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 Propondo uma abordagem do caráter sócio-histórico das práticas de leitura e 
escrita no ensino, este minicurso objetiva introduzir uma nova concepção de escrita por 
meio das noções de letramento e de heterogeneidade da língua e da escrita, buscando, 
com isso, produzir uma concepção de escrita para o ensino.  
 Mais especificamente, pretende-se chegar: a) à distinção entre escrita alfabética e 
representação gráfica, termo a termo, da fala, como forma de desvendar as dificuldades 
dos alunos quanto ao relacionamento entre som e letra; b) à distinção entre escrita 
alfabética e convenção ortográfica, como forma de desvendar as dificuldades dos 
alunos quanto a representarem sua variedade sociolingüística em seus textos escritos; c) 
à distinção entre a escrita tida como pura e a escrita heterogênea, como forma de 
desvendar as dificuldades dos alunos quanto a produzirem textos isentos das 
interferências da oralidade; d) à caracterização de diferentes gêneros textuais (orais e 
escritos), como forma de desvendar as dificuldades dos alunos quanto a desenvolverem 
certos gêneros escritos; e) a um modo de recepção dos textos por parte do professor, 
conseqüente com critérios de avaliação mais ou menos explícitos, baseados na 

concepção de escrita adotada.  
 Para tanto, selecionamos, como conteúdo, os seguintes tópicos: a) dificuldades de 
aprendizagem da escrita: como defini-las; b) letramento e oralidade; c) a representação 
da fala pela escrita alfabética; d) escrita alfabética e convenção ortográfica; e) a escrita 
tida como pura e a escrita heterogênea; f) gêneros textuais (orais e escritos) e 
dificuldades de aprendizagem da escrita; g) relação entre concepção de escrita e 
avaliação. 
 O minicurso alternará aulas expositivas e práticas. Nestas últimas, serão 
trabalhadas análises de textos, em que se buscará abordar, em gêneros discursivos 
diversos, desde a detecção de características letradas em gêneros orais até a correção de 
textos escritos.  
 Como instrumento de avaliação serão utilizados o recurso da participação em sala, 
seja nas atividades de leitura de textos de variada procedência seja na eventual produção 
de textos. 
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