Apresentação aos textos dos alunos
É com prazer que publicamos aqui produçõ es de participantes do curso de
português para falantes de outras línguas nativas (CPFOL).
Sã o textos provindos de mó dulos de diferentes níveis, com exceçã o ainda do
Iniciante, em que os estudantes, geralmente recém chegados ao Brasil, ainda nã o
conseguem se comunicar em português, a fala e a escuta sendo entã o priorizadas.
Mas do Elementar I e II, Pré-Intermediá rio I e II, ou Intermediá rio I e II, além de
mó dulos transversais, como o de escrita acadêmica ou de gêneros textuais,
encontram-se aqui vá rias produçõ es. Ainda estamos no processo de ediçã o e
publicaçã o de textos já produzidos no final de 2018 e em 2019. Esta pá gina irá se
enriquecendo aos poucos, com antigos e novos escritos, dos alunos que virã 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
dú vidas. Esse processo de reescrita é, aliá s, um dos métodos importantes de
aprendizagem. Mas nã o corrigimos tudo. Alguns aspectos que soam estranhos
em português mas possuem uma carga significante especial foram preservados.
Em alguns casos, o aluno de nível elementar usa tempos verbais mais simples
porque ainda nã o aprendeu modos como o subjuntivo, e nó s os deixamos assim
mesmo. De modo geral, revisam-se vá rios aspectos que o aluno-escritor pode
processar; outros nã o parece producente alterar. Nã o esperem, portanto,
encontrar redaçõ es inteiramente construídas de acordo com a norma culta da
língua. Por mais que capacitar os estudantes - vá rios sã o pó s-graduandos da
UFABC - a produzir bons textos acadêmicos seja um dos objetivos dos mó dulos,
passa-se, para isso, por um processo, aqui documentado.
Os textos sã o fruto de exercícios de escrita dados em aula, com temas diversos,
ou de um diá rio produzido em casa pelo aluno, no qual ele procura anotar fatos
significantes, observaçõ es, reflexõ es. Existem também passagens de diá rios
temá ticos, centrados na investigaçã o de um problema que preocupa o sujeitoescritor.
Da ampla produçã o de cada aluno, os escritos que aqui constam foram escolhidos
em comum acordo entre ele e o professor. Outros textos do mesmo estudante
serã o, em alguns casos, acrescidos nas pró ximas semanas.
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