
Trechos selecionados do texto “Caminhos da escrita”, de Egon de Oliveira Rangel, último capítulo da 
publicação Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro: o que nos dizem os textos dos 
alunos?/ Egon Rangel (organizador) – São Paulo: Cenpec: Fundação Itaú Social, 2011.  
 
“(...) No processo da escrita há momentos-chave, idas e vindas. Todas as diferentes etapas envolvidas 
nesse processo são importantes: o planejamento, a escrita da primeira versão, a leitura crítica – pelo 
próprio aluno, pelos colegas, pelo(a) professor(a) -, a(s) reescrita(s) e, finalmente, a revisão.  
(...) Convém lembrar que essas ‘etapas’ não funcionam como numa linha de produção: é possível e 
desejável que se volte a uma etapa aparentemente vencida, sempre que necessário. (...) Uma vez 
planejado o texto, boas ideias podem surgir durante a escrita da primeira versão. Por que deixá-las fugir 
se é possível replanejar? Por que deixar para rever tudo ao final se considero que já posso melhorar o 
que acabo de escrever?  
(...) É preciso desenvolver o gosto pelo ajuste fino; o que pode estar em todas as etapas, e não só na 
revisão final.  
(...) Pedir a outros que leiam e deem sua opinião, “escutar” o próprio texto, conferindo se há informação 
de mais ou de menos; se a escolha das palavras foi certeira; se o que precisava estar claramente 
formulado é facilmente reconhecível por quem lê e assim por diante é proceder uma avaliação bem 
feita do texto, é desenvolver o ajuste fino. Há que se avaliar ainda se a linguagem está adequada aos 
efeitos pretendidos: é formal (ou informal) quando deveria? A norma culta foi observada? Os momentos 
em que o texto dela se desvia são apropriados?  
(...) Por fim, há também que se acertar contas com a ortografia e com a pontuação. A ortografia, no 
Brasil, é matéria de lei: não pode ser desrespeitada. É só conferir tudo; e ponto final. Já a pontuação, e 
outras convenções da escrita, como a paragrafação, as aspas, os parênteses etc., são fundamentais na 
organização das ideias no texto, evidenciando seus componentes; são imprescindíveis na delimitação de 
períodos e orações, assim como, no interior de cada oração, de complementos e informações 
intercaladas. Não por acaso, para muitos escritores, é a pontuação que explicita a ‘lógica’ do texto; 
outros dirão que ela é seu ‘ritmo’; e há quem sustente, ainda, que ela é a sua ‘respiração’. Como vemos, 
cabe às convenções da escrita uma grande responsabilidade.  
(...) É ao longo desse contínuo ir e vir, durante o qual é preciso refletir sobre o que se fez e (re)planejar o 
que ainda se fará, que os alunos, de acordo com muitos linguistas, constituem-se como sujeitos da 
escrita. Emergem, então, os alunos-autores, ou seja, os aprendizes que já se arriscam na escrita como 
meio de expressão pessoal, como instrumento capaz de situá-los no mundo. A cada passo, a cada volta, 
será preciso escolher entre as alternativas disponíveis, tendo em vista o interlocutor, os objetivos, o 
suporte em que o texto circulará etc.  
(...) É necessário que essas escolhas se processem muitas e muitas vezes na escrita não só de um 
determinado gênero, mas de vários, para que alguma regularidade se insinue, insista e, finalmente, seja 
consolidada”.     

 


