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Realizamos o estágio na Escola de Circo Laheto. Após cada ida ao campo, elaborávamos um 
relatório escrito que era entregue à professora orientadora. Inicialmente sentíamos muitas 
dificuldades, o medo de errar nos bloqueava e escrever se tornava um desafio. Na devolutiva 
do primeiro relatório – referente à primeira oficina cujo tema era “o que os adolescentes 
dizem sobre o corpo?” - observamos que a professora havia inserido indagações como: “como 
vocês sabem disso?, quem disse isso?, quais palavras foram escritas por KEF?”, além de 
observações como: “o leitor não sabe quais foram as palavras. Então fica difícil entender...”. 
Ao estudar Antunes (2005), começamos a refletir sobre alguns aspectos do escrever. A autora 
destaca que o escrever é uma atividade de interação com o outro, com nosso 
interlocutor/leitor. Aos poucos, passamos a perceber que devemos escrever para o outro para 
que ele compreenda a mensagem que queremos transmitir. Fomos percebendo que as 
perguntas da professora eram perguntas feitas do ponto de vista de um leitor que havia ficado 
em dúvida sobre algumas partes de nossos relatos. Além disso, Antunes (2005) também 
defende que a competência para a escrita vai além das formas gramaticais e ortográficas 
corretas. Assim, a cada relatório recebido, também tínhamos que corrigir a nossa escrita do 
ponto de vista ortográfico, observando os erros apontados pela professora, o que nos 
possibilitava enxergar nossas dificuldades e tentar superá-las. Aos poucos, fomos percebendo 
que os erros dos primeiros relatórios já não apareciam com tanta frequência nos subsequentes, 
o que considerávamos uma vitória. Com esse outro olhar, passamos a observar também a 
escrita dos adolescentes com os quais trabalhamos no Circo. Tomamos como exemplo as 
escritas produzidas na oficina II, da qual participaram 14 adolescentes, com idades entre 16 e 
18 anos. Uma das atividades era desenhar o molde do corpo de um dos integrantes do grupo e 
preenchê-lo com as informações iniciais que tinham sobre o corpo humano. Depois, 
pesquisaram em livros sobre o assunto e complementaram as informações registradas. A 
grande maioria das palavras referia-se à anatomia do corpo humano, aos nomes dos órgãos. 
Percebemos que vários erros na escrita das palavras caracterizavam-se pela falta de acentos 
gráficos como em radio (rádio), cerebro (cérebro), esofago (esôfago), apendice (apêndice). 
Outros, como sombracelha (sobrancelha) e cotuvelo (cotovelo), segundo Cagliari (2007), são 
erros de “transcrição fonética”, ou seja, mostram que os adolescentes estão escrevendo como 
falam. Relacionando o processo de escrita dos adolescentes com os nossos próprios, notamos 
que alguns dos erros apresentados por eles são iguais aos que cometemos, como por exemplo, 
escrever como se fala. Também percebemos que alguns adolescentes mostraram ter vergonha 
de escrever, talvez pelo mesmo fato que nós, pelo medo de errar, pois assim fomos ensinadas 
nas nossas histórias escolares. Aprendemos, portanto, que devemos trabalhar de modo a 
estimular os alunos a escrever sem medo de errar, possibilitando que percebam seus próprios 
erros, lendo o que escreveram a partir de devolutivas do professor/leitor, por exemplo, pois a 
leitura é uma maneira de aprender a escrever melhor. 
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