
Apresentação aos textos dos alunos

É�  com  prazer  que  publicamos  aqui  produço� es  de  participantes  do  curso  de
portugue�s para falantes de outras lí�nguas nativas (CPFOL). 

Sa�o  textos  provindos de  mo� dulos  de diferentes  ní�veis,  com exceça�o  ainda do
Iniciante, em que os estudantes, geralmente rece�m chegados ao Brasil, ainda na�o
conseguem se comunicar em portugue�s, a fala e a escuta sendo enta�o priorizadas.

Mas do Élementar I e II, Pre� -Intermedia� rio I e II, ou Intermedia� rio I e II, ale�m de
mo� dulos  transversais,  como  o  de  escrita  acade�mica  ou  de  ge�neros  textuais,
encontram-se  aqui  va� rias  produço� es.  Ainda  estamos no processo de  ediça�o  e
publicaça�o de textos ja�  produzidos no final de 2018 e em 2019. Ésta pa�gina ira�  se
enriquecendo aos poucos, com antigos e novos escritos, dos alunos que vira�o.

Procuramos – o professor e, a partir do final de 2019, os monitores – corrigir
alguns  aspectos  gramaticais  do  texto  e  os  estudantes  o  reescrevem,  tirando
du� vidas.  Ésse  processo  de  reescrita  e� ,  alia� s,  um dos  me� todos  importantes  de
aprendizagem. Mas na�o corrigimos tudo. Alguns aspectos que soam estranhos
em portugue�s mas possuem uma carga significante especial foram preservados.
Ém alguns casos, o aluno de ní�vel elementar usa tempos verbais mais simples
porque ainda na�o aprendeu modos como o subjuntivo, e no� s os deixamos assim
mesmo.  De modo geral,  revisam-se va� rios aspectos que o aluno-escritor pode
processar;  outros  na�o  parece  producente  alterar.  Na�o  esperem,  portanto,
encontrar redaço� es inteiramente construí�das de acordo com a norma culta da
lí�ngua.  Por  mais  que capacitar  os  estudantes  -  va� rios  sa�o  po� s-graduandos da
UFABC - a produzir bons textos acade�micos seja um dos objetivos dos mo� dulos,
passa-se, para isso, por um processo, aqui documentado. 

Os textos sa�o fruto de exercí�cios de escrita dados em aula, com temas diversos,
ou de um dia� rio produzido em casa pelo aluno, no qual ele procura anotar fatos
significantes,  observaço� es,  reflexo� es.  Éxistem  tambe�m  passagens  de  dia� rios
tema� ticos, centrados na investigaça�o de um problema que preocupa o sujeito-
escritor.

Da ampla produça�o de cada aluno, os escritos que aqui constam foram escolhidos
em comum acordo entre ele e o professor. Outros textos do mesmo estudante
sera�o, em alguns casos, acrescidos nas pro� ximas semanas. 
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