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APRESENTAÇÃO
Ingedore Grunfeld Villaça Koch

Em função de sua raridade e do interesse que despertam, textos bem fun-
damentados teoricamente e voltados para o desenvolvimento da produção textual 
na escola são sempre bem-vindos no mercado editorial brasileiro. 

O livro da professora Eliana Donaio Ruiz, Como corrigir redações na 
escola, é, sem dúvida, uma dessas pequenas preciosidades. Ele poderá trazer ao 
professor dos ensinos fundamental i, fundamental ii e médio subsídios valiosos 
para esta tarefa, tão ingrata e muitas vezes infrutífera, que é indicar aos alunos 
caminhos para a reescrita dos textos que produzem, com vistas ao aprimoramento 
da expressão verbal. 

Dividida em cinco partes, a obra apresenta, na introdução, as questões que 
instigam a autora à produção do trabalho, o modo como procedeu à coleta dos 
dados, além de elucidar os principais conceitos a serem utilizados e os principais 
suportes teóricos em que se encontra apoiada. 

No primeiro capítulo, “A correção (o turno do professor): uma leitura”, te-
cem-se comentários sobre os tipos de correção usuais e os principais aspectos que 
constituem objeto dessas correções; no segundo capítulo, “A revisão (o turno do 
aluno): uma leitura da leitura”, examinam-se as formas de reescrita encontradas nos 
dados; no terceiro capítulo, “O diálogo correção/revisão (o turno do pesquisador): 
uma leitura da leitura da leitura”, além de se comentarem os resultados das várias 
espécies de correção e proceder-se a uma avaliação crítica desses tipos e dos seus 
resultados, propõe-se que se veja a correção como um gênero especial de discurso. 

Por fim, o último capítulo apresenta o grande desafio: “Como (não) corrigir 
redações na escola”, desafio ao qual a autora procura trazer uma resposta – é claro 
que sempre provisória – com base em todos os questionamentos levantados nos 
capítulos precedentes. 
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Estão de parabéns a professora Eliana Donaio Ruiz e a Editora Contexto, 
pela nova divulgação deste trabalho que traz as marcas das angústias que todos 
nós, como professores de Língua Portuguesa, um dia ou ainda presentemente, 
enfrentamos em nossas carreiras, marcas que, muitas vezes, deixamos indeléveis 
naqueles que temos por incumbência orientar pelos caminhos da aquisição e 
desenvolvimento da escrita.


