmo 

com tudo, nunca vai sumir aquele fogo de duas 

pessoas dividindo o calor e etc. com isso os in- 

tereces somem a inveja a raiva o não gostar. 

(Texto 17) 

 

 

Um namoro tem que acontecer de forma positiva Pa- 

ra começar, precisa do apoio da família que fortalece ao 

casal dando conforto mais seguro, Ao mesmo tempo, o na- 
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moro tem que ter seus limites muito claros de comporta- 

mento. 

O adolescente precisa ter suas condições e aspec- 

tos situacionais (com a relação) e aspectos pessoais (dos pró- 

prios adolescentes), que determinam sua propria escolha. São 

fatores que fazem com que a moça se encate com o jei- 

to tímido do rapaz. A relação se harmoniza e tudo se 

torna profundo na grandeza e na clareza de um grande a- 

mor, de dois adolescentes dispostos a viver uma eternida- 

de, com a pureza de uma grande paixão. 

O amor, ao entrar em contato é capaz de ser e se 

tornar mais grande, frágil e sincero, assim pode se tornar 

a paixão de dois adolescentes que vivem um relacio- 

namento afetivo e que pode durar a vida toda. 

(Texto 17) 

 

 

Muitos adolescentes já sentem o calor da paixão em 

seus corações, mas nem sem o sentimento é levado em 

conta. 

Há namoros que começam de uma bela amizade, mas 

nem sempre dá certo. Nesta fase da vida, acontecem fa- 

tos emocionantes que nos levam a descobrir um lin- 

do sentimento o “Amor”. 

O namoro na adolescência é uma das fases mais 

emocionantes da vida de uma pessoa, leva-nos a conhe- 

cer pessoas, estils de vida diferentes do nosso. 

No começo é sempre um impacto na vida de todos 

mas acabam se acostumando como se não fosse tão 

difícil se adaptar a estilos de vida completamente diferen- 

tes. 

Portanto, o namoro na adolescência é um sentimento 

puro e significativo, para um amadurecimento na vida, 

que nos leva a conhecer e nos mostrar o valor da vi- 

da dentro de um lindo sentimento. 

(Texto 22) 

 

 

Para um namoro acontecer de forma positiva, precisa de vários ingre- 

dientes: A começar com a família que não seja muito rígida e que não 

seja atrazada nos seus valores e que seja conversável e ao mesmo 

tempo tenha limites para o comportamento do adolescente e tenha 

condições de aprendizagem de namoro na adolescência. 

O adolescente precisa de várias condições para se sentir seguro. 

O outro aspecto, tem a ver com o próprio adolescente e suas condições in- 

Ternas, que determinam suas necessidades e a própria escolha. Os 

aspectos amorosos, a relação afetiva ou não entre os pais do adoles- 

cente, também influenciam o seu namoro. Um relacionamento em que 

o jovem vêm de um lar em crise isso não tem saída para o ou- 

tro, porque passa a ser utilizado como antepario de todas 

as dores e frustrações. Geralmente esta carga é demais para 

o outro passeiro que também enfrenta suas crises pelas pró- 

prias condições de adolescente e daí o relacionamento se trans- 

forma e conduz o sexo. 

Portanto entrar em contato com a outra pesso, senti-la, ou- 

vi-la, depende dela efetivamente e ao mesmo tempo, não mas- 

sacrá-la de exigências não ter medo de se entregar, é tarefa 

difícil em qualquer idade. Mas é assim que começa esse apren- 
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dizado de relacionar afetivamente que vai durar a vida toda. 

(Texto 23) 

 

 

Para podermos ter uma boa convivência 

temos que ter um relacionamento amorosso com 

o seu companheiro. Para uma pessoa que quer casar 

em sua adolescencia tem que ter uma respactiva 

do que você que. Hoje em dia, os adolescentes, só querem 

fica não querem um compromisso duradora, o adolecente 

não sentem amor como antes, não sente amor 

no caso de casar depois de ter relacionamento como 

dizem: fazer sexo, transa, fazer amor, relacioname- 

nto, e o que esta faltando nos adolescentes hoje en dia 

hoje em dia o adolescente so querem fica e 

fazer amor, não querem ter um compromisso o 

relacionamento dos adolescentes ou jovens so querem 

fica ou como dizem o caso de ficassão e mas 

festas, baladas, descolecas nessas festas escutamos 

as pessoas ou os proprio adolescente dizem 

fiquei com tal. Ex: João, Paulo e Carlos. Temos 

que procura o seu companheiro de que você acha 

que pode mas combina com você ou sua alma 

gemia. 

temos que procura seu verdadeiro 

amor, não apenas fica, não podemos tenta 

corre mas, temos que ter cauma um dia 

você vai acha seu amor verdadeiro. 

(Texto 25) 

 

 

“Hoje em dia Pra alguns jovens a adolesência  

nada mais é do que a face de ficar, 

namora ou inrolar os outros, Pra alguns 

adolesentes aproveita a vida é usar e abusar 

das pessoas isso não é certo mas é Assim 

que alguns deles fazem. 

A adolesência poderia ser apenas a face 

de namora e curtir a vida como deve ser. 

Beijar na boca, e dar e receber carinho das pés- 

soas é ótimo Sentir-se desejado ou amado Por quem 

tanto queremos. a adolesência é o começo de busca- 

mos confiança nas pessoas e a atenção que tanto 

queremos. nessa face ficamos sem controle e Senti- 

mos em momentos sensações além do comum. 

Portanto acredito que cada adolesênte 

sabe o que deve ser feito. acredito que antes 

de mais nada pensa é sempre certo. 

afinal todo mundo Por mais rebelde que 

seja deve ter responsabilidades a seres com- 

pridas. Pois a adolesência é uma face 

de dúvida, tem alguns momentos mas sempre 

fazemos o que dá vontade. A adolesência 

não é algo complidado mais sempre deve ser 

pensa”. 

(Texto 29) 
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A vida é como uma videira, nossa mãe é 

A arvore e nós os frutos, a gente vem ao mundo 

como uma criança inocente, crescemos e nos torna- 

mos adolescêntes passamos por etapas muito difíceis 

e decisivas como, o namoro. 

O namoro é uma entrega ao amor, é uma 

porta aberta para os raios do sol brilhar e resplan 

descer os nossos sonhos, é como chuva no verão que 

vem pra regar o amor e fazer com que nos em- 

treguemos de corpo e alma mesmo contra nossa 

vontade. Pois nós nos entregamos somos felizes 

mas quando estamos no alge do amor, algo acon- 

tece para nos deixar tristes e às vezes até por bes- 

teiras que acontecem mas esses pensamentos logo 

passam quando encontramos uma nova pessoa e sem 

menos esperar nos apaixonar. 

Segundo o poeta Luís Vás de Camões o amor 

é um fogo que arde sem se ver, que não vemos 

o amor mas sentimos e sabemos que ele existe e 

sofremos quando amamos. 

(Texto 32) 

 

 

Nos dias de hoje é comum o namoro entre os jovens desde cedo eles 

comessam um relacionamento que muitas vezes, não dão serto 

e eles sofrem muito, outros sofrem muito com um amor 

não correspondidos e Por isso os jovens ficam muito 

frajes e se entregam a outros relacionamentos. 

E acabam si entregando de corPo e alma elas não pensa- 

m no que pode acontecer de Pois desse relacionamento Po- 

de vim uma gravidez indesejada os jovens de hoje se  

apaixona rapidamente e não Pensa duas vezes e acaba- 

m se ajuntando muito novos 

E muitas vezes não dão serto e a caba se sePara- 

ndo e algumas delas acabam sendo mãe soltei- 

ra muitas vezes esses namoro a cabão dando ser- 

to entre os joves, os namoro são costante na ado- 

lecencia os jovens de hoje não querem um relacionameto 

serio só querem curtirem a vida não querem Preocu- 

pasão é se namora serio pasão chifre eles não 

queremsicazarem novos porque não querem ter pré- 

ocuPasão com os filhos e trabalhos, algus encaram 

normalmente outros não, quando os ado- 

lecente em gravida os namorados não querem a 

sumir a responsabilidade e acabam botanto a 

cuPa toda nesla e não querem a sumilas. 

(Texto 33) 
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AANNEEXXOO  DD::  TTEEXXTTOOSS  PPRROODDUUZZIIDDOOSS  PPOORR  AALLUUNNOOSS  DDOO  22ºº  AANNOO  

 

 

Os adolescente de hoje tem 

costume de licar, na minha criasão não 

é certo por exemplo ficar com várias 

meninas em uma festa, eu acho que 

deveria ter mais responsabilidade, 

ficar pra mim é um ato muito errado 

ao adolescente ele namora uma menina hoje no outro dia ele não 

sabe mais dela. 

O namoro do adolescente hoje 

é um namoro sério, ele namora 

uma menina dá sem ter relacionamento 

sério, eu acho que era pra ter 

um certo respeito. 

 

(Texto 1) 

 

 

O ficar de hoje e o ficar de antigamente, sempre existiu a 

diferença desses dois atos. 

O ficar de antigamente era um ficar básico mais, tam- 

bém existia, o ficar de antigamente era apenas um celinho,  

um beijo, abrassos e etc, nada mais do que isso, depois do fi- 

car era que vinha o namorar que futuramente poderá Se casarem. 

Já o Ficar de hoje e diferente, hoje o ficar e bem evo- 

luído porque o ficar de hoje inclui até a tranza, hoje o 

ficar vem trazendo procações, vem trazendo a gravidez inde- 

sejada, as disputas dos pais com os adolescentes, e quando as 

garotas ingravida os pais não querem comprir com as suas res- 

ponsabilidade. 

Então é isso, o ficar de antigamente não é como o 

ficar de hoje. o ficar de antigamente trazia a responsabilidade, 

e o ficar de hoje vem trazendo dizavenças e irresponsabilidade. 

(Texto 2) 

 

 

Os namoros nos tempos de hoje, são mais 

inferiores dos tempos passado. Por que os (a) garotos(a) 

pessam mais em curtir a vida, ir para as baladas, 

namorar ficar, tem até vezes que os namorados 

ficam com ciúmes da namorada e a mata por 

simples besteiras. 

Muitos garotos vão as festas ficam com as 

meninas e acabam até gostando delas, tem deles 

que até cazam com as garotas. 

Tem mais meninas que acabam ficando gravida  

mais cedo, com 14, 15 anos. Muitas 

delas que perdem os filhos, porque a barriga 

não suporta o crescimento do filho dentro 

da barriga. 

Eu acho que os namoros de hoje em dia 

estão até mai ruim, sabe por que e até mais 

difícil de encontra uma pessoa que se encache 

no seu padrão. 

(Texto 3) 
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Hoje em dia o jovem não 

quer mais namorar sério. Ele só quer 

se divertir. Tem algumas garotas que  

só quer namorar sério, se fosse assim 

tudo era diFerente, mas não, o rapaz 

vai para uma festa ficar com muitas 

garotas, e ele acha que vai para a Ter 

resultado, mas com algum tempo nin- 

guém mais vai querer ele, e aí, vai ele 

querer namorar com alguma meni- 

na e não vai encontrar. Porque ele já 

vai está falado, que ficava com uma e 

com outra e as garotas não vão mais querer 

namorar com ele. 

(Texto 4) 

 

 

 

O amor é um sentimento 

bom, mas tem suas disiluções; as 

vezes você gosta de uma pessoa ela 

nem ligar pra você, a gente ficar tris- 

te e sofrendo por uma pessoa que 

não dá atenção. 

É ruim mais a gente tem que 

gostar de quem não gosta de 

você. Pois o amor e um sentimento 

bom quando as duas pessoas se 

gostam ou amos “como diz camões: 

“O amor é fogo que arde sem 

siver é ferida que doi e não se 

sente é um contentamento descontente 

é dor que desatina sem doer” 

O namoro é muito importante 

que dizer, apaixonado, amoroso 

namorar procurar-se inspiração amor 

com insistência e afeto ter amor afei- 

ção estima querer bem estar apaixo- 

nado. 

(Texto 5) 

 

 

 

Hoje em dia namorar ou ficar é um assunto 

que atinge a todos. Namorar é um compromisso 

que exige, fidelidade, confiança e muito amor e o fi- 

car não, você pode ficar com um rapaz hoje ou- 

tro amanhã ou até durar uns dias é um momen- 

to passageiro. 

Namorar tem suas vantagens: Você tem u- 

ma  pessoa para compartilhar seus momentos 

bons e ruins; você um companheiro para conversar; 

não ficar falada. Namorar exige você dar, satisf- 

ações, confiança e fidelidade e o ficar também tem 

suas vantagens, você ficar com um garoto hoje 

e outro amanhã, sem precisar das satisfações. Vo- 

cê não precisar ser fiel e muito menos confiar. Ficar 

é uma paixão repentina, tem suas desvantagens, 

você fica falada, você nunca vai ter uma pessoa p- 
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ara confiar, compartilhar seus momentos bons ou 

ruins. Nenhum garoto vai querer namorar com vo- 

cê sabendo que você já ficou com todos ou muitos 

garotos. 

Por tanto tem pessoas que não estão prontas 

para namorar, porque, tem medo de trair ou de ser 

traído, as vezes não confiar o suficiente para com- 

eçar um compromisso, prefere ficar com um e com 

outro. 

(Texto 7) 

 

 

Namorar Para quem tem atitude entende 

que é um ComPromisso sério. 

Esse sentimento é Para quem Considera,  

e sabe que um relacionamento não só 

constituído de beijos e abraços, namorar não 

é só viver do amor e sim estar do lado um 

do outro Para o que Precisar e necessário. 

 Um relacionamento Tem que ser maduro é 

responsável. Discussões, ciumeses, e outras 

coisas sempre vai vim á tona. 

 Mas quem fica é Completamente diferen- 

te, Pois ficar não Passa de um Passa-tempo,  

as vezes esse ficar se torna em consequencias 

amargas, Pois tem Pessoas que se envolve sem 

Conhecer, e faz Coisas de muita responsabili- 

dade e quando se dar Conta é tarde de mais. 

(Texto 8) 

 

 

Estamos vivendo no século vinte e um, muitas 

coisas mudaram, as pessoas evoluiram, algumas pa- 

ra melhor, outras nem tanto. um bom exemplo e o na- 

moro de tempos passados para o de hoje, antes os jovens 

tinham mais paciência, mais calma, esperavam tudo 

vir a seu tempo, mas hoje não, são muito apressados 

muito anciosos, não sabem esperar as coisas acontecerem 

naturalmente, querem fazer tudo ao mesmo tempo. 

Cehagar a casar em pouquissimo tempo, uma uni- 

ão que muitas vezes não dura mais que alguns me- 

ses, e dessas uniões saem grandes consequências, como 

crianças inocentes que não tem nada haver com o 

que os pais fazem, e em alguns essas as mães acabam 

cometendo atos inpensados e fazem aportos que é ilegal 

e acabam sofrendo de até morrerem por causa dos desvane- 

ios, é não medem as consequências dos seus atos. 

Não precisamos ter pressa para fazer em um dia 

o que podemos fazer em meses e até em anos, temos que 

ter calma, é paciência para sermos felizes, vamos apro- 

veitar a nossa juventude para estudarmos, nós divertimos 

e deixar tudo correr ao seu tempo, sem precisar de 

pressa, temos que ter calma, e ir devagar, para 

não tomar decisões precipitadas. 

(Texto 9) 
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As mulheres de hoje não quer namorar e 

sim só ficar. Muitas conhece um rapaz elas se 

apaixona, é um amor a primeira vista eles se in- 

ludem com um rapaz, e fica até contra seus pais 

passa um mês ou dois meses só ficando com 

esse rapaz e depois ela parece gravida quando 

ela conta ao rapaz, tem uns que pede para ela 

fazer um aborto. 

Já tem outras mulheres que conhece um 

rapaz, e é um amor a primeira vista ela come- 

ça a namorar com ele, os pais já fica contra 

com esse namoro, fica pensando que o rapaz  

é um vagabundo, só quer ficar com ela é 

em gravidar ela e ir embora, mas as vezes 

os pais se engana 

e tem mulheres que escolhe o seu amor a 

primeira vista e não se engana com os rapazes. 

(Texto 10) 

 

 

O mundo é um sentimento muito especial 

para todos nos, porque sem amor no nosso co- 

ração agente fica uma pessoa muito amargu- 

rada de mal com a vida e criticando em to- 

do o que você e os outros faz. 

O ficar não acho que seja errado, porque 

você é livre e desempedida pode fazer o que 

quiser, mas tem sertãs horas que passa 

dos limites, como ficar com o namorado 

ou marido dos outros e isso só leva a 

tristeza para você no futuro. E o que eu 

acho certo é que você vá conhecendo a pessoa 

melhor e ai se interessa mais e quem as- 

be pode até levar ao namoro. 

Minha opinião sobre o namorar e o ficar 

é que agente precisa de alguém para nós 

amar e viver bem com a vida e com to- 

dos a sua volta. 

E o ficar eu não acho que seja erra- 

é uma forma de você conhecer a outra 

pessoa melhor. 

(Texto 11) 

 

 

Amor é um sentimento que mexer com dois 

corações apaixonado. O coração bater acelerado. 

Só fica pensando na pessoa amada 

quer que ela fique o tempo todo com você. 

Amor a dois e a pessoa amada está 

sempre perto de você nossos momentos felizes 

e tristes de sua vida. só não basta amor  

e carinho tem que compartilha seu momentos 

felizes e tristes com a pessoa amada entende 

as ideias e compartilhas juntos. Amor a dois 

entende as qualidades e defeitos e viveram 

felizes apaixonados. O amor é lindo quando 

você compartilha a dois e felizes. 

quando o amor bater em seu coração 
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deixe entrar que faz bem a seu coração. 

(Texto 12) 

 

 

O amor é um sentimento que todos possuem, 

é inevitável não existir esse sentimento 

no ser humano. Existe vários tipos de amo- 

ris, amor de pai e mãe, amor de amigos, 

amor de casal. 

Mas ei a questão do amor entre 

duas pessoas que se gostam, se desejam e aca- 

bam tendo um relacionamento sério. Mas o rela- 

cionamento de hoje em dia estãobagunçado, 

não existe mais relacionamento sério como antigamente. 

 Hoje tudo acontece rápido de mais, os jovens pri- 

meiro “ficam”, e depois se rolar bastante afini- 

dade e possivelmente acontecerá um namoro sé- 

rio. Ficar na língua dos jovens é algo sem com- 

promisso, nada além de uma noite. 

Os jovens estão apressadinhos de mais, e talvez 

esse é o motivo pelo qual os relacionamen- 

tos de hoje se desgastam mais rápido. 

 Os jovens precisam si concientizarem e Duda- 

rem esse pensamento, por que se continuar do jei- 

to que estar, não haverá famílias extruturadas 

e o verdadeiro amor nunca prevalece-rá. 

(Texto 13) 

 

 

O namoro é uma coisa muito importante para 

muitas pessoas, por que eles se amam e o namo- 

ro as vezes nos trás alegria. 

O namoro nos trás alegria e felicidade mais 

também tem seus pequenos defeitos. Tem um- 

itos casais que querem compromissos sério com 

aquela pessoa porque se amam de verdade, mais 

também tem muita gente que não quer compromi- 

so muito sério só querem ficar. Como assim ficar 

O ficar, vamos supor que eu fui pra festa e 

eu me aproximei de um menino, ai bato um papi- 

nho com ele e depois fico com ele, ai quando Che 

ga no outro dia eu já não quero mais saber da- 

quele menino, foi só naquela noite e acabou tudo;  

no outro dia eu já não quero mais ele e sim ou- 

tro menino. 

A maioria dos namoros começa mais ou me- 

nos assim, fica uma noite com aquele menino 

ai se rolar um clima romântico ai vai ficando 

com aquela pessoa várias vezes, depois vai se 

apaixonando e depois começam a namorar e 

fica uma coisa mais séria. 

(Texto 14) 

 

 

Nos dias de hoje não existe mais namoro serio 

a maioria só querem ficar poriso que não existe 

Amor. 
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Antigamente o namoro era mais reservados, mas agora  

é tudo liberado, namorada pode dormir na casa 

do namorado pode fazer coisa intimos na frente 

de tudo e de todos, não existe mais respeito e nem 

vergonha. Hoje em dia as meninas ficam gestante muito 

cedo eu conheço uma menina que ela se perdeu 

com doze anos e aos treze anos já foi mãe essa 

esperiência pra ela estar cendo muito difícil porque 

ela se separou do marido logo quando teve a bebê 

e vive com os pais, levando aborrecimento da fa- 

mília, se ela tivesse pensado antes de engravidar 

tudo teria sido mais fácil. 

 .......................................... 

 Ficar hoje está na moda 

 mais quando essa moda  

 passar o bicho vai pegar 

 .......................................... 

(Texto 15) 

 

 

Por mais sejam os jovens novos e por mais 

namoradeiros que tenham em seu tempo de 

solteiro. Será que está certo um adolescente tão 

jovem aparecer cada semana com um namorado novo? 

Namora os dois assumem a relação diante de 

parentes e amigos E fazem um pacto de fidelida- 

de no namoro os dois tem a chance amadurecer juntos. 

Fica o casal troca beijos e caricias podendo até 

chegar ao sexo seja qual for a duração do relaci- 

onamento um dia ou varios dias nenhum dos 

dois assumem compromisso e exigir fidelidade 

ou faz cobranças sobretudo na adolecencia –  

ficar pode proporcionar um aprendizado afetivo 

Os namorados nomes curtos e relacionamentos 

sem compromisso que os jovens chamam de “ficar” 

tem até um lado positivo essas experiências –  

ajudam a pessoas a desenvolver a afetividade. 

(Texto 16) 

 

 

Hoje, talvez o principal valor perdido na 

relação pais e filhos é a existência do diálogo 

da conversa, da troca de experiências, que 

tanto contribui para a formação dos jovens. 

 Hoje, namorar e ficar pros jovens 

é tudo igual pois eles não percebem 

que namorar é um compromisso sério 

e ficar é uma coisa que não tem 

compromisso sério, porisso são duas  

coisas muito diferente, pois namorar é 

um relacionamento que vem da pala- 

vra, paixão. 

 E ficar só por ficar, não dar, pra 

perceber sôbre esse sentimento. 

Os pais precisam conversar, muito 

com seus filhos, para mostra um pou- 

co da experiência deles, que é nece- 

ssário, se aproximar dos pais para 
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conversar com eles, para falar a respeito 

sôbre esse assunto que é bem comen- 

tado, sobre os jovens de hoje em dia. 

(Texto 17) 

 

 

Ficar é algo sem compromisso, é um passa tem- 

po, que pode ser definido por minutos, horas  ou dias. 

Há situações até em que as pessoas acabam ficando em 

único dia com vários passeiros (as). As pessoas ficam 

quando, se encontra, mas quase nunca marcam um 

encontro, de vez emquando ele (a) some e só dá sinal de 

vida tempo depois, pode ou não incluir intimidades. 

Em muitos casos as pessoas vão ficando só pra 

conhecer melhor o seu passeiro(a) e vão ficando até as- 

sumirem um relacionamento sério que chega até o nam- 

oro, que é um momento muito importante na vida das 

pessoas que se apaixonam, por que é um grande passo para 

o casamento, e essa pessoa espera que seu companheiro(a) 

der satisfação de seus atos(a) por necessidade. 

Aos poucos surge, as necessidade de estar mais tempo um 

junto do outro (a). quando se percebe tudo o que acontece 

em sua vida você divide com seu companheiro(a), e a 

simples possibilidade de terminar tudo isso te apavora. Ca- 

da namoro é diferente, mas algumas coisas são iguais 

para todos: o Respeito, o carinho (etc) não essencial não só neste 

tipo de relacionamento. o namoro trás alegria, compromi- 

sso, fidelidade, paixão a cada dia, amizade, dedicação mas 

com o parceiro(a) preocupação em fim a busca de uma vi- 

da a dois cheio de amor e paz. Basta encontra a pessoa 

certa para ser feliz. 

(Texto 18) 

 

 

Dizem que namorar caiu de moda, que a onda 

agora é ficar. Será mesmo? 

 Namorar hoje implica em saber compreender o que 

se passa com nossa mente e coração e, principalmente, a 

compreenção da pessoa que amamos e que escolhemos 

para estar ao nosso lado. 

“Ficar”, o meu ver, é uma brincadeira de 

Pega-pega. Pega um hoje. Pega outro amanhã. E por 

ai vai, cada final de semana. É mais um rostinho  

bonito para a coleção. É como se o amor, 

namoro, fosse algo descartável, que se usa ho- 

jê e amanhã não serve mais. Há quem 

ache o “ficar” interessante. Eu acho que nossa vi- 

da, que é um dom de Deus, não deveria  

ser colocado num joguinho de ficar. 

 Há quem ache o que eu digo é 

careta, mas o meu coração me diz 

que devemos buscar aquilo que nos faz crescer 

com dignidade. Aquilo que nos faz voltar os  

olhos para Deus e dizer: - obrigado, Deus, por 

colocar uma pessoa tão maravilhosa no 

meu caminho. 

(Texto 19) 

 



 

147 

Antigamente nos tempos dos nossos avós e pais não 

existia essa história de ficar. naquele tempo era namor- 

ar a distância, noivar sem beijar e casar. 

Hoje em di, na geração jovem, alguns só querem 

ficar, ficar e fica. não são todos, alguns querem namo- 

rar ter alguém pra conversar, desabafar, compartilhar mo- 

mentos de alegria e tristeza e que possa contar sempre. 

Mas com essas histórias de ficar e namorar, tem pessoa- 

s com grandes dúvidas. O que é ficar o que é namorar tem 

pessoas? Bom para isso não é preciso uma explicação 

científica ficar é beijar, abraçar, sair, contar 

com o outro, dar algumas explicação de nossas vidas 

estar com a pessoa amada nós momentos bons e ruins 

da vida é dizer um eu te adoro ou um eu te amo sem medade 

que outro não vai gostar ou empressão de que está quere- 

do algo mais que simples beijinhos e abraços. 

A geração de hoje quando namora, muitas vezes 

não é para casar, como no tempo dos nossos pais, 

por isso para facilitar a vida de alguns jovens aume- 

ntar a dor de cabeça de alguns pais surgiu essa nova mania ficar. 

(Texto 20) 

 

 

Nos tempos de Hoje os jovens gostam de 

curtir a vida ficando com muitas garotas 

tem garotos que nem gostam da garota 

e mesmo assim namora, gostam de sexo 

so que saber disso tem garotos assim que 

trasam com as garotas ele cai fora mais  

eles não pensam, que nos tempos dos  

pais deles, namorar significava muito. 

 Há 20 anos atrais existia ficar, os casais 

so namoravam em casa, na frente dos pais,  

os dois so podia fazer sexo depois de casar,  

hoje em dia tanto a mulher como o homem eles 

não se respeitam os garotos e as garotas tem 

um relacionamento que um gostou do outro 

que nesse relacionamento inclui amor entre 

eles e eles mesmos se respeitacem. 

(Texto 21) 

 

 

Em muitos países marcar encontos [ou sair com 

alguém do sexo o posto] é visto como uma diversão 

romântica, uma reclareação. Assim, e que os em 

contros assumem muitas formas. Para algun- 

s, um encontro formal, bem estruturado, flo 

res, um delicioso jantar e um beijo de despedida 

fazem parte da agenta. Para outros, um encontro 

simplesmente passa algum tempo soco- 

m alguém de quem você gosta, do sexo o posto. Há a 

té mesmo pares que são vistos contantemente Jon 

to mais que afirmam ser apenas bons amigos. 

Bem que chama isto de encontro, de saírem 

juntos, quer de apenas verem um ao outro 

geralmente equivale a mesma coisa: um rapa 

z e uma moça passam bastante tempo jun 

socialmente, muitas vezes sem nenhuma 
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supervisão. Os jovens de hoje endin 

ão são adutos mais pensão como a vida 

sexual sedo de mais. Para mim e para a mai 

oria dos garotos que conheça, as coisas sim 

plesmente foram indo cada vez mais longe, 

e por fim você não é mais virgem. Começa-se 

só com alguns abraços e beijinhos e antes 

que você se dê conta do que aconteceu não conse 

gue para. 

(Texto 22) 

 

 

A uma grande diferença entre namorar e 

ficar. O ficar como os jovens dizem e você beijar 

uma pessoa seja homem ou mulher só por 

um instante, alguns minutos e até horas. 

Na opinião de várias pessoas o ficar 

hoje em dia é o começo de um namoro 

ou de uma relação mais aprofundada, 

podendo chegar até em casamento. 

Por exemplo, você conhece uma menino 

ou um menino e acaba ficando com ele(a) 

voceis vam se conecendo melhor e acaba 

gostando um do outro e acabam namorando. 

Uma boa parte da população acha que 

o ficar não é correto, porque acaba 

envolvendo os jovens a se relacionarem 

sexualmente, já que o ficar e só por um 

curto tempo, fazendo com que o 

jovem não tenha o conhecimento do que 

pode vir adiante. Como por exemplo 

doenças ou uma gravidez não desejada 

isto se não usarem o preservativo. 

(Texto 23) 

 

 

Hoje ficar não é nenhuma no- 

vidade para ninguém. A maioria dos ado- 

lescentes tem seu primeiro beijo com o 

“ficante”, mas o ficar está evoluindo muito 

rápido a tal ponto de virar matéria na 

revista veja; a revista mais difundida 

no Brasil, é agora virou assunto na “Missão Jovem”. 

Além de ficar com qualquer um 

sem conhecer, há casos de uma relação 

sexual já no primeiro contato físico com 

o parceiro (a). É moda num grupo de amigos quem  

consegue ficar com o maior número de pessoas. 

O namoro está cada vez mais 

longe da nossa realidade. Esse é o perio- 

do que deve ser destinado ao conheci- 

mento do companheiro. 

Não é somente festa é algo um- 

into sério, que deve ser encarado com 

responsabilidade por ambos. 

(Texto 24) 
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Nós tempos antigos os pais dos filhos não tinho 

esse negocio de ver seus filhos ficando, era só namoro 

e se force na vista deles para que não acontecesse alguma 

coisa de mais responsabilidade que viecem conprometer 

seus filhos mos cedo. 

nas como hoje os adolecentes só pensam em ficar 

curti os menimos (a) não tendo amor por si propio 

eles não tem mais responsabilidade. 

nós adolecentes temos que tomar atitudes nessa 

vida de querer ficar ou namorar isso é uma respon- 

sabilidade muito grande, vamos refletir com isso epen- 

sa no que vamos fazer. 

(Texto 25) 
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AANNEEXXOO  55::  TTEEXXTTOOSS  PPRROODDUUZZIIDDOOSS  PPOORR  AALLUUNNOOSS  DDOO  33ºº  AANNOO  

 

 

Quando crianças não imaginamos que futuramen- 

te namoraríamos ou ficaríamos com alguém. Daí 

vem a questão ficar é a mesma coisa que namorar? 

Dados comprovam que não, ficar simplesmente é 

algo semutánio não sendo compromiso é, uma coisa 

sem conteúdo ou porque não dizer vugar. Ficamos 

e beijamos muito no decorre do tempo, que no final 

não nós acrescenta nada de bom só alguns números na 

lista de ficantes. Vive um compromisso sério é uma 

aventura compartilhada, a pessoa aprende a se conhecer 

melhor e respeita os limites do outro dependentemente 

se é ruim ou bom, com o passa do tempo adquirimos 

experiência e capacidade de se relacionarmos com ou- 

trás pessoas que namoramos. 

 Pessoas namora e também ficar isso quer dizer 

que as pessoas tem um relacionamento mais nada se- 

rio, só o momento que estão juntos. Talvez num re- 

lacionamento ficar e no mesmo tempo namora não seja 

uma concepção tão diversa, poís é uma estabilidade 

sem compromisso inadequado, ou simplesmente sem 

argumentos para assumir perante a família e a so- 

ciedade. 

(Texto 1) 

 

 

 Namorar ou ficar hoje em dia Para 

os jovem e adolecente e comum Pois isso e 

Conhecido já em todo mundo. 

 Para os mais velho ficar e dormir e 

junto mais Para os adolecentes não 

é um bicho de sete cabeça basta comhece- 

rem um olhar atraente é assim vai 

ocorrendo um beijo um abracos Se as 

jovem casal sempatizaram um com 

o outro já Passam a ter relação sexual. 

 Pois os jovem têm que se Prevenir 

contra doença sexualmente lransmi- 

ssivel vai uma grande Preocupação. 

 Os jovem não Podem continuar as- 

sim tem que ter mais esclarecem- 

To e orientação com Palestra e a ajuda 

dos pais. 

 Seja como for o fato de ficar até 

agora Produiz resultado mais benefí- 

cios que ocivo. Os jovem se enganam 

de criar uma maneira de se iniciar  

no jogo sexual de uma forma jamais 

imaginada Pelas gerações anterio- 

res, sem mais afeto. 

(Texto 04) 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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 O namoro na sociedade por jovêm adolescentes que não querem 

saber em namorar fixo. Mas a onda dessas pessoas adolescentes e adultos, 

agora é ficar e namorar. Jovêns que ficam Com um e outro e eles não estão 

nem aí mais isso e muito feio tanto para o homem como para mulher. 

Antigamente era raro essa idéia de ficar mais sem um namoro fixo e bom 

para os dois que estão se relacionando. 

 Uma relação a dois não é só ficar e namorar, mas sim é ter Carinho, 

amor, amizade um bom Companheirismo e uma ótima Convivência e sem 

desconfiança de seu parceiro. Um amor de verdade, o sentimento que deve ser 

correspondido, mais não namorar por esta noite Com pessoas que não Conhece 

nem sabe quem é. É ficar sem prazer algum Com um Companheiro desconhe- 

cido, fica sem graça não tem clima para se relacionar, se torna algo por 

incompleto, há dúvidas se foi certo tudo aquilo que fizeram se relacionan- 

do sem prazer, os dois estavam precipitando forçando o próprio Corpo e seus 

sentimentos. 

 Os jovêns brasileiros muito deles não raciocinam as coisas que 

fazem e não tem nem um pouco de responsabilidade Com que aconteça em 

sua vida. Pois os jovêns pode reverter esta situação ajudando-se, pedindo 

ajuda a famílias, a escola e amigos proximos e tornar-se responsável. 

 

(Texto 05) 

 

 

Relacionamentos sem compromisso passeam entre a juventude do passado e de hoje 

com o termo “ficar”. São descritos na sociedade moderna, como algo normal haleio, conluin- 

do de maneira iresponsável e desviando-se da ótica social um evidente relacionamento no 

estilo de reconhecimento progressivo com o parceiro, que é o namoro. 

 Um compromisso delimita definitivamente as escolhas, porque é exclusivo num compro- 

misso de namoro é a mesma coisa, os parceiros devem comprometer-se permanente e exclu- 

sivamente um com o outro, não fica sendo algo jogado ao espaço como esse habito 

muito usado entre a juventude, o “ficar”. 

 O namoro desenvolve uma forma de caráter para a vida no relacionamento, que requer 

determinação paradesencadear a cada dia mais conhecimento do seu par- 

ceiro. Um namoro é perfeito quando estabelece o compromisso dos parceiros, com res- 

ponsabilidade e sabedoria pois é um passo a cada dia. 

 O meio social influencia com seus distúrbios ético morais, pois hoje a socieda- 

de ensina o descompromisso com seus próprios sentimentos, fazendo com que muita  

gente torne-se magoadores e magoados tornando-se ministros de suas vidas desesta- 

belecendo o equilíbrio do homem interior, e a falta de fé em um possível e verdadeiro 

amor, algum dia, torna-se ilusão. 

 O termo ficar é adquerido como habito na juventude como um meio de evitar 

a dor emocional. Para eles o namoro é algo distante, fora de moda, eles busacam 

sexualidade e não compromisso e que somente os levam a a abisurdos 

e sofrimentos. 

 Precisamos ensinar a nossos filhos o que é o namoro e não deixar mentes infantis 

fascinar e manipular-los. A família é a estrutura da sociedade se ela não 

centralizar a criação de seus filhos de forma parcial e mútua, a sociedade sem- 

pré crescerá emvergonhada devido as mentes dos nossos jovens sobre o namoro. 

(Texto 8) 

 

 

O namoro na adolescência, atualmente não é 

conveniente porque os adolescência estão pensando 

que o namoro é só ficar. 

Mas não é assim, um relacionamento, é uma 

coisa muito séria que eles devem saber a importancia 

do namoro, é um compromisso sério que exige valores 
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um do outro. 

Só devemos emfentar um relacionamento quando 

tivermos uma estrutura psicológico e físico, mas 

para isso precisa que a familha pepare o 

adolescente para um relacionamento. 

Percebea-se que não é a melho escolha para o jovens 

pensar em ficar, mas é aprendisagem que leva-os a só 

pensar em ficar mas os jovens não sabem a 

importância do namoro, pois é algo muito sério que 

leva a ter um maior compromiso como, por exemplo, um casamento. 

Para alguém deles não é importante o namoro, 

mas eles nuda não sabem que o namoro pode ate 

cheja em um casamento. 

(Texto 9) 

 

 

Namorar é muito importante mas ficar também é legal, é 

uma relação sem compromisso que você pode se divertir sem se 

preocupar em dar satisfação a ninguém, e passar algum 

tempo curtindo essa pessoa, de repente e pode até come- 

çar um namoro. 

Muitas pessoas começam um relacionamento mais forte 

depois de ter fica ficado algumas vezes isso serve para 

que você conheça mais uma a outra, faz com que se 

sinta mais avontade sem aquela pessoa do companhe- 

iro, está sempre cobrando fidelidade ou está sempre en- 

ciumado. Ficar é muito bom por um certo momento ape- 

nas em ficar com aquela pessoa, há momentos em 

que você pode não querer mais ficar mas sim 

e jovens quer uma coisa mais séria e mais dur- 

radoura. Pode ser nesse momento que ele esteja apai- 

xonado(a). 

(Texto 10) 

 

 

Os jovens atualmente pensam mais em ficar do que namo- 

rar, pois acham que ficar é mais interessante pois é sem com- 

promisso e namorar se comprometem. 

O ficar é bem diferente que o namorar pois, o ficar não 

tem compromisso, hoje podemos ficar com um cara aqui a- 

manha com outro sem nenhum tipo de problema, ao com- 

trário do namoro. 

O namoro é um relacionamento mais sério com com- 

promisso, é quando gostamos daquela pessoa e queremos al- 

a mais do que ficar, é um relacionamento que compar- 

tilhamos um com o outro; o amor; que de vemos primeira- 

mente respeitar e entender o modo de pensar do outro. 

Para começarmos um relacionamento devemos primei- 

ramente ficar, conhecermos a outra pessoa bem melhor e 

depois de conhecer e pensar em namorar, pois é im- 

portante para os dois ficar e namorar cada relacionamen- 

to no seu tempo adquado. 

(Texto 11) 

 

 

 

 Quando se analisa o fato de namorar ou 
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ficar nos questionamos e principal objetivo em nossa  

vida, não deixando de observar as diferenças entre os 

dois, sem nos esquecer dos pontos negativos e positivos 

de cada um. 

 O ficar é uma maneira que os jovens ele 

Hoje encontram para conhecer várias pessoas. Hoje em 

dia, rapazes e moças tem muita felicidade com 

o ficar e por isso não querem assumir uma res- 

ponsabilidade de um namoro mais sério. 

 Já o namoro, é uma forma de um 

casal se conhecer melhor, aprender um com as 

diferenças um do outro e quem sabe no futuro 

pensar num casamento onde o casal já se co- 

nhecem e sabe aproveitar cada minuto de cada 

vez. 

 Dessa forma, tanto o namoro quanto o ficar 

são passos importantes na formação de um ado- 

lescentes que no futuro serão adultos responsáveis 

e quem sabe o que bom para sua vida; Mas não 

deixando esquecer que cada namoro, cada ficar 

nos tráz um aprendizado para que no proximo 

ficar ou namorar, não erre do mesmo modo. 

(Texto 12) 

 

 

 Ao começar a falar deste assunto, percebemos que o 

significado de namorar é um relacionamento de com- 

fiança pois namorar é sério, é dar confiança um ao 

outro é está juntos nos momentos de alegria e do- 

res, é colaborar com o outro. 

 E ficar, é ter compromisso, é uma 

pessoa fica um aqui e outro acolá, ou seja, com 

um hoje outro amanha, são estes os significado regis- 

trados dentro desse assunto que é muito comum nos 

dias de hoje e por isso os jovens pensam desta forma. 

 Mais já nos tempos do nossos avós o sentido de 

ficar era uma palavra feia, ou seja, ficar 

para eles já era transar. 

 Os jovens podem reverte esta situação, devem pe- 

dir ajuda a família a escola e torna-se mais 

responsável. 

(Texto 13) 

 

 

 É na adolescência que vivenciamos um período difícil e con- 

fuso, de mudanças no qual estamos nos descobrindo como pessoa, es- 

tabelecendo vínculos afetivos; em um momento que o meio nos nos empoe 

escolhas. 

 E, nessa transição em busaca do amadurecimento, os adolescentes 

estão se distanciando de estabelecer um relacionamento sério, pois 

o modismo implica no “ficar”, ou seja, não é o ato sexual como antiga- 

mente, mas sim como nas festas, uma pessoa conhece alguém e 

namora apenas naquela noite. Porém, isso valoriza somente a bele- 

za externa. Além do mais, para o jovem não fica visto “ficar” com 

3 ou mais rapazes a cada festa que forem, como acontece normalmente. 

 No entanto, o “ficar” pode ser o primeiro passo para assumirmos um 

compromisso, pois ao namorarmos estams nos conhecendo melhor, 

deixamos de admirar apenas o superficial, valorizando o que a pessoa 
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tem de melhor, construindo o verdadeiro amor, na preparação para 

o possível casamento. 

 Portanto, é nessa fase que os pais devem está atentos, orientando 

os filhos para que não se precipitem em seus relacionamentos, pois 

muitas vezes os jovens despreparados, precisam abrir mão de sua 

realização profissional para assumirem o papel de pais. E a pre- 

sença de uma família bem estruturada é o meio de direcionar 

o adolescente para um futuro promissor, tanto pessoal, como 

profissional. 

(Texto 16) 

 

 

Os jovens atualmente levam os relacionamentos 

como uma maneira de diversão, deixando de lado o real 

sentido e finalidade de um relacionamento entre homem e 

mulher. 

 As tradições dos relacionamentos são quebrados a 

cada dia pelos jovens. Atualmente, o que ficar é cada vez 

mais comum entre nossa juventude impedindo praticamente 

a ocorrência de namoros duradouros. O ficar é importante, 

porém, o namoro é mais importante pois o mesmo 

proporciona um melhor conhecimento entre o casal, possibilitan- 

do um possível casamento futuro. No momento em que 

nos conhecemos melhor com a pessoa que gostamos, torna-se 

essencial para uma melhor relação. 

 Atualmente percebemos que os relacionamentos são 

reinventados, tornando cada vez mais raro um envolvimento 

sério entre algum casal, porém, o ficar por ser uma 

forma de divertimento o qual não substitui e nunca 

substituirá o bom e velho namoro convencional. 

(Texto 17) 

 

 

O namoro é uma forma de se expressar para 

a sua companheira, naqueles momentos a sós, é mais 

fácil de falar e de conseguir se entrozar com as pe- 

soa com que você está compartilhado aquele momen- 

to e fazer o que achar melhor, como beijar. 

 O namoro é mundialmente conhecido, mas em alguns 

aaíses é muito diferente, tem muita prostituição, tráfi- 

co de drogas, mais ele pode transformar a vida de 

qualquer pessoa é só ela querer. 

 O namoro pode ser a solução para o mundo em 

que vivemos, pois as pessoas se distraem com o que 

esta acontecendo em sua relação se preocupa com a sua 

namorada, com os problemas que ela está passando, 

pode participar das comemorações junto com a família 

nos momentos mais felizes de sua vida. 

(Texto 18) 

 

 

Os jovens de hoje não querem namorar sério, eles só 

querem ficar, pois acham que ficar seria uma boa opção para 

quem não quer namorar. isso seria bom, se eles não extrapola- 

ssem muito no ficar. 

Se perguntarmos a um jovenzinho de 11 a 12 anos o que é 

ficar, certamente eles saberiam definir, dizendo que ficar é co- 
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nhecer uma pessoa hoje, conversar, abraçar, beijar e para por ai. 

Pois se o outro não estiver mais a fim tudo bem, parte-se pa- 

ra outra. No ficar não há envolvimento sentimental, encontra- 

se numa boa, sem envolvimento e sem compromisso. 

Há muito preconceito contra a mulher nesse caso de ficar, 

pois a mulher fica mal vista, as pessoas comentam e discri- 

minam, mas isto com o passar do tempo tem mudado e as pe- 

ssoas já acham normal ficar, pois muitas vezes esse ficar 

pode virar namoro. 

O namoro também tem seu lado ruim, quando a famí- 

li é contra e só atrapalha fazendo com que o casal termine 

o namoro. Mas quando amamos alguém, não há família, não 

há distância, não há nada que atrapalhe, ao menos que am- 

bos não se queram mais. 

Por isso, em um relacionamento a dois a melhor opção 

é ficar e namorar, por que ao ficar com alguém pode-se conhe- 

cer melhor o outro e pode até rolar um namoro sério e desper- 

tar uma grande paixão e consequentemente um grande 

amor. 

(Texto 20) 

 

 

Hoje qualquer jovem que atinge uma certa idade acima 

dos quinze anos começa ser influenciado pelos os cole- 

gas e “amigos” do bairro a do colégio. Esses jovens 

que são vítimas das brincadeiras dos “amigos” sentem- 

se rejeitados e zombados por não terem beijado ou 

por ser ainda virgens. Com isso alguns jovens com pou- 

ca mentalidade entram em depressão e em 

muitos casos eles se suicidam ou matam. 

Ocorrem além desses fatos, alguns jovens cederem 

aos apelos e desejos dos colegas, tudo para não ser 

vítimas das brincadeiras. Depois de cederm passam 

passam a ter uma vida sexual ativa. Eles têm 

relações com até amigos ou em algumas oportunida- 

des, pagam uma garota de programa. Para os jovens 

um momento de prazer é o que basta. Não que- 

rem saber das responsabilidade e consequencias 

que uma relação sexual pode trazer. 

Para resolver esse problema que afeta es- 

ses jovens, tem que haver além da presença 

da escola, a presença dos pais, ensinando, acons- 

elhando e orientando os filhos, que a vida 

sexual é de responsabilidade e compromis- 

so, e dentro do casamento. 

(Texto 21) 

 

 

Sabe-se que namorar é mostrar interesse amoroso por 

outra pessoa de sexo oposto. A partir daí, surge um rela- 

cionamento mais sério, ou seja, haverá maior intera- 

cão e integridade entre ambos. 

O namoro possibilita, ainda, obter de certa forma 

conhecimentos a respeito da conduta do parceiro, ou vi- 

ce-versa. É óbvio que os mesmos não resumem-se 

neste espaço de tempo. Faz-se necessário a convivên- 

cia, que consiste no casamento, pois no seu decorrer 

fazemo-nos cientes das demais descobertas. 
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Por esse motivo, somente namorando teremos opor- 

tunidade de manter um vínculo mais intenso com a 

pessoa amada, transformando numa relação estável,  

com maturidade, compromisso e acima de tudo fa- 

zer valer o respeito mútuo, que significará o futuro 

constante de uma vida a dois. 

 É hora de pôr fim nesses acontecimentos tão fú- 

teis, como ficar, que só tem contribuído para intensificar 

a inversão de valores sofrida em nossa sociedade. 

Porém, é de suma responsabilidade nossa, cooperar com 

a mesma, resgatando seus primórdios, fazendo com 

que os adolescentes dêem ênfase ao namoro e em 

conseqüência ao casamento, originando então uma 

sociedade fundamental. 

(Texto 22) 

 

 

 

 Para que um sentimento se torne igual a 

outro, não basta so ficar, é importante tambem assumir 

um compromisso, tornando dois sentimentos se aproxi- 

mar o mais que seja unindo e transformando 

pensamentos negativos em amorosos. 

 Mais isso não é para todos, porém devem 

ser pessoas com pensamentos abertos, cheios de 

sonhos, que tenham uma boa responsabilidade nas 

atitudes e em seus momentos de fraquezas impendin- 

do algo que possa atrapalhar. Isso irá dizer, com 

o tempo, como esse namoro pode ser mantido, sentin- 

do que o futuro irá chegar logo, logo... E que nada 

possa impedir esses sentimentos de realizarem novos 

descobrimentos. 

(Texto 23) 

 

 

 

 Nos últimos anos os jovens vem agindo de 

Forma absurda em relação a “ficar ou namorar”. 

O namoro que era um passo adiante de uma 

relação a dois, pouco se vê nos dias de hoje. 

A opção do parceiro é o famoso ficar, o que é 

ficar? 

 Ficar é uma forma de relação a dois sem 

compromisso, é uma maneira nova de conhe- 

cer o outro, foi a opção que os jovens encon- 

traram para encontrar o seu grande amor. 

 O namoro, ao contrário do ficar é muito 

importante, pois o namoro é alimentado por amor 

sem a troca de sentimento, compreensão e respei- 

to não é possível manter uma relação. 

 Mas a opção dos jovens de ficar sem ter uma 

relação séria é uma forma descontraí- 

da para encontrar um parceiro (a) ideal para 

o seu convívio, por isso o ficar nos dias de 

hoje, é tão natural entre os adolescentes. 

(Texto 24) 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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Na adolescência hoje é muito comum 

os jovens dizem que ficar, o ficar preferem 

porque muitos deles pensam com responsabilidade 

Muitos não pensam no futuro deixam 

de estudar, comecam, muitas vezem, comeca 

a usar drogas, se prostituem por causa de 

um simples namoro, que não sabem se vai 

dar certo e quanto tempo vai durar. 

 Os jovens, no relacionamento a cabam se 

prejudicando e quando vão ver o que perderam 

quando estão com um ou dois filhos nos 

braços e ter que trabalhar para sustentalos e 

passam muitas noites de sono e dair vai se 

arrepender das oportunidades que tiveram e 

não deram valor. 

O que devem mudar os pais devem 

conversar com os filhos a respeito disso que 

as escola, a família e que os governos federal 

orienta melhor os jovens para ver se com- 

bate mais com iso 

(Texto 25) 

 

 

O início do relacionamento é uma faze em que existem muitas 

dúvidas. Os jovens têm medo de iniciarem relacionamentos sérios 

e se decepcionarem futuramente e por isso, muitos jovens, querem 

apenas ficar, outros acham melhor ficar, para depois inici- 

ar algo mais sério. 

Todos os adolescentes são ing inseguros em relações desco- 

nhecidas . por muitos não saberem à respeito da vida, acabam 

querendo apenas ficar. Existem alguns que sofreram decepções e 

tem medo de se decepcionarem novamente com futuros parceiros. 

Esses, preferem ficar, apenas curtir a vida. 

 A menoria dos jovens querem relacionamentos sérios, esses, 

sem dúvida são maduros à ponto de perceberem, que namorar 

é um estágio de preparação para construir um alicerce amoroso. É 

e a construção de uma nova família. 

 Portanto, a melhor maneira para os jovens construírem me- 

lhores relacionamentos é namorar. Pois, o ficar é algo que não 

é construtivo para suas vidas. 

(Texto 26) 

 

 

Hoje em dia, o namoro deixou de ser uma coisa fre- 

quente na vida dos jovens. Eles estão vivendo a fase do ficar, 

namorar, conhecer alguém para poder ter relação sexual, é 

uma coisa que nem se pensa mais, as pessoas ficam por 

ficar sem ao menos se conhecerem, trocam beijos, carícias e 

iniciam suas relações sexuais e o pior de tudo, muitas 

vezes não se previnem. 

 É preciso conhecer seu corpo, suas limitações e 

vontades e encarar o sexo com responsabilidade e segu- 

rança e principalmente respeito. É importante pensar se transar 

naquele momento da vida e o melhor a ser feito e se 

o corpo e a mente estão preparados para essa mudança. 

 Namorar é mais importante que ficar, é através do 
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namoro que surge a confiança e o respeito. É certo lem- 

brar que muitos namoros começam com um ficar, mas 

sexo se ter amor, carinho, companheirismo, confiança e 

respeito. Respeito com o proprio corpo e o corpo do parceiro. 

Todo mundo tem sua hora certa, o momento que está pre- 

parado para esse passo importante, quando isso acontecer 

deve-se procurar informações de prevenção e o parceiro 

ideal, alguém que você confie e que possa conhecer o bastante 

a ponto de se entregar. 

(Texto 27) 

 

 

Numa relação a dois, existe sempre um ele- 

mento surpresa, hoje você está namorando e 

amanhã você pode nem estar mais, “ficar” e 

namorar é a opção certa. 

No namoro a relação é fixa, pois, é um com- 

promisso de fidelidade e às vezes de amor, 

já “ficar” é uma relação mais aberta, não se tem 

compromisso com ninguém, é como a frase 

“ninguém é de ninguém”. 

Às vezes, é melhor “ficar” do que namorar,  

pois, num namoro a gente se apega demais e 

na maioria dos casos, o jovem acaba dece- 

psionado, com uma traição ou até mesmo 

com a personalidade do parceiro, e ficando, 

a gente não precisa passar por todos os pro- 

blemas que um namoro traz. 

(Texto 28) 

 

 

A adolescência é uma fase da vida muito com- 

plicada,é uma fase de descobertas e de aprendizado. 

Os jovens de hoje buscam no ficar conhecer 

a se mesmo, os jovens ficam por ficar, no ficar 

muitas vezes não tem um sentimento como no 

namoro. 

 Os adolescentes de hoje querem apenas fi- 

car, é uma coisa sem muito compromisso, 

às vezes no ficar acontecem certas circunstâncias 

que temos que assumir devido ter sido um ato 

sem pensar. Mas através desse ficar pode nascer 

um sentimento verdadeiro que é o namoro, o na- 

moro é um compromisso sério que assumimos  

com uma pessoa. 

 Para isso tem que existir entre essas pes- 

soas um sentimento verdadeiro e até a se enca- 

minhar para um casamento pra isso temos 

que ter certeza do que queremos para que não se 

arrependa mais tarde pois é uma decisão mui- 

to importante. 

(Texto 29) 

 

 

Num relacionamento como o namoroé empor- 

tante termos confiança. 

Quando ficamos não temos tanta confiança 
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porque, às vezes, nem conhecemos as pessoas 

que estamos ficando. 

Quando estamos namorando, pensamos que 

conhecemos a pessoa mas não conhecemos. 

Ficar sem compromisso serio muitos jovens 

querem, mas depois vem as consequencias, mais 

porque acabam engravidando precocimente é 

muitos adolescentes não sabem o que é ser o pai ou mãe. 

 Os pais devem conversar com seus filhos 

para evitar uma gravides indesejada e ou- 

tras situações conflitantes, logo, é importan- 

te orientar os filhos direcionando-os para a vida. 

(Texto 30) 

 

 

Namorar ou ficar? Eis a pergunta a ser dis- 

cutida entre os jovens. 

Ficar é um modo de se divertir entre os 

jovens e de passarem um momento de festa 

juntos depois esquecer o que passou. Contudo, 

o ficar é um aproveitamento entre homem 

com a mulher, ou seja, o homem não dá 

valor a mulher que quer só ficar, ou em- 

tão vice-versa. 

Namorar é uma preparação para o casamen- 

to, em que duas pessoas vão se conhecer em 

torno de tempo. Namorar é muito impor- 

tente é, ao contrário, de ficar, porque não se 

aproveita e nem é para se divertir e sim 

para se conhecer. 

O mas importante para se construir um re- 

lacionamento entre duas pessoas é namo- 

rar e não ficar, aos poucos vão se conhe- 

cendo e que poderá no futuro construir  

uma família. 

(Texto 32) 

 

 

Num relacionamento é importante termos 

confiança e respeito com a pessoa que está ao 

nosso lado, e isso só e conquistado quando 

há uma convivência mais próxima entre o 

casa, e isso adquirido num namoro. 

Embora alguns jovens não queiram saber, de 

namorar serio, esses não sabem como e bem ter uma 

pessoa em que podemos confiar amar, construir um futuro. 

Quando ficamos com uma pessoa, estamos 

sujeita a nós decepcionar pelo simples fato 

de não cenhece-los bem. Ficar significar 

presente, pois não sabemos o que vai aconte- 

cer no futuro, ficar e um risco que os 

jovens corre, em busca de aventuras. 

O namoro nós dar mais segurança, mos- 

tra que somos importante e que podemos 

contar com a pessoa que está ao nosso 

lado a qualquer hora. E assim pensar 

num futuro ao lado dessa pessoa que amamos.  

(Texto 33) 




