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A Escrita, Os Escritores e a Relacao com a Escrita. Uploaded by ju. Save. A Escrita, Os
Escritores e a Relacao com a Escrita Se a escrita-pintura e uma forma de ilustracao que
atravessa praticamente todos os sistemas de escrita. e mesmo antes de a escrita chinesa se ter
assumido como uma arte «caligrafica» por excelencia. nao. Neste sentido, os autores se
propoem a apresentar os principios teoricos norteadores da aprendizagem da leitura e da
escrita, com destaque para os processos de simbolizacao e significado da. A Escrita e os
Escritores. Instancias e tensoes na «relacao com a escrita» escritores na ?relacao com a
escrita?, e na condicao de escritores-alunos, escritores-professores writing?, interpreted from
five life stories of Portuguese writers. Derived from the. Costuma-se ensinar, por exemplo, um
sistema de escrita silabico e espera-se que os alunos usem um sistema alfabetico (letras
individuais). nesse sentido, criar campanhas de estimulo a leitura e, por ultimo, o apoio a
industria do livro, aos escritores e ao financiamento de editores e a abertura de novas livrarias.
O primeiro capitulo e uma rapida revisao da relacao leitura-escrita em que lembra os autores
como mentores ou modelos, a preocupacao com a audiencia, o genero dos autores, a questao
do vocabulario, do estilo e da ilustracao. RESUMO. Atualmente, os alunos tanto do Ensino
Fundamental quanto do Ensino Medio, tem apresentado cada vez mais dificuldades nos
processos de leitura e escrita, isto deve-se ao fato de que eles apresentam um alto grau de
desmotivacao, e tambem devido estarem inseridos em uma sociedade em que predomina a
tecnologia. Por outro lado, na escrita, o interlocutor (que nao esta presente) e levado a usar
outros recursos como a pontuacao e acentuacao grafica, alem de outros recursos graficos e
linguisticos. Tais recursos sao tentativas de reproduzir e representar artificialmente, o que e
possivel ser feito naturalmente na linguagem falada.
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