MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS

OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Ressignificação de práticas de leitura e escrita

Mestranda
Francisca Vaneíse Andrade Fernandes
Orientadora
Prof Dr Glícia Azevedo Tinoco
a

NATAL/RN
2015

a

FRANCISCA VANEÍSE ANDRADE FERNANDES

OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Ressignificação de práticas de leitura e escrita

Projeto de intervenção apresentado à Banca de
Defesa do Mestrado Profissional em Letras –
PROFLETRAS, da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte – UFRN.
Orientadora: Profa Dra Glícia Azevedo Tinoco.

NATAL/RN
2015

Catalogação da Publicação na Fonte
Biblioteca Central Zila Mamede – Setor de Informação e Referência
Fernandes, Francisca Vaneíse Andrade.
Olimpíada de Língua Portuguesa: ressignificação de práticas de leitura e escrita /
Francisca Vaneíse Andrade Fernandes. - Natal, 2016.
135f: il.
Orientador: Profa. Dra. Glícia Azevedo Tinoco.
Dissertação (Mestrado Profissional) – Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Mestrado Profissional
em Letras.
1. Olimpíada de Língua Portuguesa - Dissertação. 2. Projeto de letramento Dissertação. 3. Ensino de leitura e escrita - Dissertação. I. Tinoco, Glícia Azevedo. II.
Título.
RN/UF/BCZM

CDU 81‟33

FRANCISCA VANEÍSE ANDRADE FERNANDES

OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Ressignificação de práticas de leitura e escrita

Projeto de intervenção apresentado à Banca de
Defesa do Mestrado Profissional em Letras –
PROFLETRAS, da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte – UFRN.

Aprovado em: 10/08/2015.

BANCA EXAMINADORA

Profa Dra Glícia Azevedo Tinoco – UFRN
(orientadora)

Profª Drª Márcia Candeia Rodrigues – UFCG
(examinadora externa)

Profª Drª Maria do Socorro Oliveira – UFRN
(examinadora interna)

Dedico este trabalho acadêmico aos alunos do 7o ano, aos professores,
à equipe pedagógica e aos gestores da Escola Estadual Professor
Antônio Pinto de Medeiros, sem os quais este trabalho não teria sido
realizado.
A Vanduir e Socorro, meus pais, que são meu maior exemplo de
bondade, honestidade e amor.
A Rafael, meu esposo, que, em meio a tantas ausências, torceu pela
realização desta conquista e esteve sempre a meu lado.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus pelo dom da vida e pelo seu cuidado, pois me deu forças para
continuar e vencer todos os obstáculos, fazendo-me saber que está sempre presente, até
mesmo nas pequenas coisas.
A minha mãe, Maria do Socorro, exemplo de filha, de mãe, de mulher e de professora.
Foi vendo-a trabalhar com tanto amor e dedicação que resolvi ser professora, pois queria fazer
a diferença na vida das pessoas, assim como ela fazia. Mãe amorosa, que sempre apoiou
minhas decisões e me deu forças para nunca desistir, mesmo diante de tantos percalços
enfrentados por uma jovem estudante do interior em uma cidade grande. Sua busca incansável
por nossa felicidade é o que me move cada vez mais na busca por fazê-la se orgulhar e ver
que todos os sacrifícios feitos valeram a pena.
A meu pai, Vanduir, pela dedicação que sempre teve à família, à esposa e aos filhos.
Por ser um exemplo de caráter, honestidade e simplicidade. Por ser tão bondoso não só
comigo, mas com todos que o rodeiam, mostrando ter um coração enorme em tudo o que faz.
Por ter sempre me guiado pelo caminho correto. Muitas vezes, basta apenas um olhar para nos
entendermos e um sorriso, para que sua face, aparentemente sisuda, seja transformada em
risos, mostrando que por trás dessa pessoa tão forte e durona há, na verdade, um pai sensível e
muito amoroso.
A meu esposo, Rafael, companheiro de todas as horas, que tem sido paciente com
minhas ausências. Esteve presente em todos os momentos difíceis deste percurso, apoiandome com palavras amigas, com gestos de carinho e trazendo para si todas as responsabilidades
que eu não podia ter, tudo para que eu pudesse estudar mais tranquila. Muitas vezes, com seu
jeito amoroso, trouxe conforto, e com seu jeito engraçado, a alegria capaz de nos livrar de
qualquer angústia.
A meu irmão, Vinícius, com quem sei que posso contar sempre. Quando eu tinha dez
anos, ele chegou em nossas vidas, como um presente de Deus, e é o irmão que eu sempre quis
ter: doce, leal, divertido, sincero e amigo para todas as horas.
Aos meus queridos alunos do 7º ano da Escola Estadual Professor Antônio Pinto de
Medeiros, sem os quais este projeto não teria sido realizado. Assim como aos professores, que
ajudaram nas entrevistas feitas pelos alunos, na escolha dos textos, enfim, participaram
ativamente em várias etapas do projeto. À equipe pedagógica: Adriana Gomes e Aldeci

Honório, que deram importante contribuição ao desenvolvimento do projeto; além de
Rosemere Silva e Neuzanira Vaz, que por meio de sua compreensão e apoio, mostraram muita
sensibilidade no momento em que mais precisei: a fase final de escrita deste trabalho. Aos
gestores: Celismar Alves e Walker Costa, que, como diretores dedicados que são, acreditaram
no projeto e tornaram possível sua realização, por meio de seu apoio.
Agradeço, em especial, a Conceição Cruz, professora dedicada que ama o que faz e
mostra esse amor ao se esforçar por dar sempre o seu melhor. Sua colaboração foi
fundamental para a realização do projeto e seu entusiasmo serve como exemplo para todos
nós, que acreditamos no poder transformador da educação. A Léia Cristiane, pela grande
ajuda nas atividades de ilustração realizadas no projeto e pela participação efetiva nas
apresentações culturais no evento de premiação na escola. A Symonne Régio, pelas
contribuições dadas ao livro de memórias literárias produzido com textos e ilustrações dos
alunos. A Walkyria Fontes, pela tradução do resumo deste trabalho e pela leitura e seleção dos
textos dos alunos. A Mariselma Torres e Erisvaldo de Araújo, por terem cedido entrevistas
aos alunos, colaborando diretamente com o desenvolvimento do projeto. E a todos os outros
amigos e amigas de trabalho, por terem trilhado alguns caminhos comigo. Sem o apoio dessa
equipe maravilhosa, este projeto não teria sido realizado.
Aos alunos, professores, coordenadoras e gestores da Escola Municipal Prof.
Francisco de Assis Varela Cavalcanti pelo apoio, a amizade e pela compreensão nos
momentos em que estive ausente, devido a demandas do curso de mestrado.
Agradeço profundamente à minha orientadora, Profa. Dra. Glícia Azevedo Tinoco,
que me apresentou e me fez encantar pelos projetos de letramento. Agradeço pelas grandes
colaborações feitas ao meu trabalho, pela atenção e cuidado que sempre demonstrou nas
orientações, que eram constantes e bastante esclarecedoras. Por se doar tanto em favor do
trabalho de todos os orientandos. Por mostrar, a partir da própria prática, como desenvolver
um trabalho colaborativo, ao unir todos os orientandos na construção de um objetivo comum
e fazê-los se ajudar. Para mim, é um exemplo de profissional, com quem aprendi muito, pois
seu trabalho evidencia o amor com que desempenha sua prática docente, seja ao ministrar
aulas, seja ao orientar.
Às professoras Ivoneide Bezerra de Araújo Santos e Risoleide Rosa Freire de Oliveira,
que participaram da minha banca de qualificação, dando contribuições fundamentais para o
enriquecimento deste trabalho. Às professoras Maria do Socorro Oliveira e Márcia Candeia

Rodrigues, que gentilmente aceitaram participar da minha banca de defesa e certamente
também trarão ótimas contribuições.
Aos professores e colegas da primeira turma do ProfLetras em Natal. Com os
primeiros, aprendi muito sobre construtos teóricos que embasaram não somente este trabalho
acadêmico, mas também minha prática docente. Aprendi ainda com seu exemplo de
dedicação e com a simplicidade e o carinho que sempre tiveram conosco, a buscar ser uma
professora cada vez melhor. Aos colegas da turma, com os quais dividi momentos de
aprendizagem, algumas vezes acompanhados de angústia e muitas vezes acompanhados de
alegria, nos trabalhos em grupo, nas conversas sobre a difícil tarefa de escrever, durante as
aulas, os eventos, o intervalo, o “proflanche”. Enfim, formamos um grande grupo de amigos e
desejo que essa amizade continue, mesmo com o término do curso.
Por fim, agradeço também aos colegas do grupo de orientação: Midiam Gomes, Ana
Suely Coelho, Michel Fontoura, Maria do Céu Mendes, Francisco Geoci da Silva, Luciana de
França, Jaciara Aquino, Maria José Ramalho e Liana Lemos. Sou muito grata por ajudarem na
construção do meu trabalho, mesmo em meio a tantas demandas pessoais e acadêmicas. Esses
colegas queridos mostraram o verdadeiro sentido de um trabalho colaborativo.

É preciso ousar, no sentido pleno desta palavra, para falar em amor
sem temer ser chamado de piegas, de meloso de a-científico, senão de
anticientífico. É preciso ousar para dizer, cientificamente e não blabla-blantemente,
que
estudamos,
aprendemos,
ensinamos,
conhecemos com o nosso corpo inteiro. Com os sentimentos, com as
emoções, com os desejos, com os medos, com as dúvidas, com
a paixão e também com a razão crítica. Jamais com esta apenas.
É preciso ousar para jamais dicotomizar o cognitivo do emocional.
É preciso ousar para ficar ou permanecer ensinando por longo tempo
nas condições que conhecemos, mal pagos, desrespeitados e resistindo
ao risco de cair vencidos pelo cinismo. E preciso ousar, aprender
a ousar, para dizer não à burocratização da mente a que nos expomos
diariamente. É preciso ousar para continuar quando às vezes se pode
deixar de fazê-lo.
Paulo Freire (2002)

RESUMO

A busca por ressignificações no processo de ensino-aprendizagem na educação básica vem
ocasionando o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o ensino de língua
materna, tais como a Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP). Para contribuir com essa busca,
este projeto de intervenção tem como objeto de estudo as práticas de leitura e escrita
desenvolvidas na OLP por meio do modelo didático advindo dos projetos de letramento
(TINOCO, 2008). Assim, visando ao objetivo geral de ressignificar práticas de leitura e
escrita por meio da OLP, desenvolvida a partir do modelo didático que advém dos projetos de
letramento, estabelecemos três objetivos específicos: a) refletir sobre um concurso nacional de
escrita; b) realinhar conceitual e metodologicamente as aulas de Língua Portuguesa nas
turmas de 7º ano da escola em função do projeto desenvolvido; c) aprimorar as práticas de
leitura e escrita dos alunos do 7º ano da escola em que atuamos. Para tanto, fundamentamonos na história do ensino de Língua Portuguesa no Brasil (SOARES, 2002; GERALDI, 2008),
na concepção dialógica de língua(gem) (BAKHTIN, VOLOCHÍNOV [1929] 2009; SOARES,
1998; FARACO, 2009), nos Estudos de Letramento (KLEIMAN, 2001, 2005, 2006;
TINOCO, 2008; OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011; STREET, 2014), no conceito de
comunidade de aprendizagem (AFONSO, 2001), nos estudos sobre retextualização
(OLIVEIRA, 2005; MARCUSCHI, 2010), no gênero discursivo memórias literárias
(CLARA; ALTENFELDER; ALMEIDA, [20--]), nos indícios de autoria (POSSENTI, 2002)
e na Linguística Textual (MARCUSCHI, 2008; ANTUNES, 2009; KOCH, 2011; SILVA et
al., 2013). Metodologicamente, esta pesquisa qualitativa (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; ANDRÉ,
2005) ancora-se na Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 1996). Colaboraram nesta
pesquisa os alunos do 7º ano, professores, equipe gestora e pais de alunos, além de pessoas
externas à comunidade escolar. Os instrumentos utilizados para a geração de dados foram:
entrevista semiestruturada, textos dos alunos, gravações em áudio e em vídeo, fotografias,
material da OLP (caderno do professor, coletânea de textos e CD-ROM). Os dados gerados
nos permitiram estabelecer as seguintes categorias de análise em relação aos textos
produzidos: autoria, informatividade, progressão discursiva, estrutura composicional,
conteúdo, estilo e aspectos linguísticos. Além disso, ao longo do projeto, os colaboradores
produziram textos de diversos gêneros discursivos: entrevista oral e escrita, carta de
solicitação, ofício, memórias literárias, exposição oral e relato de experiência. Vivenciaram
também uma premiação local e participaram de um concurso nacional. Produziram um vídeo
e um livro com histórias e ilustrações de autoria dos alunos. Os resultados alcançados
evidenciam que o projeto de letramento desenvolvido possibilitou também macroalterações:
práticas de leitura e escrita, antes consideradas objeto de estudo estritamente escolar, foram
transformadas em práticas sociais mais amplas, por meio das quais diferentes agentes de
letramento puderam, colaborativamente, agir. Em suma, vivenciaram práticas de escrita que
ultrapassam a sala de aula e a relação professor-aluno.
Palavras-chave: Olimpíada de Língua Portuguesa. Projeto de letramento. Ensino de leitura e
escrita.

ABSTRACT

The search for new meanings in the basic education teaching-learning process has caused the
development of public policies for mother language teaching, such as the Portuguese
Language Olympics (OLP). To contribute to this search, this intervention project has as object
of study reading and writing practices developed in the OLP through the educational model
arising from literacy projects (TINOCO, 2008). In working towards, the general aim of
reframing reading and writing practices through the PLO, developed from the teaching model
that comes of literacy projects, we established three specific objectives: a) reflect on a
national writing contest; b) to realign conceptual and methodological the Portuguese classes
of the 7th grade school due to the developed project; c) to improve the reading and writing
practices of the students in 7th grade of school where we operate. Therefore, we base
ourselves in the history of Portuguese teaching in Brazil (SOARES, 2002; GERALDI, 2008),
the dialogical conception of language (BAKHTIN, VOLOCHÍNOV [1929] 2009; SOARES,
1998; FARACO, 2009) in Literacy Studies (KLEIMAN, 2001, 2005, 2006; TINOCO, 2008;
OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011; STREET, 2014), the learning community concept
(AFONSO, 2001), in studies of retextualization (OLIVEIRA, 2005; MARCUSCHI, 2010),
gender discursive literary memories (CLARA; ALTENFELDER; ALMEIDA, 20--), in
written evidence (POSSENTI, 2002) and Textual Linguistics (MARCUSCHI, 2008;
ANTUNES, 2009; KOCH, 2011; SILVA [et. al.], 2013). Methodologically, this qualitative
research (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; ANDRÉ, 2005) is anchored in Applied Linguistics
(MOITA LOPES, 1996). This research was supporting by students in the 7th grade, teachers,
management team and parents, as well as people outside of school community. The
instruments used for the generation of data were semi-structured interview, students‟ texts,
audio recordings and video, photos, OLP material (teacher's book, a collection of texts and
CD-ROM). The data generated allowed us to establish the following categories of analysis in
relation to the texts produced: authorship, in formativeness, discursive progression,
compositional structure, content, style, and language aspects. In addition, throughout the
project, the collaborators have produced texts of various genres: oral interview and written
request letter, legal, literary memories, oral and experience report. Also experienced a local
award and participated in a national competition. They produced a video and a book with
stories and student authorship of illustrations. The results achieved show that the literacy
project developed also allowed macro changes: reading and writing practices, once considered
strictly school studied, they were transformed into broader social practices, through which
various literacy agents were able to collaboratively act. In short, they experienced writing
practices that go beyond the classroom and the teacher-student relationship.
Keywords: Portuguese Language Olympics. Literacy project. Teaching reading and writing.
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1 INTRODUÇÃO

Compreender e produzir textos são atividades humanas de grande importância,
especialmente em uma sociedade grafocêntrica. Com efeito, as práticas sociais exigem
proficiência em leitura, compreensão e escrita para agir em sociedade, seja para fazer compras
em um supermercado, em que precisamos ler rótulos, preços; seja ao desempenhar funções no
trabalho, lendo e escrevendo textos que nos são solicitados; seja para nos locomover
utilizando um transporte público, em que precisamos ler o número para conseguir tomar o
ônibus correto e chegar ao nosso destino; assim como em várias outras esferas da atividade
humana: igreja, associações, lazer; em que é necessário interagir a todo instante e, portanto,
ler e produzir textos orais ou escritos. Essas práticas envolvem dimensões sociais, culturais e
psicológicas. Logo, ler e escrever demandam processos de ensino-aprendizagem fundamentais
e quanto mais competências em leitura e escrita o sujeito possuir mais autonomamente vai
agir na sociedade.
Assim, tendo em vista a importância da função social que a leitura e a escrita exercem,
da década de 1980 aos dias atuais, motivados por diferentes forças institucionais (Ministério
da Educação, Universidades, Secretarias de Educação, cursos de formação de professores),
múltiplos aspectos que envolvem as práticas de ler e escrever têm se tornado objeto de maior
preocupação entre os professores, sobretudo os de Língua Portuguesa. Isso porque uma
pessoa que não lida bem com essas práticas sociais tem mais probabilidade de fracassar na
escola e no atendimento a demandas de escrita advindas de outras esferas de atividade
humana.
Porém, ao analisar a situação das escolas públicas brasileiras ao longo do tempo,
percebemos que problemas encontrados ainda hoje não podem ser circunscritos à “má
formação dos professores” ou ao “desinteresse dos alunos”, conforme se ouve cotidianamente
na mídia ou em conversas que partem do senso comum. Além de partirem de generalizações
indevidas que, em si, não se sustentam, essas análises reducionistas desconsideram que os
problemas da educação brasileira apresentam raízes muito mais sérias, as quais remontam as
décadas de 1950 e 1960, tais como a desvalorização do professor; as precárias condições de
trabalho; a transferência de algumas responsabilidades do professor a outros profissionais
(externos à sala de aula), como, por exemplo, a preparação de aulas e exercícios por meio da
aplicação do livro didático; o grande número de alunos por sala, além de seleções menos
rigorosas de professores (SOARES, 2002).
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Esses problemas, que atingem os componentes curriculares como um todo, são ainda
mais evidenciados no caso de Língua Portuguesa devido às constantes exposições na mídia de
textos, em geral, mal escritos, cujos autores são estudantes que passaram vários anos na escola
e chegaram ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), por exemplo, sem conseguir
articular minimamente tema e argumentos condizentes com a proposta a que precisam
responder.
De fato, em grande parte das escolas públicas brasileiras e, especificamente, na Escola
Estadual Professor Antônio Pinto de Medeiros, contexto de ação desta pesquisa, as aulas de
Língua Portuguesa, geralmente, não se relacionam à realidade do aluno nem às práticas
sociais de escrita externas aos muros escolares.
Na maioria das vezes, os textos são produzidos apenas para que o professor leia e a
esse produto atribua uma nota, avaliando se o aluno sabe ou não produzir determinado texto,
uma vez que, em geral, o trabalho escolar se restringe à estrutura composicional ou aos
aspectos gramaticais e ortográficos. Além disso, quase não há um trabalho de reescrita, em
que professores e alunos poderiam perceber as mudanças alcançadas, em diferentes camadas
textuais, de uma versão a outra.
Salientemos que os resultados da prática escolarizada da escrita tal qual
tradicionalmente se desenvolve são quase sempre negativos, conforme atestam os percentuais
de desempenho, divulgados por avaliações nacionais, como a Prova Brasil, um dos
instrumentos observados pelo Ministério da Educação (MEC) para medir o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nas escolas, e o ENEM, que possibilita o
acesso dos estudantes à universidade.
Além disso, outro fator pode contribuir para esses baixos índices: o descompasso entre
os exames nacionais de avaliação e o que se ensina na escola. Sabemos que o ENEM se pauta
em uma base curricular nacional, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no
entanto, muitas escolas não fazem o mesmo. Enfim, essas avaliações estão distantes dos
modelos desenvolvidos na maioria das escolas, e essa realidade precisa ser revista.
Como alterar essa situação? Como contribuir para a mudança da imagem da escola
pública de educação básica que, em geral, é tida como de pouca qualidade? Que ações podem
ser feitas para ressignificar o ensino de Língua Portuguesa, a fim de que haja mais exemplos
de aprendizagem significativa e comprovável, inclusive, em exames nacionais? Esses e outros
questionamentos vêm movendo algumas ações, no Brasil, que visam à ressignificação do
ensinar e aprender Língua Portuguesa.
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Uma dessas ações é a Olimpíada de Língua Portuguesa: escrevendo o futuro, que
desenvolve atividades de formação de professores, com o objetivo de contribuir para a
melhoria do ensino da leitura e da escrita nas escolas públicas brasileiras. Ela tem caráter
bienal e, em anos pares, realiza um concurso de escrita que premia as melhores produções de
alunos de escolas públicas de todo o país.
É importante frisar, porém, que essa ação não altera a situação da escola pública
brasileira. São necessárias mudanças de diferentes naturezas (estrutural, política, de formação
profissional) para “solucionar” (ou mesmo apenas dirimir) os problemas da educação no
Brasil. Todavia, nas limitações que circunscrevem o presente projeto de intervenção, optamos
por desenvolver a Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP) com o modelo didático que emerge
do projeto de letramento (TINOCO, 2008).
É nesse ponto que se configura a relevância do trabalho de intervenção que ora
apresentamos. Com o desenvolvimento desse projeto, foi-nos possível mudar as aulas de
Língua Portuguesa das turmas de 7º ano da escola em que atuamos. Trata-se de uma mudança
situada. Isso é um fato. Porém, fez grande diferença na forma com que passamos a
ressignificar nossa própria prática docente, conforme demonstraremos nos capítulos
subsequentes.
Ao longo do trabalho desenvolvido em sala de aula, que foi sustentado por bases
teórico-metodológicas advindas do ProfLetras, vimos que só é possível aprender a escrever
pondo-se em prática a escrita. Esse pressuposto nos fez perceber que não é suficiente aprender
o código e a decodificação. Do ponto de vista social, a escrita possibilita que os escreventes 1
tenham acesso a diversas e complexas formas de socialização da vida cidadã (CLARA;
ALTENFELDER; ALMEIDA, [20--]) e, para isso, atividades restritas à codificação e à
decodificação são insuficientes. Então, os projetos de letramento constituem-se como um
caminho para atingir tais fins, pois possibilitam a realização de práticas de escrita que levam
em conta aspectos que vão além da decodificação: autoria, informatividade, progressão,
público-alvo, situação de comunicação, além de elementos dos gêneros discursivos
produzidos (estrutura composicional, conteúdo e estilo). Ademais, por meio dessas práticas de
escrita, os escreventes agem sobre o mundo, exercendo, assim, a cidadania.
Nessa construção colaborativa de saberes, guiaram-nos algumas perguntas: (i) de que
maneira a OLP, desenvolvida a partir do modelo didático dos projetos de letramento, mostrase eficaz na ressignificação das práticas de leitura e escrita dos alunos de 7º ano da escola em
1

Assim como Oliveira (2005), optamos pelo termo “escrevente”, pois nossa intenção é a de nos referir a
qualquer pessoa que escreve, e não apenas ao “escritor”, no sentido literário do termo.
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que atuamos?; (ii) que elementos subjazem da reflexão sobre um concurso nacional de escrita
que favorecem a ressignificação das práticas de leitura e escrita dos colaboradores desta
intervenção?; (iii) em função do projeto desenvolvido, quais aspectos conceituais e
metodológicos proporcionam o realinhamento das aulas de Língua Portuguesa?; (iv) como é
possível aprimorar as práticas de leitura e escrita dos alunos do 7º ano da escola em que
atuamos?
Essas indagações nos conduziram à formulação de objetivos que nortearam esta
pesquisa. O objetivo geral é ressignificar práticas de leitura e escrita por meio da OLP,
desenvolvida a partir do modelo didático que advém dos projetos de letramento. Para chegar a
esse objetivo, traçamos outros, desta vez, específicos: (i) refletir sobre um concurso nacional
de escrita; (ii) realinhar conceitual e metodologicamente as aulas de Língua Portuguesa nas
turmas de 7º ano da escola em função do projeto desenvolvido; (iii) aprimorar as práticas de
leitura e escrita dos alunos do 7º ano da escola em que atuamos.
Portanto, no sentido de nos aliar a pesquisas que visam à ressignificação da leitura e da
escrita tomadas como práticas sociais, desenvolvemos a OLP, com nossos alunos de 7º ano,
observando o modelo didático dos projetos de letramento e, para uma melhor apresentação do
que fizemos, vamos dividir este trabalho acadêmico em seis capítulos.
Neste primeiro capítulo, apresentamos: uma problematização inicial, o tema que nos
interessa, o objeto de estudo eleito, a relevância deste projeto de intervenção, os objetivos e as
perguntas norteadoras.
No segundo, apresentamos: (i) como se constituiu a Olimpíada de Língua Portuguesa:
escrevendo o futuro, desde a sua criação até os dias de hoje; (ii) a caracterização do campo de
ação, dos colaboradores e do bairro do qual os alunos são provenientes.
O terceiro capítulo se destina à fundamentação teórica. Para tanto, começamos por um
breve histórico do ensino de Língua Portuguesa no Brasil, desde a colonização até os dias
atuais (SOARES, 1998; 2002; GERALDI, 2008); passando pela perspectiva dialógica de
língua(gem) do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV [1929] 2009; FARACO,
2009); em seguida, apresentamos os estudos de letramento (KLEIMAN, 2001; 2005; 2006;
TINOCO, 2008; OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011; STREET, 2014) que nos dão
suporte teórico para ressignificar as aulas de Língua Portuguesa, nas quais alunos e
professores participam de uma mesma comunidade de aprendizagem (AFONSO, 2001). Por
fim, destacamos construtos que serão importantes para a análise de textos do gênero
“memórias

literárias”:

retextualização

(OLIVEIRA,

2005;

MARCUSCHI,

2010),
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informatividade (MARCUSCHI, 2008; ANTUNES, 2009), progressão discursiva (KOCH,
2011; SILVA et al., 2013), autoria (POSSENTI, 2002).
No quarto, o da metodologia, caracterizamos a natureza desta pesquisa qualitativa
(LÜDKE; ANDRÉ, 1986; ANDRÉ, 2005), descrevemos a contribuição da Linguística
Aplicada neste trabalho (MOITA-LOPES, 1996), explicitamos os objetivos (geral e
específicos), os instrumentos, e fazemos uma descrição das etapas deste trabalho.
No penúltimo capítulo, é feita a análise dos dados gerados. Dada a profusão dos dados
decorrentes desta pesquisa, optamos por um recorte. Nesse sentido, traremos a primeira
versão de um texto de memórias literárias, que passou por três sessões de reescrita, além de
uma entrevista, que foi fundamental no processo de retextualização dos textos de memórias.
Durante a análise, foi observada nos textos dos alunos a apresentação dos elementos
essenciais do gênero discursivo “memórias literárias” e, em seguida, categorias como:
informatividade, progressão discursiva, autoria, além dos aspectos linguístico-gramaticais e
ortográficos.
No último capítulo, apresentamos as considerações finais sobre estre trabalho. Após
esse capítulo, foram explicitadas as referências, os apêndices e os anexos.
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO

2.1 A OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA: ESCREVENDO O FUTURO

Os antigos jogos olímpicos eram uma festa cultural (e também uma competição) em
que se homenageavam os deuses gregos. Para poderem participar dela, os cidadãos treinavam
durante anos. Na segunda metade do século XIX, o barão de Coubertin2 (1863-1937) quis
restaurar os jogos olímpicos, tendo em mente os ideais de igualdade social e de
democratização da atividade desportiva (CLARA; ALTENFELDER; ALMEIDA, [20--]).
Tendo em vista esses mesmos ideais desportivos, os organizadores da Olimpíada de
Língua Portuguesa: escrevendo o futuro (doravante OLP) elaboraram um programa para o
enfrentamento do fracasso escolar decorrente das dificuldades do ensino de leitura e de escrita
no Brasil.
A OLP é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) e da Fundação Itaú Social,
com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação
Comunitária (CENPEC). Além disso, tem como parceiros na execução das ações o Conselho
Nacional de Secretários de Educação (CONSED), a União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (UNDIME) e o Canal Futura.
Constitui-se como um programa de formação de professores, criado em 2002, com o
objetivo de contribuir para a melhoria da escrita de estudantes de escolas públicas brasileiras.
Era voltado, inicialmente, para alunos de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental (EF), com o
tema “O lugar onde vivo”, trabalhado em três gêneros discursivos: reportagem, artigo de
opinião e poema. Em 2003, direcionou-se à formação de professores e à elaboração e entrega
de materiais de apoio pedagógico. Além disso, foram realizadas atividades presenciais e a
distância.
Em 2004, o gênero “reportagem” foi substituído por “memórias literárias” e, em 2005,
foram criadas a Revista Na Ponta do Lápis3, distribuída a professores participantes, e a
Comunidade Virtual “Escrevendo o Futuro”. Em 2006, houve a revisão do Kit Itaú de Criação
de Textos e o programa passou a premiar também os professores na categoria “relato de
prática”.
2
3

Barão de Coubertin: título de nobreza do pedagogo e historiador francês Pierre de Frédy.
Ver exemplar no Anexo D.

21

No ano de 2008, foi firmada uma parceria com o MEC, ampliando a abrangência das
ações e a quantidade de anos escolares atendidos: além do 5 o e do 6o ano, foram incluídos os
8o e 9o anos do EF e os 2o e 3o anos do Ensino Médio (EM). O programa foi incluído como
uma ação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e passou a ser denominado
Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro.
Em 2009, os encontros de formação presencial contaram com a Maleta do Formador:
materiais destinados a reuniões pedagógicas. Também foi produzido o Jogo Q.P. Brasil, para
contribuir com a melhoria da capacidade argumentativa dos alunos do EM.
Na 2ª edição da OLP, em 2010, foi enviada às escolas públicas que atendem entre o 5 o
ano do EF e o 3o ano do EM a “Coleção da Olimpíada”, com Cadernos do Professor nos
gêneros: poema, crônica, memórias literárias e artigo de opinião. Esse material traz uma
sequência didática, organizada em oficinas e planejada para estimular a vivência de uma
metodologia de ensino de língua que trabalha com gêneros discursivos.
No ano de 2011, houve três ações de formação: o Seminário “A escrita sob foco: uma
reflexão em várias vozes”, que reuniu professores, técnicos de secretarias e especialistas de
universidades; o curso virtual “Sequência Didática: aprendendo por meio de resenhas”,
oferecido para professores e técnicos de todo o Brasil, e o curso presencial “Caminhos para o
ensino da escrita”, com encontros presenciais realizados em todos os estados brasileiros.
Em 2012, a 3a edição da OLP lançou o “Caderno Virtual Pontos de Vista”, com a
sequência didática do gênero “artigo de opinião”, adaptada para o meio digital, áudio, vídeo e
jogos. Além disso, abriu novas turmas no curso virtual “Sequência Didática: aprendendo por
meio de resenhas”. De acordo com o site da internet <www.escrevendoofuturo.org.br>, o
programa envolveu todos os estados e mais de 91% dos municípios, contando com a
participação de mais de 100 mil professores em todo o país.
Em 2014, houve a 4a edição da OLP. Participaram dessa edição professores e alunos
do 5o ano do EF ao 3o ano do EM, nas categorias: poema (5o e 6o anos); memórias literárias
(7o e 8o anos); crônica (9o ano do EF e 1o ano do EM); artigo de opinião (2o e 3o anos do EM).
Todo o processo de inscrição e adesão, digitação dos textos selecionados na etapa escolar e
avaliação nas demais etapas foi realizado pela internet, conforme orientações do regulamento.
Buscando valorizar a interação das crianças e jovens com o meio em que vivem, a OLP
manteve o tema “O lugar onde vivo”. Dessa forma, para a produção dos textos, os alunos
devem rememorar histórias, estreitar vínculos com a comunidade em que vivem e aprofundar
o conhecimento sobre essas memórias, o que contribui para o desenvolvimento da cidadania.
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2.2 CONTEXTO DE AÇÃO

A Escola Estadual Professor Antônio Pinto de Medeiros foi fundada em março de
1984. Ela está situada na Rua Rio Paranapanema s/n o, no bairro Pitimbu, zona sul de
Natal/RN.
No prédio onde funciona a escola, há doze salas de aula; uma sala para os professores;
uma sala multifuncional, onde os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) são
atendidos; uma secretaria; a sala da direção; um laboratório de informática; um almoxarifado;
uma biblioteca ampla e confortável, que dispõe de mesas e cadeiras para os usuários, ar
condicionado e centenas de livros de literatura infantojuvenil; um pátio para lanche e
recreação, onde são realizadas as aulas de educação física; uma cozinha; banheiros para os
alunos e os professores; uma sala de vídeo, que também recebe as aulas do Programa Mais
Educação e as do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).
Figura 1 – Fachada frontal da Escola Estadual Prof. Antônio Pinto de Medeiros

Fonte: Autoria própria (2014).

A escola funciona nos três turnos. No turno matutino, há doze turmas do 6º ao 8º ano
do EF II, com quarenta alunos, em média, em cada turma. São cinco turmas de sexto ano,
quatro de sétimo e três de oitavo ano ao todo. No vespertino, também há doze turmas com
quarenta alunos em média. Nesse período, funcionam três turmas de 9º ano, quatro de 1º ano
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do EM, três de 2º ano e duas de 3º ano. No noturno, também há doze turmas. Cada uma tem,
em média, trinta alunos, sendo quatro turmas de 1º ano, quatro turmas de 2º ano e quatro de 3º
ano do EM.
A equipe gestora é formada por uma diretora, um vice-diretor e uma coordenadora
administrativa. Já a equipe pedagógica conta com uma coordenadora geral, que supervisiona
os três turnos, e uma coordenadora (apoio pedagógico) para cada turno.
Quanto aos professores, são vinte no turno matutino, dezessete no vespertino e
dezesseis no noturno. Todos têm nível superior, a grande maioria tem especialização, alguns
são mestres e um, doutor. A maioria dos professores atua em sua área de formação; no
entanto, há uma pequena parte que completa a sua carga horária com disciplinas afins. Por
exemplo: uma professora de História completa sua carga horária de 20 horas lecionando 2
horas-aula de Sociologia.
Em relação aos funcionários, há trinta efetivos, os quais trabalham na secretaria, na
limpeza e na cozinha, e mais seis funcionários terceirizados, que prestam serviço na portaria e
na cozinha. Há, portanto, noventa e um profissionais trabalhando na escola.

2.3 CARACTERIZAÇÃO DOS COLABORADORES

A diretora da Escola Estadual Professor Antônio Pinto de Medeiros, Cláudia Santos4, é
formada em Pedagogia pela Ibrapes – UVA. Ela é servidora efetiva na Rede Estadual de
Ensino há vinte e dois anos e há doze trabalha na escola. Na década de 1980, participou do
Projeto Rondon (UFRN), que era voltado para a alfabetização de crianças.
A coordenadora pedagógica, Aline Gusmão, formou-se em Pedagogia pela UFRN, em
2003, e em Enfermagem, pela Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte (FATERN). Está
cursando uma especialização em Gestão em Saúde Pública e pretende trabalhar com docência
superior. Trabalha com educação há oito anos e, no estado do RN, inclusive na escola, há um
ano. Participou do Projeto Alfabetização Solidária, de 2001 a 2003, voltado para o público do
Ensino de Jovens de Adultos (EJA).
A Professora Cristina Pontes é formada em História pela UFRN; especialista em
Mídias na Educação (Plataforma Paulo Freire) e servidora efetiva do Estado do Rio Grande
4

Para preservar os sujeitos envolvidos no projeto de letramento, utilizamos pseudônimos.
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do Norte há 29 anos. Iniciou carreira docente em 1998. Em 2014, lecionou a disciplina de
História no 6o ano “E” e em todas as turmas de 7o ano da escola em que nosso projeto foi
desenvolvido. A Professora Cristina se mostrou motivada a participar do projeto por perceber
as dificuldades que os alunos apresentam em leitura e escrita também na disciplina
de História. Segundo ela, ao participarem do projeto, os alunos poderiam se sentir estimulados
a ler e, consequentemente, melhorem a escrita.
A professora Laura Costa é formada em Artes com habilitação em Música, pela
UFRN, e especialista em Educação Musical na Educação Básica pela mesma instituição.
É professora da Rede Estadual de Ensino, desde 2013, e também leciona no município de
Parnamirim – RN.
Os alunos da escola são provenientes, em sua maioria, do Planalto, bairro vizinho ao
Pitimbu, onde fica a escola. O projeto foi realizado nas quatro turmas de 7º ano do turno
matutino, formadas de acordo com a faixa etária dos alunos. Assim, os alunos do 7 o ano “A”
são os nascidos em 2002 e têm, portanto, doze anos; já os do 7o “B” são nascidos em 2001,
treze anos; quanto aos do 7o “C”, quatorze anos; os do 7o “D” são os nascidos entre 2000
a 1998 e têm entre quatorze e dezesseis anos.
Figura 2 – Colaboradores do projeto de letramento

Fonte: Autoria própria (2014).
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Este projeto de intervenção foi desenvolvido com diferentes colaboradores, cujas
contribuições foram múltiplas e serão salientadas no capítulo cinco, no qual há a descrição das
etapas do processo. Todavia, o protagonismo que merece maior destaque é o dos estudantes,
pois eles participaram ativa e colaborativamente de todas as etapas do projeto: das primeiras
entrevistas, que suscitaram alguns dos temas estudados no processo; das oficinas; das aulas de
campo; das práticas de escrita e reescrita dos textos de memórias literárias; da premiação na
escola. Além disso, contribuíram de forma criativa e demonstraram grande envolvimento em
todas as etapas do projeto.
Figura 3 – Alguns dos alunos participantes do projeto de letramento

Fonte: Autoria própria (2014).

Os alunos do 7o ano, em sua maioria, são responsáveis com suas tarefas escolares,
mantém boa frequência e demonstram interesse em participar das aulas e dos projetos
desenvolvidos na escola. É importante frisar isso porque há duas realidades nas turmas de 7 o
ano: os alunos das turmas A e B demonstram maior interesse pela escola e, como
consequência, pelas aulas, o que influencia positivamente em sua aprendizagem. Já os alunos
das turmas C e D, talvez pelo fato de muitos deles terem sido reprovados em anos anteriores,
são um pouco mais desestimulados, necessitando de um maior incentivo para realizar as
atividades em sala de aula e, em geral, muitos não fazem as atividades de casa. Apesar dessas
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diferenças entre as turmas no que concerne à aprendizagem, os alunos são amorosos, mantém
uma relação respeitosa e amigável com os professores e com os colegas, costumam ajudar uns
aos outros nas atividades e participar ativamente quando as atividades desenvolvidas na
escola são significativas para eles.
Quanto à situação socioeconômica desses alunos, segundo dados da direção da escola,
cerca da metade dos alunos do turno matutino (aproximadamente 250) recebem a Bolsa
Família, ou seja, são componentes de famílias de baixa renda 5. Outra maneira de mensurar a
situação socioeconômica desses alunos é ter por base uma média da renda gerada pelas
profissões da maioria dos pais. Eles são geralmente auxiliares de pedreiros, motoristas e
cobradores de ônibus, diaristas, empregados domésticos, caixas de supermercados ou estão
desempregados. Logo, na maioria dos casos, são profissionais cuja remuneração varia entre
um e dois salários mínimos.
Além disso, muitos adolescentes vivem em situação de risco. Há casos em que alguns
deles convivem com pessoas usuárias de drogas ilícitas ou pessoas que vendem (ou sabem
como conseguir) drogas. Em algumas famílias, há casos de alcoolismo, violência e a maioria
dos pais não acompanha a vida escolar dos filhos, pois precisa trabalhar o dia inteiro.
No entanto, o maior problema na vida escolar de alguns alunos da escola parece ser o
grande número de reprovações, que os deixa fora de faixa e, consequentemente,
desestimulados. Possivelmente, como consequência desse problema, a falta de interesse de
alguns deles pelos estudos faz com que não tenham compromisso com a aprendizagem nem
estímulo de aprender. Esses problemas podem advir também de outros três motivos, que nos
parecem centrais.
Em primeiro lugar, há alunos que chegam ao sexto ano do EF-II com muita
dificuldade para compreender os conteúdos ministrados nas aulas. Alguns apresentam graves
problemas de decodificação e isso lhes causa, em geral, constrangimento e desestímulo.
Em segundo, falta formação específica para o ensino de leitura e escrita até entre os
professores de Língua Portuguesa que, em sala de aula, têm de descobrir, cada um por si, a
melhor maneira de ensinar aos alunos. Dessa forma, parece ser mais comum seguir o
conteúdo programático de livros didáticos, mesmo que sejam descontextualizados da vida
social dos adolescentes, ou seja, reproduzindo as aulas que seus próprios professores faziam.

5 Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o Bolsa Família é um programa
de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o
país. Esse programa tem como foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per capita
inferior a R$ 70,00 mensais.
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Além disso, a maioria dos professores das séries iniciais do EF-II (6º e 7º anos) não foi
preparada para alfabetizar, embora essa ação pareça ser, a cada ano, mais necessária entre
parte dos alunos que chegam ao 6º ano na Escola Estadual Prof. Antônio Pinto de Medeiros.
Em terceiro, a falta de acompanhamento da maioria dos pais. Em nossa escola, dos
480 pais de alunos do turno matutino, em média, apenas entre 50 e 100 comparecem às
reuniões. No entanto, devido a um esforço conjunto dos professores e da equipe gestora, essa
realidade vem sendo, aos poucos, alterada, visto que o número de pais tem aumentado nas
reuniões. No turno vespertino, esse número é ainda mais reduzido, devido ao fato de os alunos
já serem maiores. No turno noturno, não há ocorrência desse tipo de reunião, pois os alunos já
são, em sua maioria, adultos, portanto, responsáveis por sua própria aprendizagem.
Tendo em vista que uma parcela desses pais não acompanha a vida escolar dos filhos,
as tarefas de educar e de estimular a aprendizagem ficam delegadas apenas à escola. Dessa
forma, grande parte dos alunos não estuda previamente para as avaliações, não faz tarefa de
casa nem entrega os trabalhos solicitados pelos professores, o que contribui para um
desempenho insatisfatório. Quanto aos pais, eles só ficam sabendo da situação escolar do filho
no final do ano, quando já não há mais tempo para recuperar o desempenho desse aluno.
Devido a esses e a outros elementos, avaliamos que é necessário haver profundas
mudanças na escola pública brasileira. Mas elas são muitas e precisam ter o apoio de
diferentes agentes. No tocante ao ensino de Língua Portuguesa, pensamos que a maneira
como a leitura e a escrita vêm sendo trabalhadas em sala de aula não está surtindo bons
resultados, pois, em geral, não evidencia processos e/ou produtos que comprovem que o aluno
realmente aprenda e com qualidade. É pensando assim que tomamos a OLP como um projeto
de letramento que pode nos ajudar a ressignificar práticas de leitura e escrita das turmas de 7 o
ano em que atuamos.

2.4 CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO

O “Planalto” é um bairro pobre da zona oeste de Natal/RN. Segundo informações da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), o Planalto foi criado em
1998, sob a Lei nº 151, publicada no Diário Oficial do RN. É, portanto, um dos bairros mais
novos de Natal. Essa região era constituída de pequenas granjas, onde havia a prática de
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atividades agropecuárias. Essas granjas forneciam produtos para feiras e mercados da cidade.
A antiga proprietária de grande parte das terras do Planalto era a senhora Amélia Duarte
Machado, conhecida por “Viúva Machado”. O esposo dela, comerciante português, Manoel
Duarte Machado, deixou-lhe como herança alguns latifúndios. Essas terras se distribuíam
entre os municípios de Parnamirim, Macaíba e Natal.
Na década de 1960, com a venda das terras pertencentes à viúva Machado, surgiram
diversos loteamentos. A partir de então, intensificou-se a ocupação demográfica,
transformando o bairro Planalto em uma região bastante populosa.
É importante salientar que, há mais ou menos uma década, o bairro vem
experimentando um significativo crescimento imobiliário e nele já é perceptível o surgimento
de casas de alto valor. As construtoras também notaram o grande crescimento do bairro e vêm
investindo fortemente, com a construção de apartamentos, adquiridos por meio de
financiamentos da Caixa Econômica Federal e subsidiados pelo programa “Minha Casa,
Minha Vida”, do Governo Federal. Além disso, vários tipos de estabelecimentos comerciais
estão se deslocando para essa localidade.
Mesmo assim, trata-se de um bairro que, como tantos outros, ainda apresenta muitos
problemas relacionados à falta de infraestrutura, como ruas sem saneamento básico, sem
pavimentação e construções desordenadas. Faltam políticas públicas de diferentes naturezas,
sobretudo as voltadas para a segurança e a saúde da população. No bairro, há muita violência
e as pessoas não têm atendimento médico, o que as faz procurar esse atendimento também no
bairro vizinho, o Pitimbu.
Além disso, não há escolas suficientes no Planalto, que conta apenas com uma escola
de Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano). Por isso, a maioria dos alunos desse bairro estuda
em escolas do Pitimbu, como a Escola Estadual Professor Antônio Pinto de Medeiros, por
exemplo.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

Considerando que ler e escrever são práticas sociais que se desenvolvem em variadas
esferas de atividade, além da escolar, pensamos que as práticas de leitura e escrita realizadas
apenas na escola, tendo como único leitor o professor, que lê para corrigir o texto e atribuirlhe uma nota, não são eficazes por não serem significativas para o aluno. Na verdade, elas são
“ensimesmadas”. Em geral, não melhoram as competências de ler e de escrever dos
estudantes, o que se comprova no baixo rendimento dos alunos de escolas públicas brasileiras
em avaliações locais e também nas nacionais.
Tendo em vista esse cenário, especialmente no que tange ao ensino de leitura e escrita,
torna-se importante ao professor preocupado em alterar esse estado de coisas o esclarecimento
de alguns questionamentos iniciais: 1) desde quando se ensina Língua Portuguesa no Brasil?
2) Como se configura o ensino de Língua Portuguesa tradicionalmente? 3) Historicamente, o
que vem ocasionando situações de fracasso escolar no ensino de Língua Portuguesa,
especificamente no tocante à escrita? 4) Como é possível ressignificar o ensino de Língua
Portuguesa no Brasil? Para responder a tais questionamentos, parece ser necessário: (i)
analisar aspectos históricos sobre o ensino de Língua Portuguesa no Brasil; (ii) relacionar
construtos teórico-metodológicos advindos dos estudos de letramento que podem fomentar a
ressignificação no ensino de Língua Portuguesa que se quer alcançar.

3.1 ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL

Entre o século XVI e as quatro primeiras décadas do século XVIII, a Língua
Portuguesa estava ausente tanto do currículo escolar quanto do intercâmbio social. Isso
porque três línguas conviviam no Brasil colonial: o português, que foi trazido pelo
colonizador; a língua geral, que recobria as línguas indígenas faladas no território brasileiro, e
o latim, no qual se fundava todo o ensino secundário e superior dos jesuítas (SOARES, 2002).
No convívio social cotidiano, devido às necessidades de comunicação entre
portugueses e indígenas, dos próprios indígenas entre si, uma vez que falavam diferentes
línguas, e para a catequese, prevalecia a língua geral. Os poucos que se escolarizavam,
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pertencentes às camadas privilegiadas da sociedade, aprendiam na escola a ler e a escrever em
português, mas este não era um componente curricular, apenas um instrumento para a
alfabetização. Da alfabetização, praticada nas escolas menores, passava-se diretamente ao
latim, uma vez que no ensino secundário e no ensino superior estudava-se a gramática da
língua latina e a retórica, também aprendida em autores latinos.
Essas eram as características do programa de estudos que a Companhia de Jesus
implantou por todo o mundo, inclusive no Brasil: o Ratio Studiorum. O Brasil parece ter
assimilado facilmente a determinação que não dava lugar à Língua Portuguesa no currículo,
por três motivos: os poucos que se escolarizavam, pertencentes às camadas privilegiadas,
queriam seguir o modelo educacional da época, que era aprender latim; o outro motivo era o
fato de o português não ser, à época, uma língua dominante no intercâmbio social e, por
último, apesar de em 1536 já haver a publicação de uma gramática portuguesa (a Gramática
de Fernão de Oliveira), o português ainda não era uma área de conhecimento em condições de
gerar uma disciplina curricular.
Foi somente nos anos 50 do século XVIII que o Marquês de Pombal implantou
reformas no ensino de Portugal e suas colônias. Ele tornou obrigatório o uso da Língua
Portuguesa no Brasil e proibiu o uso de quaisquer outras línguas. Conforme Soares (2002, p.
160), “[...] as medidas impostas pelo Marquês de Pombal contribuíram significativamente
para a consolidação da Língua Portuguesa no Brasil e para sua inclusão e valorização na
escola”. Na verdade, ainda de acordo com Soares (2002), a real inclusão da disciplina “Língua
Portuguesa” ou “Português” no currículo escolar só ocorreu nas últimas décadas do século
XIX, já no fim do Império.
A esse respeito, Geraldi (2008) afirma que foi a política do gabinete do Marquês de
Pombal que proibiu o uso das línguas gerais: uma no Norte, no Grão-Pará, e outra paulista, de
base tupi-guarani (o Nheengatu). Segundo esse autor, a presença da língua geral era tão forte
que o jesuíta Antônio Vieira fez o seguinte registro: “[...] as famílias dos portugueses e dos
índios estavam tão ligadas que a língua que nelas se falava era „a língua dos índios‟, e que os
filhos de portugueses somente iriam aprender a língua portuguesa na escola” (VIEIRA apud
GERALDI, 2008, p. 17).
Ainda conforme Geraldi (2008), se não fosse a política linguística do gabinete do
Marquês de Pombal, hoje poderíamos ser um país, no mínimo, bilíngue, e por isso
poderíamos ter os mesmos problemas linguísticos enfrentados pelas antigas colônias
portuguesas da África, como Cabo Verde e Moçambique. O autor também afirma que:
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[...] de 1750 a 1850, portanto, até meados do século XIX, houve no Brasil
uma política linguística de glotocídio, uma política inicialmente da
metrópole e também depois do país já independente. Quer dizer, uma
política de glotocídio acompanhada do genocídio histórico das populações
indígenas. Implanta-se o português. Os colonizadores foram muito bemsucedidos nesse sentido, pois, em menos de 100 anos, um país do tamanho
do nosso já fala o português. Isso é um sucesso espetacular em termos
linguísticos. Obviamente, nós somos plurilíngues, temos 180 línguas
indígenas, mais umas trinta outras línguas faladas no Brasil, mas, na
verdade, a língua nossa, de uso comum, é o português (GERALDI, 2008, p.
17).

Durante o século XIX, alguns acontecimentos contribuíram para as mudanças em
relação à disciplina Língua Portuguesa: o latim foi excluído do sistema de ensino; numerosas
gramáticas brasileiras surgiram e, em 1837, foi criado no Rio de Janeiro o Colégio Pedro II,
que se tornou, durante décadas, o padrão para o ensino secundário no Brasil. Nesse colégio, o
estudo da Língua Portuguesa foi incluído sob a forma das disciplinas Retórica e Poética.
Apenas no final do Império, essas duas disciplinas foram fundidas numa única
disciplina, que passou a se denominar “Português”. Entretanto, mesmo com a mudança de
denominação, a disciplina Português manteve, até meados de 1940, a tradição da gramática,
da retórica e da poética. Somente em 1871, foi criado no país o cargo de “professor de
português”, por meio de decreto imperial.
Até meados de 1950, conviviam na escola dois diferentes e independentes manuais
didáticos: as gramáticas e as coletâneas de textos. Nesse período, foram numerosas as
gramáticas produzidas para uso escolar. Já as coletâneas de textos, limitavam-se à
apresentação de trechos de autores consagrados, tais como Rui Barbosa, sem comentários,
explicações nem exercícios. Cabia ao professor de Português, que era um estudioso da língua
e da literatura, comentá-lo, discuti-lo, analisá-lo e propor questões e exercícios aos alunos.
Só a partir dos anos 1950, começou a ocorrer uma real modificação no conteúdo da
disciplina Português. Isso aconteceu devido a transformações das condições sociais e
culturais, que exigiam reformulações nas funções e nos objetivos da escola e,
consequentemente, acarretavam mudanças nas disciplinas curriculares. Entre essas mudanças,
estava uma modificação do alunado, pois as camadas populares começaram a reivindicar o
direito à escolarização e, desse processo reivindicatório (cujas variáveis não serão aqui
analisadas), ocorre a democratização da escola pública brasileira.
Em consequência do aumento do número de alunos, ocorreu um recrutamento mais
amplo e, portanto, menos seletivo de professores. Esse aumento no número de professores é
acompanhado de diminuição de salários e, consequentemente, de saída de professores mais
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bem formados para a ocupação de outras vagas no mercado de trabalho. Além disso,
gramática e texto começaram a constituir realmente uma disciplina com um conteúdo
articulado, pois passaram a estudar gramática a partir do texto e o texto com os instrumentos
que a gramática oferecia.
Também nessa época, os livros didáticos passaram a incluir exercícios de forma que
não se delegava mais ao professor a tarefa de formulá-los e/ou propor questões, pois o autor
do livro didático passou a “assumir” essa responsabilidade, possivelmente devido ao fato de a
formação da maioria desses professores não ser mais equivalente à dos anteriores, tidos como
estudiosos da língua. Nas palavras de Soares (2002, p. 167):

[...] é nessa época que se intensifica o processo de depreciação da função
docente: a necessidade de recrutamento mais amplo e menos seletivo de
professores, já anteriormente mencionado, resultado da multiplicação de
alunos, vai conduzindo a rebaixamento salarial e, consequentemente, a
precárias condições de trabalho, o que obriga os professores a buscar
estratégias de facilitação de sua atividade docente – uma delas é transferir ao
livro didático a tarefa de preparar aulas e exercícios.

Compreendemos, a partir desse panorama, que a língua, os usos da língua (oral ou
escrita) e o ensino da língua (portuguesa ou estrangeira) possuem natureza essencialmente
sociopolítica. Assim sendo, na análise do ensino de Língua Portuguesa, é fundamental
atentarmos para duas perspectivas: uma sociopolítica, na qual se sobressaem fatores externos
ao ensino, tais como fatores sociais, políticos, econômicos e culturais; além de uma
perspectiva linguística, que tem como fatores internos as concepções de língua(gem)
subjacentes a propostas pedagógicas.
No tocante às concepções de língua(gem) que nortearam o ensino de língua portuguesa
no Brasil, Soares (1998) afirma que, até aproximadamente a década de 1950, o ensino se
destinava às camadas privilegiadas da sociedade. Logo, os alunos já possuíam um razoável
domínio da variação de prestígio da época, a qual era usada pela escola. Por esse motivo, a
função do ensino da Língua Portuguesa era apenas levar ao (re)conhecimento das regras de
funcionamento dessa variante de prestígio.
A concepção de língua vigente era a de língua como sistema, segundo a qual ensinar
português era ensinar a (re)conhecer o sistema linguístico, por meio do estudo da gramática da
língua. Nessa concepção, os textos servem como pretexto para neles se buscarem estruturas
linguísticas que desencadeiam análises gramaticais. Tal concepção era adequada à época, uma
vez que a escola servia a alunos já familiarizados com os padrões culturais e linguísticos de
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prestígio social, o que mostra a estreita relação entre os aspectos sociopolíticos e linguísticos
do ensino de Língua Portuguesa no Brasil.
Já nos anos 1960, surgem novas condições sociopolíticas e, consequentemente, a
necessidade de uma nova concepção de língua para o ensino de língua materna. Foi nesse
período que teve início o regime militar, que buscava o desenvolvimento do capitalismo
através da expansão da indústria. Isso influenciou diretamente a educação, pois passa a ser
função da escola a preparação das pessoas para o trabalho. Fica evidente, então, que:

[...] se a concepção de língua como sistema era adequada a um ensino de
português dirigido a alunos das camadas privilegiadas, em condições
sociopolíticas em que cabia à escola atender a essas camadas, ela torna-se
inadequada a um ensino de português dirigido a alunos das camadas
populares, aos quais a escola passa a também servir, e em condições
sociopolíticas em que é imposto um caráter instrumental e utilitário ao
ensino de língua (SOARES, 1998, p. 57).

Sendo assim, a teoria da comunicação passa a ser o referencial para o ensino da língua,
e a concepção de língua predominante é a de instrumento de comunicação. Os objetivos
passam a ser pragmáticos e utilitários, pois se pretende desenvolver e aperfeiçoar os
comportamentos do aluno: emissor-codificador e recebedor-decodificador de mensagens, por
meio da compreensão de vários códigos, tanto verbais quanto não verbais.
Paradoxalmente, conforme Soares (1998), nessa época, a democratização da escola se
afirma plenamente e as camadas populares da sociedade conquistam seu direito à
escolarização. Desse modo, há uma mudança também no alunado, que passa a ser formado
por crianças que levam para a escola padrões culturais e variantes linguísticas diferentes das
que dominavam o ambiente escolar até então.
Em 1964, durante o novo golpe militar, a Universidade é esvaziada por cassações de
direitos políticos e aposentadorias obrigatórias. A respeito disso, Geraldi (2008, p. 21) afirma
que:

Não podemos negar um paradoxo: para obter e manter apoio na classe
média, a ditadura de então produz uma expansão da oferta educacional, a
enorme custo social. A escolaridade básica passa de quatro para oito anos; o
ensino superior se interioriza e se expande com queda de qualidade. Mas é
inegável uma democratização da escolaridade. Certamente, estariam os
letrados até hoje discutindo se haveria ou não condições de um ensino
fundamental de oito anos no Brasil!!!
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A partir da década de 1980, a teoria da comunicação começa a sofrer críticas, tanto por
parte dos que queriam uma volta ao ensino tradicional do português quanto por parte dos que
denunciavam os problemas de leitura e escrita dos alunos. Também os professores que
estavam insatisfeitos com os resultados que vinham obtendo passaram a ser críticos desse
ensino. Além disso, a segunda metade dessa década foi marcada por uma época de
redemocratização do país, então um ensino de língua inspirado na concepção de língua como
instrumento de comunicação não tinha mais apoio nem no contexto político e ideológico nem
nas novas teorias linguísticas que, pensadas nas universidades, começavam a chegar ao campo
do ensino de língua materna.
No final dos anos 1980 e nos anos 1990, começam a chegar às escolas conceitos
advindos de novas teorias, como a Linguística, a Linguística Aplicada, a Sociolinguística, a
Psicolinguística, a Linguística Textual, a Pragmática e a Análise do Discurso, aplicadas ao
ensino de língua materna. A partir de então, começa a existir um movimento de
ressignificação na disciplina de Português. Nesse movimento, começam a ser alteradas as
concepções de gramática, ensino, texto e, em especial, a de língua(gem), que passa a ser vista
“[...] como enunciação, discurso, não apenas como comunicação, que, portanto, inclui as
relações de língua com aqueles que a utilizam, com o contexto em que é utilizada, com as
condições sociais e históricas de sua utilização” (SOARES, 1998, p. 59).
De acordo com essa nova concepção, a leitura e a escrita passam a ser entendidas
como processos de interação entre autor, texto e leitor, em determinadas circunstâncias de
enunciação e inseridas em práticas socioculturais de uso da escrita.
Em relação às novas teorias da Psicologia da aprendizagem, a teoria associacionista
passa a ser questionada por uma nova teoria, trazida pela Psicologia Genética e uma
Psicolinguística nela fundamentada. Assim, essa teoria, relacionada às novas concepções de
língua, de gramática e de texto, gera mais uma mudança no ensino de língua, pois o aluno,
que antes precisava de estímulos externos para produzir respostas, começa a ser considerado
um sujeito ativo, capaz de construir habilidades e conhecimentos da linguagem oral e escrita
através da interação com os outros e com a própria língua em determinadas situações de
enunciação.
Tal opção teórica advém da concepção bakhtiniana de língua(gem), segundo a qual a
enunciação é determinada pelas relações sociais, pois para Bakhtin/Volochínov ([1929]
2009), o interlocutor é visto como um sujeito ativo, que possui uma compreensão ativa
durante a interação, por esse motivo interage por meio das enunciações. A enunciação, por
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sua vez, é de natureza social, por isso não pode ser considerada como individual no sentido
estrito do termo e, portanto, não pode ser explicada a partir de condições psicofisiológicas do
sujeito falante. Seu centro organizador está situado no meio social no qual o indivíduo está
inserido.
Quanto à enunciação, Bakhtin/Volochínov ([1929] 2009) afirmam que é o produto da
interação de, pelo menos, dois sujeitos socialmente organizados, e mesmo na ausência de um
interlocutor real, há a possibilidade de interação com o representante médio do grupo social
ao qual pertence o locutor; sendo assim, não há enunciação fora da interação.
Para esses autores, a palavra sempre se dirige a um interlocutor, o qual pode variar de
acordo com o grupo social ou a hierarquia social a que pertence, ou até mesmo os laços mais
ou menos estreitos que o interlocutor mantém com o locutor. O que não se concebe, de
maneira nenhuma, é um interlocutor abstrato, uma vez que seria impossível uma linguagem
comum com tal interlocutor.
Sendo assim, em nossas enunciações podemos alterar nossa linguagem, adequando-a
ao nosso interlocutor, que pode ser alguém com quem temos afinidade, como nossos pais,
filhos, amigos; dessa forma podemos utilizar uma linguagem menos formal. Já em uma
situação mais formal, como em uma entrevista de emprego, em uma palestra, por exemplo, o
contexto solicita de nós uma linguagem mais formal.
Entretanto, em ambas as situações, há sempre a presença de um interlocutor a quem
nos dirigimos, o qual, por sua vez, também manterá um diálogo conosco, dará uma resposta,
mesmo que por meio de um gesto, de uma expressão corporal ou facial. Além disso, esse
interlocutor pode ser também o leitor de um livro, de textos que produzimos, com os quais
pode concordar ou discordar, mas sempre produzirá uma resposta ao que foi lido. Isto é,
sempre direcionamos nossas palavras, orais ou escritas, para o outro: um interlocutor.
Nesse contexto de interação permanente entre locutor e interlocutor, a palavra
desempenha um papel fundamental por sempre proceder de alguém e se dirigir para alguém,
constituindo-se assim como o produto da interação do locutor e do ouvinte. Por meio da
palavra, o sujeito pode se expressar e se definir em relação ao outro e à coletividade. A esse
respeito, Bakhtin/Volochínov ([1929] 2009, p. 99) ainda afirmam que:
Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis
ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou
de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as
palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias
ideológicas ou concernentes à vida.
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Além disso, conforme Bakhtin/Volochínov ([1929] 2009, p. 111), “[...] toda
enunciação efetiva, seja qual for a sua forma, contém sempre, com maior ou menor nitidez, a
indicação de um acordo ou de um desacordo com alguma coisa”. Nesse sentido, uma
enunciação sempre responde à outra e pressupõe uma nova resposta, isto é, espera que o
interlocutor responda ao que foi dito, seja confirmando, refutando ou procurando apoio para a
enunciação (FARACO, 2009).
Nessa perspectiva teórica, não há uma enunciação monológica fechada. Isso
constituiria uma abstração, visto que a concretização da palavra só acontece por meio de sua
inclusão no contexto histórico de sua realização, isto é

Toda enunciação monológica, inclusive uma inscrição num monumento,
constitui um elemento inalienável da comunicação verbal. Toda enunciação,
mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a alguma coisa e é
construída como tal. Não passa de um elo da cadeia dos atos de fala. Toda
inscrição prolonga aquelas que a precederam, trava uma polêmica com elas,
conta com as reações ativas da compreensão, antecipa-as (BAKHTIN;
VOLOCHÍNOV, [1929] 2009, p. 101).

Dessa forma, a enunciação constitui-se enquanto diálogo, e não como monólogo,
pois tanto em gêneros discursivos orais quanto nos escritos, os textos dialogam com outros,
sejam anteriores a eles ou até mesmo com os que ainda serão produzidos. Para Faraco (2009),
as vozes sociais estão envolvidas em uma cadeia de responsividade em que os enunciados, ao
mesmo tempo em que respondem ao que já foi dito, provocam as mais diversas respostas:
adesões, recusas, aplausos, críticas, ironias, concordâncias e dissonâncias. Isto é, conforme
Bakhtin/Volochínov ([1929] 2009, p. 97), “Todo ato de compreensão é uma resposta, na
medida em que ele introduz o objeto da compreensão – o contexto potencial da resposta”.
Para Bakhtin/Volochínov ([1929] 2009), somente um animal irracional produz um
grito procedente de seu interior, de seu aparelho fisiológico. No entanto, a enunciação
humana, do ponto de vista do seu conteúdo e de sua significação, ainda que realizada
individualmente, é organizada fora do indivíduo pelas condições do meio social, que são
extra-orgânicas; dessa forma, a enunciação é produto da interação social. Portanto,

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato
de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo
ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação
verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação
verbal constitui assim a realidade fundamental da língua.
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV ([1929] 2009, p. 127).
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Nesse quadro teórico, em consonância com os princípios da concepção de língua(gem)
como processo de interação, está a concepção de escrita como processo, sobre a qual
discorremos a seguir.
A história das últimas décadas indica, conforme Giroux (1997), que as abordagens
tradicionais da pedagogia da escrita não são eficazes, visto que o ensino da escrita foi
reduzido a uma pedagogia predominantemente metodológica e provinciana, ou seja, uma
pedagogia tecnocrata. É o caso das três principais escolas que dominavam o ensino da escrita
na década de 1990, definidas pelo autor como “escola tecnocrática”, “escola mimética” e
“escola romântica”.
A escola tecnocrática é a mais influente e a mais conhecida entre as três. Sua
abordagem é puramente formalista e tem como característica a ênfase às regras sobre o que se
deve ou não fazer quando se escreve. Dessa forma, a escrita é vista como uma questão de
técnica com foco na gramática; sendo assim pressupõe o aprendizado de habilidades que vão
desde codificações gramaticais simples até construções sintáticas mais complexas. No
entanto, conforme Giroux (1997), essa escola falha por não entender que escrever é um
processo, isto é, uma maneira singular de aprendizagem, que corresponde a estratégias que
levam em conta o relacionamento entre o leitor, o assunto e o escrevente.
Já a escola mimética oferece uma perspectiva diferente, mas também “enganosa” do
processo e da pedagogia da escrita. Isso porque, segundo Giroux (1997), faz com que os
estudantes leiam os trabalhos de autores reconhecidos pela “arte de bem escrever”, em geral,
autores consagrados da literatura, para, em seguida, escreverem, como resultado de um
processo de assimilação. Essa escola supõe que os estudantes aprendem a escrever por meio
da leitura de livros considerados modelos de boa escrita, o que pode sinalizar rejeição à
pedagogia da escrita como prática social.
Para essa escola, escrever tem base biológica, e não pedagógica, já que não se ensina a
escrever: basta que haja um lugar e modelos adequados para que os estudantes escrevam. É
dessa concepção que advém as ideias de que, para escrever, é preciso estar inspirado, ou
mesmo de que a escrita é um dom. Todavia, a leitura de autores de prestígio não garante que
uma pessoa seja capaz de escrever melhor. Além disso, a escrita não é um dom, pelo
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contrário, pressupõe trabalho e prática. E essa concepção de escrita pode ser confirmada,
inclusive, por um grande escritor brasileiro: Carlos Drummond de Andrade 6.
A escola romântica, por sua vez, sustenta-se na ideia de que há uma relação causal
entre o bem-estar dos estudantes e o aperfeiçoamento de sua capacidade de escrever. Nesse
caso, a escrita é entendida como o produto de uma descarga de emoções. Porém, o principal
problema da escola romântica é a ênfase dada à importância do “eu interior”, que ignora a
natureza objetiva de uma pedagogia da escrita, regida por elementos específicos das situações
de comunicação a que se vinculam essas práticas. Com efeito, compreender as variáveis de
cada situação requer ensino sistematizado de escrita. Não há como se chegar a essa
compreensão de forma intuitiva.
Para Giroux (1997, p. 96), a escrita deve ser vista como um processo dialético, o qual
“[...] examinaria o processo de escrever como uma série de relações entre o escritor e o
assunto, entre o escritor e o leitor, e entre o conteúdo e o leitor”. Nessa perspectiva, a escrita é
considerada em seu relacionamento amplo com os processos de aprendizagem e de
comunicação.
Compartilhando os pressupostos da abordagem dialética, os estudos de letramento
também consideram a escrita como um processo, e não como um produto, conforme veremos
a seguir.

3.2 ESTUDOS DE LETRAMENTO

O letramento se refere aos usos da língua escrita em diferentes esferas de atividade
humana, não apenas na escola, visto que a escrita faz parte da paisagem cotidiana, urbana ou
rural. De fato, na sociedade grafocêntrica, por onde andamos, deparamo-nos com a língua
escrita: seja em pontos de ônibus, nos quais há propagandas; seja em grandes avenidas, nos
outdoors; seja nas fachadas de casas, em que vemos anúncios de produtos e serviços; seja em
mercearias, nos cadernos de fiado; seja em outras milhares de situações de comunicação em
que a escrita ocupa uma posição de destaque.
Dessa concepção de letramento como prática social, alguns conceitos nos são
particularmente importantes. O primeiro deles é o de “prática de letramento”, que segundo
6

“Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos mal rompe a manhã.” (O lutador, Carlos Drummond de
Andrade).

39

Kleiman (2005), é um conjunto de atividades que envolvem a língua escrita na busca por um
determinado objetivo, numa situação específica, em que são mobilizados saberes, tecnologias
e competências necessárias para a sua realização. Nesse sentido, são exemplos de práticas de
letramento: escrever uma carta para alguém, enviar um e-mail, ler um livro ou um rótulo em
um supermercado.
O segundo conceito fundamental a este estudo é o de “evento de letramento”. Ainda
de acordo com Kleiman (2005), são consideradas eventos de letramento as ocasiões em que a
fala se organiza em torno da compreensão de livros e textos escritos. Dessa forma, aproximase de outras atividades da vida social, pois envolve mais de um participante e os envolvidos
têm saberes diferentes, os quais são mobilizados de acordo com interesses e objetivos
individuais ou comuns. Por esse motivo, trata-se de um evento primordialmente colaborativo.
Podemos citar como exemplo de evento de letramento a vivência que ocorre em uma
situação de locomoção de um grupo de pessoas ao tentar chegar a um local desconhecido.
Enquanto o participante que sabe dirigir conduz o carro, os outros podem ajudar a encontrar o
caminho certo consultando um GPS ou lendo as placas das ruas. Assim, conseguem chegar ao
destino desejado devido às ações realizadas segundo as habilidades e competências de cada
participante envolvido.
Outro conceito advindo desses estudos é a diferença entre “letramento” e
“alfabetização”. Para Kleiman (2005), letramento e alfabetização estão associados, mas é
importante ter clareza de que não são sinônimos. Nessa perspectiva, a alfabetização pode ser
considerada uma das várias práticas de letramento que existem. Ela faz parte do conjunto de
práticas sociais de uso da escrita na escola, mas o letramento envolve uma dimensão muito
maior que a escolar.
Em outras palavras, uma pessoa adulta que não sabe ler nem escrever não pode ser
considerada alfabetizada por simplesmente acompanhar o trabalho de alfabetização do filho.
Entretanto, se essa mesma pessoa conhece a função da carta e dos rótulos, por exemplo,
podemos afirmar que ela consegue desenvolver algumas práticas de letramento.
A esse respeito, Street (2014) afirma que, no Ocidente, ainda há pessoas habituadas a
gerenciar sua vida diária, intelectual, emocional, prática e econômica com o uso de recursos
orais e, por isso, não sentem necessidade das definições associadas ao letramento e ao
analfabetismo. Todavia, conforme o autor, atualmente, são poucas as culturas em que não
exista alguma prática de letramento, uma vez que as crianças, por exemplo, aprendem desde
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cedo a interpretar as logomarcas em produtos comerciais, ou a compreender, por meio da
televisão, textos multimodais que cada vez mais misturam escrita, imagens e linguagem oral.
Além disso, Street (2014) nos informa que, de acordo com pesquisas recentes sobre a
“recepção” de letramentos ocidentais em várias partes do Terceiro Mundo, há uma tentativa
de mudar o foco do impacto do letramento sobre a forma como as pessoas adquirem o
letramento particular. Nesse caso, a ênfase está no caráter ativo, em vez do passivo, do
público-alvo. De fato, é frequente o reconhecimento de que as pessoas absorvem práticas
letradas em suas próprias interações orais, ao invés de imitar aquilo que foi trazido, como foi
observado, por exemplo, em contextos nos quais havia certas regras de comunicação oral
sobre não se impor agressivamente, mas utilizar sutilmente a linguagem, por meio do
autoapagamento. Nos lugares onde havia tais práticas, a introdução da escrita, em geral,
levava a convenções semelhantes usadas em cartas, documentos políticos e bilhetes de amor.
Sendo assim,

[...] longe de serem analfabetos passivos e atrasados, agradecidos pela
iluminação trazida pelo letramento ocidental, os povos locais têm seus
próprios letramentos, suas próprias habilidades e convenções de linguagem e
suas próprias maneiras de apreender os novos letramentos fornecidos pelas
agências, pelos missionários e pelos governos nacionais. São evidências
como essas que têm levado os pesquisadores e os envolvidos no campo do
ensino nas campanhas de alfabetização a revisar os pressupostos básicos
sobre os quais boa parte dos trabalhos de alfabetização/letramento vêm
sendo conduzidos (STREET, 2014, p. 37).

Nesse contexto, podemos observar que o letramento está presente na maioria das
esferas da atividade humana, visto que as pessoas precisam se comunicar, seja oralmente ou
por meio da escrita, para conseguirem atingir seus propósitos.
O que se observa, no entanto, entre leigos na área da linguagem, são concepções
errôneas sobre analfabetismo, e isso gera uma associação equivocada entre dificuldades de
leitura/escrita e ignorância, atraso mental e incapacidade social. É por isso que, segundo
Street (2014), o estigma é inevitável. No entanto, se for observada a existência de uma
variedade de letramentos em diferentes contextos, se não houver separação entre letrados e
iletrados, se habilidades cognitivas e sociais forem associadas à oralidade e ao letramento, o
estigma poderá ser desfeito.
Dessa forma, fica evidente que o estigma gerado em torno de pessoas consideradas
“não letradas” constitui, sobretudo, uma questão social. Isso porque todas as pessoas exibem
alguma dificuldade de letramento em alguns contextos. É o caso, por exemplo, da dificuldade
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da “classe média” com a declaração do imposto de renda, ou até mesmo com as modernidades
do mundo digital. Todavia, nesse contexto, a carga emocional é retirada, em vez de ser
reforçada pela rotulação e pelo estigma, como geralmente acontece com as camadas mais
pobres da sociedade.
Em outras palavras, para Street (2014, p. 125), “Muito, então, do que vem junto com o
letramento escolar se revela como o produto de pressupostos ocidentais sobre escolarização,
poder e conhecimento, mais do que algo necessariamente intrínseco ao próprio letramento”.
É o que se observa, por exemplo, nos usos do letramento por mulheres, o qual está
comumente associado a práticas informais, não religiosas e não burocráticas, como também a
funções afetivas e expressivas; além da incorporação de convenções orais ao uso escrito.
Esses aspectos de prática letrada tenderam a ser marginalizados ou apagados pelo letramento
moderno, ocidental, cuja ênfase está nos aspectos formais, masculinos e escolarizados da
comunicação. Na realidade, as associações geralmente feitas acerca do letramento são
convenções culturais mais do que produtos do meio escrito propriamente dito.
Sendo assim, conforme Street (2014), as concepções de letramento dominantes são
reproduzidas de tal maneira que marginalizam as alternativas. Segundo o autor, há um
movimento de “pedagogização” do letramento, isto é, o letramento ficou associado às noções
educacionais de ensino e aprendizagem, em detrimento dos vários outros usos e significados
do letramento evidenciados na literatura etnográfica comparativa. Isso posto, o letramento
está relacionado de tal forma à escola e à pedagogia que, às vezes, é difícil nos desfazermos
dessa relação e reconhecer que, na maior parte da história e em grandes setores da sociedade
contemporânea, as práticas letradas também estão presentes em outras instituições sociais.
Nesse contexto, Street (2014, p. 140) afirma que:

As novas etnografias do letramento nos contam que as pessoas podem levar
vidas plenas sem os tipos de letramento pressupostos nos círculos
educacionais e outros. A reconceitualização do letramento sugerida ali
implica afastar-se da visão dominante de letramento como possuidor de
características “autônomas” distintivas associadas intrinsecamente à
escolarização e à pedagogia. Também requer um abandono da caracterização
da pessoa letrada como intrinsecamente civilizada, desapegada, lógica etc.,
em contraste com as “iletradas” ou as que se comunicam principalmente por
canais orais.

Essa concepção não visa a desqualificar nem a negar a importância que a escola ocupa
na sociedade. O papel fundamental de formar alunos, dando-lhes instrumentos necessários
para o exercício pleno da cidadania, para a vida em sociedade e para a formação profissional,
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precisa ser cada vez mais respeitado e valorizado pela sociedade e pelos governos. Trata-se,
porém, de ter clareza de que o letramento advindo de outras esferas (que não a escolar)
também precisa ser reconhecido e respeitado, para que não se criem estigmas acerca de
pessoas menos escolarizadas, que talvez não tenham tido oportunidade de se escolarizar, mas
que conseguem desenvolver práticas de letramento e, portanto, conseguem agir na sociedade,
podendo ser também cidadãos atuantes por meio da linguagem.
Dessa forma, o letramento não se restringe à escolarização ou à pedagogia. Em vez
disso, o letramento deve ser entendido como referente a práticas sociais de leitura e escrita, a
fim de evitarmos juízos de valor acerca da suposta superioridade do letramento escolarizado
sobre outros tipos de letramento.
Outro conceito importante que trazemos desses estudos é o de projeto de letramento.
Segundo Kleiman (2001, p. 238), um projeto de letramento pode ser definido como:

[...] um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida
dos alunos e cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de
textos que, de fato, circulam na sociedade e a produção de textos que serão
lidos, em um trabalho coletivo de alunos e professor, cada um segundo sua
capacidade. O projeto de letramento é uma prática social em que a escrita é
utilizada para atingir algum outro fim, que vai além da mera aprendizagem
da escrita (a aprendizagem dos aspectos formais apenas), transformando
objetivos circulares como „escrever para aprender a escrever‟ e „ler para
aprender a ler‟ em ler e escrever para compreender e aprender aquilo que for
relevante para o desenvolvimento e a realização do projeto.

Nesse contexto, consideramos o projeto de letramento como um modelo didático
(TINOCO, 2008) eficaz na ressignificação das práticas de leitura e escrita na escola, uma vez
que é desenvolvido a partir de uma situação real vivida pela comunidade escolar, em que se
utiliza a escrita para atingir um determinado propósito, no caso deste projeto de intervenção, a
OLP 2014. Além disso, conforme Oliveira, Tinoco e Santos (2011), os projetos de letramento
vislumbram a possibilidade de se resolver um problema coletivo a partir de um propósito
comunicativo, com ações colaborativas que considerem o potencial que o grupo tem para
avançar nos seus interesses.
Em outras palavras, nos projetos de letramento, a linguagem se efetiva vinculada a um
contexto sociocultural. Isso porque “[...] uma ação de linguagem só tem sentido se atender ao
interesse do usuário (nesse caso, o aluno) e estiver vinculada a um fato relativo ao mundo
social do qual ele faz parte” (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, p. 33). Nesse sentido,
segundo Kleiman (2006, p. 83),
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O grande problema da autenticidade da prática escolar se esvazia quando se
parte da ação social. A mobilização das táticas, dos recursos, das estratégias,
dos conhecimentos e da disponibilização das tecnologias realizadas por um
agente de letramento visa à realização de uma atividade social que não se
reduz à elaboração de um texto oral ou escrito – o produto que é sempre
objetivo de toda atividade de ensino –, embora a atividade envolva
necessariamente a elaboração de textos orais e escritos.

Sendo assim, a aprendizagem por meio de projetos de letramento é situada, ou seja,
ocorre numa atividade com contexto e cultura específicos, e se realiza por meio da interação e
da coparticipação social. A esse respeito, Kleiman (2006) afirma que devido ao processo de
naturalização que a escrita sofre na escola e pelo fato de as atividades comumente visarem
apenas ao domínio da escrita, quando realizar uma atividade de linguagem é o principal
objetivo, como geralmente acontece na escola, a funcionalidade dessa atividade acaba quando
esta se encerra, pela ausência de sentido e de funções fora da sala de aula.
Já nos projetos de letramento, as práticas de leitura e escrita na maioria das vezes
realizadas na escola apenas com a intenção de demonstrar aprendizagem na leitura e na escrita
para um dia, talvez, utilizar na vida, dão lugar a práticas reais, em que se lê e escreve para agir
na sociedade no momento atual, para se conseguir um determinado objetivo e provocar o
desenvolvimento de sucessivas atividades que não se restringem à demonstração de
habilidades. Isso porque, segundo Tinoco (2008), os projetos de letramento são um modelo
didático que tem como principal objetivo um processo de ensino-aprendizagem como ação
partilhada, democrática e significativa para a vida.
Tais práticas, em geral, por fazerem mais sentido para os agentes envolvidos no
projeto de letramento, conseguem uma maior participação e envolvimento dos alunos,
conforme assevera Kleiman (2006, p.83), “o ensino visando à prática social caracteriza um
tipo de atividade cujo motivo está na própria realização da atividade, ao alcançar seus
objetivos, e não na produção textual, objetivo da atividade escolar”.
No entanto, o que geralmente observamos nas escolas, no que concerne às aulas de
Língua Portuguesa, é o foco no ensino de gramática ou, raramente, na produção de texto,
sendo que tais atividades, em geral, são realizadas apenas com o objetivo de que os alunos
aprendam regras da gramática normativa ou como escrever textos de determinados gêneros
discursivos, os quais são escolhidos, geralmente, pelo professor, que, por sua vez, utilizou o
livro didático para guiá-lo em sua escolha.
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Observamos também que, a partir de 1997, com a publicação dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), os livros didáticos passaram por uma reformulação, na
tentativa de se adequarem aos preceitos dos parâmetros. Sendo assim, alguns livros didáticos
mudaram a maneira de trabalhar com a escrita, focalizando o estudo dos gêneros discursivos.
Uma vez que o livro didático é o instrumento mais utilizado pelos professores ao elaborarem
suas aulas, houve também uma mudança na postura do professor que, seguindo os preceitos
do livro didático, também passou a trabalhar com produção textual na perspectiva dos
gêneros.
Dessa forma, esse movimento de busca por ressignificação nas aulas de Língua
Portuguesa é benéfico, por se afastar, mesmo que não completamente, do ensino tradicional.
Entretanto, apesar da aparente mudança, ao estudar os gêneros discursivos, apenas no que diz
respeito à estrutura composicional e às convenções de escrita, os alunos, em geral, não se
tornam escreventes proficientes. Isso porque, se a produção do texto não estiver inserida em
uma situação real, que faça sentido para os alunos e na qual eles possam ver uma
funcionalidade, não há avanços reais. Assim, mais uma vez, a produção de textos, embora
estudada de outra maneira, continua seguindo velhas regras do ensino tradicional, que visa,
em geral, à assimilação de regras. Em outras palavras, os alunos podem aprender as regras da
produção textual do gênero, mas pouco tempo depois poderão esquecê-las, tendo em vista a
ausência de sentido atribuída a essa escrita.
Já nos projetos de letramento, o gênero não é escolhido a priori e o foco não está no
estudo de determinado gênero. Textos de diferentes gêneros são escritos à medida que surge a
necessidade, de acordo com o andamento do projeto. Para poder atingir seus objetivos, alunos
e professores escrevem quantos textos forem precisos para pessoas reais, que possam, de
alguma forma, ajudar os participantes do projeto a atingirem seus objetivos, sejam pessoas
públicas, órgãos do governo, pessoas físicas, entidades sem fins lucrativos, ou seja, qualquer
pessoa que possa contribuir para o projeto pode ser alvo de um texto escrito. Logo, é a
situação que determina o gênero a usar, não o livro didático nem o professor.
Consequentemente, ao participarem de práticas sociais, além de exercitarem seus
papéis enquanto cidadãos, alunos e professores, por meio de trocas mútuas de conhecimento,
podem ressignificar suas práticas de leitura e escrita. Além disso, é importante ter clareza de
que:
A concepção escolar do ensino da escrita como prática autônoma do
contexto social, na qual predominam as atividades que exigem a
competência individual dos alunos, é incompatível com as noções de
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colaboração, cooperação e negociação de saberes, objetivos, estratégias que
caracteristicamente acontecem nos eventos de letramento menos
ritualizados, em locais como a casa, a rua, e, até certo ponto, o local de
trabalho (KLEIMAN, 2006, p. 80).

Em outras palavras, no ensino tradicional de escrita, alunos enfileirados escrevem
sozinhos seus textos fictícios, geralmente direcionados para um interlocutor fictício, para
quem os alunos devem escrever com o objetivo de aprender como mandar um texto para um
sujeito social, caso um dia precisem realizar tal tarefa. Em geral, nesses textos sem função
social externa (servem apenas para a correção) ficam aparentes os “erros” ortográficos dos
alunos, que constituem um dos critérios mais usados pelos professores de Língua Portuguesa
na avaliação de textos escritos, talvez por serem os mais fáceis de perceber e de corrigir.
Nesse tipo de prática, apenas os alunos que já possuem habilidades em escrita são
reconhecidos. Não há, nesse caso, incentivo à colaboração entre os alunos ou entre alunos e
professor; vence aquele que escreve melhor, que certamente vai tirar boas notas. E quanto
àquele aluno que tem dificuldades em leitura e escrita? Essa forma de ensinar e aprender
escrita não tem lugar para compartilhamento de dificuldades, ajuda mútua, reescrita.
Isso difere totalmente das práticas de escrita em um projeto de letramento, pois nele
não apenas afloram as habilidades dos alunos, mas as competências de leitura e escrita
também são desenvolvidas, uma vez que, na prática de escrita, os alunos dispõem de várias
possibilidades para se adquirir tais competências. Nesse tipo de trabalho, há espaço para a
escrita individual, mas também para a coletiva; para a reescrita dos textos, uma vez que eles
não são vistos como um produto, mas como um processo; para o esclarecimento de dúvidas;
para a ajuda mútua, que pode ocorrer entre o professor e os alunos, mas também entre os
próprios alunos; para a sugestão de ideias. Enfim, o objetivo primordial não é que os alunos
com mais facilidade escrevam bons textos, e sim que a maioria da turma, que geralmente
apresenta dificuldades, possa crescer também e qualificar suas práticas de leitura e escrita. É a
competição dando lugar à colaboração.
Conforme se vê, o letramento está intrinsecamente relacionado às práticas sociais que,
conforme Kleiman (2006, p. 82), constituem “[...] uma sequência de atividades recorrentes e
com um objetivo comum, que dependem de tecnologias, de sistemas de conhecimento
específicos e de capacidades para a ação – que permitem aplicar esses sistemas de
conhecimento numa situação específica”.
Essa estreita relação entre o letramento e as práticas sociais também está presente nos
trabalhos de Oliveira, Tinoco e Santos (2011), segundo as quais são as práticas sociais que
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desencadeiam ações de leitura e escrita em um projeto de letramento. Conforme as citadas
autoras, “[...] essas ações viabilizam a análise de um problema social para o qual se buscam a
compreensão e as alternativas de solução. Nesse tipo de projeto, a parceria entre professores e
alunos torna-os protagonistas de sua história” (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, p.
48).
E isso só se torna possível porque os projetos de letramento suscitam uma reflexão
sobre as ações realizadas. Dessa forma, é possível afirmar que uma implicação do trabalho
com projetos de letramento é a reconstrução identitária de professores e alunos. Essa
reconstrução identitária está ancorada em pressupostos da Educação Libertadora, defendida
por Paulo Freire, desde a década de 1960, no Brasil.
Segundo esse grande educador brasileiro, não existe “ensino” desvinculado de
“aprendizagem”. Em outras palavras:

[...] ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que quem ensina
aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimento antes aprendido e,
de outro, porque, observando a maneira como a curiosidade do aluno
aprendiz trabalha para apreender o ensinando-se, sem o que não o aprende, o
ensinante se ajuda a descobrir incertezas, acertos, equívocos (FREIRE, 2002,
p. 27).

Nesse sentido, professores e alunos deixam de ser vistos como “transmissores” e
“receptores” de conhecimento e passam a ser tidos como leitores-escreventes que, em
comunhão, aprendem e ensinam. Além disso, a aprendizagem do aluno não se dá apenas por
meio de retificações feitas pelo professor acerca de erros cometidos. Ambos – aprendentes e
ensinantes – no processo se (re)constroem à medida que o ensinante tem uma postura humilde
e se mostra aberto a repensar conceitos e a rever seus posicionamentos, além de envolver-se
com a curiosidade do grupo.
Um conceito que se refere a essa reconstrução identitária, também proveniente dos
estudos de letramento, é o de agente de letramento, que é, segundo Kleiman (2006, p. 82),
“umas das possíveis representações do professor, responsável pela inserção dos alunos nas
práticas de letramento em contexto escolar”.
Dessa forma, assim como os alunos e outras pessoas da comunidade escolar
envolvidas no projeto de letramento, o professor atua como um importante agente de
letramento, que segundo Kleiman (2006, p. 82), é:
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[...] um mobilizador dos sistemas de conhecimento pertinentes, dos recursos,
das capacidades dos membros da comunidade: no caso da escola, seria um
promotor das capacidades e recursos de seus alunos e suas redes
comunicativas para que participem das práticas sociais de letramento, as
práticas de uso da escrita situadas, das diversas instituições.

Nessa perspectiva, a concepção de ensino da escrita afasta a presença de um
intermediador, o qual assumiu por muito tempo uma postura privilegiada, devido ao
pressuposto de uma desigual distribuição do saber. Isso acontece porque, nos projetos de
letramento, todos os participantes da interação também agem como mediadores, uma vez que
mobilizam recursos de outras situações e práticas sociais.
Para Kleiman (2006), a dimensão eminentemente política do trabalho do professor fica
apagada no conceito de mediador. Isso se justifica porque “[...] a concepção de mediador é
neutra em relação aos diferentes usos e manifestações de poder envolvidos no ensino a grupos
pertencentes a diferentes etnias, gêneros ou classes sociais” (KLEIMAN, 2006, p. 82), uma
vez que ensinar a ler e escrever a grupos com forte tradição oral pressupõe dimensões
identitárias, ou seja, envolve a aprendizagem de práticas discursivas de grupos aos quais o
leitor/escrevente não pertence.
Ainda conforme essa autora, numa relação de forças entre professor e alunos, as vozes
dos alunos geralmente são apagadas diante das vozes convencionalmente reproduzidas na
escola pelo professor. No entanto, tal situação pode ser alterada se o professor conseguir ouvir
seus alunos, suas leituras e interpretações diferentes das convencionais.
Nesse contexto, o professor não deve ser considerado um “transmissor” de verdades
cientificamente comprovadas, tampouco o aluno é um mero receptor de informações. A
construção dos conhecimentos é contínua; logo, a ciência se altera e, com ela, as “verdades”
podem ser questionadas. Além disso, essa construção precisa ser horizontal, e não vertical.
Essa horizontalidade se dá na medida em que, na sala de aula ou em outros espaços de ensinoaprendizagem, o conhecimento é construído coletivamente: todos, professores, alunos e
agentes externos à sala de aula, são fundamentais nesse processo. Todos podem ter direito à
palavra, a dar opiniões, sugestões, tirar dúvidas, enfim, a aprender juntos. Quando há um
sujeito mais experiente ou com mais conhecimento em determinado assunto (que pode ser o
professor, um aluno, a coordenadora, a avó de um ex-estudante da escola), um ajuda ao outro,
e juntos, todos ensinam e aprendem.
A esse respeito, Oliveira, Tinoco e Santos (2011, p. 37), afirmam que:
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Nesse tipo de aprendizagem horizontal, o papel do professor não é o de
planejar e executar, tampouco o de fazer para o aluno, e sim fazer com ele,
atuando em parceria, apoiados no conhecimento, nas habilidades e
experiências de cada um, o que significa dizer que ambos aprendem e
ensinam, ou seja, são sujeitos ativos no processo de produzir conhecimentos
que permitam compreender fatos da atualidade vivenciada por todos [...] e
buscar alternativas para a transformação do cotidiano. Assim procedendo,
estarão construindo, certamente, a sua consciência individual e coletiva,
noutros termos, a sua cidadania.

Essa postura ativa do sujeito diz respeito não somente à sala de aula, que é um dos
principais ambientes para a construção do conhecimento, pois à medida que tal postura é
construída na escola, ela pode se expandir para a vida do aluno também fora da escola. Logo,
não se restringe ao fato de se posicionar em sala de aula ou de buscar o conhecimento através
de pesquisas, questionamentos, numa relação entre aluno e professor ou mesmo entre alunos.
Trata-se de algo mais amplo, de ter essa postura ativa em várias práticas sociais, seja no
trabalho, na vida afetiva, nas relações de amizade, nos diferentes ambientes sociais. Em outras
palavras, por meio da interação com os diferentes sujeitos sociais, construímos não só nossa
aprendizagem, mas nossa postura enquanto cidadãos, pessoas atuantes que são capazes de agir
na sociedade em que vivem e de se inserir, com sucesso, nas mais diversas situações em que o
uso da linguagem é essencial.
A esse respeito, Oliveira, Tinoco e Santos (2011) afirmam que, no trabalho com
projetos de letramento, há um distanciamento da prática tradicional de ensino, em que o
professor é o único detentor da palavra, do saber e da ação. Nos projetos de letramento, há
uma troca de conhecimentos e responsabilidades; sendo assim, tanto o professor quanto os
alunos precisam estar abertos ao compartilhamento de tarefas.
Nesse contexto, todos contribuem, ensinam e aprendem algo, de acordo com
habilidades e competências que podem ser relevantes para o desenvolvimento do projeto. Em
outras palavras, todos os envolvidos no projeto de letramento: o professor, os alunos,
inclusive outras pessoas da comunidade escolar, como professores de outras disciplinas,
diretores, coordenadores, pais de alunos, além de pessoas que não pertencem à comunidade
escolar, podem ser consideradas agentes de letramento.
Tal afirmação é pertinente, uma vez que em um projeto de letramento, o professor não
é o único responsável pelo desenvolvimento do projeto. Ele não somente tem a ajuda dos
colaboradores, mas também, em alguns momentos, são os próprios colaboradores que dão
ideias, resolvem problemas, apontam soluções, escrevem os textos demandados pelos eventos
que constituíram o projeto, acompanham os alunos em atividades; ou seja, ao assumirem uma
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postura ativa diante do desenvolvimento do projeto, outros professores, alunos, pais de
alunos, diretores, coordenadores, entrevistados, não podem ser considerados apenas como
colaboradores: são também agentes de letramento.
Além disso, no conceito de agência, está implícita a ideia de um sujeito que contribui
com o projeto. Consequentemente, os alunos também podem ser considerados agentes de
letramento, uma vez que é possível ver essa postura em suas atitudes constantemente. É o
caso, por exemplo, da elaboração das perguntas e da organização das entrevistas feitas pelos
alunos, assim como o ato de procurar uma pessoa da comunidade para entrevistar e, muitas
vezes sem a ajuda do professor, proceder de forma satisfatória com a entrevista. A mesma
atitude de agentes tiveram os alunos que, com ajuda da professora de Artes, escolheram a
música e a coreografia a ser apresentada no evento de premiação da OLP na escola. Nesse
contexto, é possível perceber que a agência perpassa os diversos eventos do projeto.
Tanto quanto a professora de Língua Portuguesa e os alunos, outras pessoas da
comunidade escolar também podem ser consideradas agentes de letramento devido à postura
ativa ao longo do projeto. É o caso, por exemplo, da professora de História da escola que,
junto com a professora de Língua Portuguesa, realizou oficinas da OLP, mesmo sem
formação específica na área de Letras. Demonstrando uma atitude ativa, a referida professora,
juntamente com a de Português, planejou, estudou e se preparou para realizar com pleno
domínio as oficinas.
Verificamos a mesma postura na professora de Artes que, para ajudar no projeto,
planejou, junto com a professora de Língua Portuguesa, atividades relacionadas à produção
das ilustrações que foram feitas de acordo com as histórias e temas do projeto. Essas
ilustrações não foram sugeridas pelo material da OLP, mas pensamos que seria uma maneira
de os alunos mostrarem outras competências e habilidades. Tal trabalho resultou em desenhos
cuja qualidade pode ser avaliada, inclusive, na ilustração da capa deste projeto de intervenção.
Essa mesma professora, com a ajuda dos alunos, preparou apresentações musicais e
coreografias que foram apresentadas no evento de premiação da OLP na escola, ou seja, mais
uma vez ela teve uma postura ativa.
Outro exemplo de agente de letramento (desta vez, externo à esfera escolar) é o do
senhor Fernando Hipólito, que, no dia da entrevista, não apenas respondeu às perguntas dos
alunos, como se espera de um entrevistado comum; ele tinha tanto a dizer que mal deixou os
alunos perguntarem. Além disso, preparou a exposição de um vídeo sobre a II Guerra
Mundial, mostrou fotografias, documentos antigos, reportagens da época, ou seja, nada disso
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foi solicitado, mas ele teve ideias que contribuíram grandemente para o projeto. Após essa
entrevista, os textos dos alunos tiveram um salto em qualidade. Enfim, ao longo do projeto foi
possível ver que os sujeitos participantes tiveram, em vários momentos, atitudes ativas e
relevantes.
A esse respeito, Oliveira, Tinoco e Santos (2011, p. 55) afirmam que:

Esse novo modo de gerar conhecimento, além de descentralizar a ação e
redimensionar a função do professor e do aluno, salienta habilidades, saberes
e competências de todos os agentes envolvidos na ação de ensinar e
aprender, geralmente apagadas pelo monopólio da docência, legitimado
institucionalmente.

Sendo assim, a agência nos projetos de letramento permite que as competências de
leitura e escrita sejam desenvolvidas e que determinadas habilidades dos alunos sejam
descobertas e valorizadas. É o caso, por exemplo, de um aluno participante deste projeto de
letramento que nunca participava da aula, mesmo quando incentivado a ler em voz alta, a dar
exemplos ou tirar dúvidas, ele preferia ficar calado e não se posicionar. No entanto, durante a
fase do projeto em que os alunos fizeram ilustrações para os seus textos, esse aluno se
destacou, mostrando ter uma grande habilidade em desenhar, tanto que seu desenho (o qual
ilustra a capa deste projeto de intervenção) foi escolhido entre os melhores no evento de
premiação realizado na escola, em que premiamos os melhores textos e desenhos feitos ao
longo do projeto.
Observamos que esse aluno fizera um lindo desenho, mas o entregou sem pintar, o que
a nosso ver, naquele momento, pareceu ser uma atitude de quem não dava muita importância
ao trabalho que estava sendo realizado. Decidimos então conversar com esse aluno, na
tentativa de que ele pintasse o desenho, para deixá-lo mais bonito. Para nossa surpresa,
descobrimos que o aluno não havia pintado o desenho por não possuir lápis de cor. Então,
após lhe entregarmos os lápis de cor, ele pintou o desenho e este passou a ser um dos
melhores desenhos feitos no projeto.
Esse mesmo aluno ainda fez outro desenho e mostrou se sentir realizado por dar sua
contribuição ao projeto, da forma como ele melhor sabia se expressar. Além disso, os outros
alunos passaram a reconhecer e elogiar o grande desenhista que ele é, o que melhorou
também sua autoestima, pois a partir disso, mesmo ainda com certa timidez, ele passou a
participar mais das aulas. Essa situação evidencia a possiblidade de descobrir habilidades nos
alunos até então desconhecidas, como também a abertura para o diálogo presente nos projetos
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de letramento, uma vez que se, ao longo do ano, não tivéssemos desenvolvido esse projeto, se
tivéssemos insistido em dar aulas expositivas apenas, esse aluno, provavelmente, teria
participação mais restrita, e seu talento para o desenho talvez não tivesse sido descoberto.
Conforme se vê, os projetos de letramento possibilitam a participação ativa. Em vez de
apenas o professor protagonizar as ações ou ser acompanhado dos alunos mais desinibidos e
com melhor domínio da língua, um aluno tímido, outro com dificuldades na escrita ou outro
que não consegue falar em público podem apresentar habilidades específicas que contribuam
com o processo. É assim que os agentes de letramento atuam, colaborativamente.
De fato, para Oliveira, Tinoco e Santos (2011), o atual processo de globalização exige
uma postura diferente da escola, pois não se concebe mais o trabalho centrado em uma só
pessoa, assim como na reprodução do passado, uma vez que tais atos têm produzido
resultados desanimadores. Pelo contrário, segundo as autoras, “[...] a compreensão de que os
sistemas de conhecimento e de informação estão em rede convoca a escola a produzir de
forma cooperativa, agregando esforços de várias instituições [...], saberes de diferentes
agentes sociais” (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, p. 55).
Isso significa que a imagem da figura do professor precisa ser transformada, não é
mais a que se tinha antigamente, de um professor mediador de conhecimentos, único detentor
do conhecimento que era “repassado” para os alunos. Nos projetos de letramento, o professor,
através de atividades colaborativas, passa a ser parceiro na construção coletiva de saberes
múltiplos. A esse respeito, Kleiman (2006, p. 87) afirma que:

Um agente de letramento é um agente social e, como tal, é conhecedor dos
meios, fraquezas e forças dos membros do grupo e de suas práticas locais,
mobilizador de seus saberes e experiências, seus “modos de fazer” (inclusive
o uso das lideranças dentro do grupo), para realizar as atividades visadas: ir e
vir, localizar, arrecadar, brincar, jogar, pesquisar.

Nesse sentido, por meio do conhecimento que tem de seus alunos, o professor, que é
um importante agente de letramento, estimula que a agência também seja desenvolvida nos
alunos, ao atribuir-lhes tarefas, dividir responsabilidades e dar oportunidade de se colocarem.
Dessa forma, muitos alunos podem despontar como líderes, dando ideias, assumindo
responsabilidades e compartilhando com os outros colegas as tarefas a serem realizadas.
Assim, surgem novos agentes de letramento.
Ainda segundo Kleiman (2006), quando o agente de letramento possibilita que todos
do grupo participem e lancem mão de suas capacidades, ele cria as condições necessárias para
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que os vários atores sociais possam emergir, com diversos papéis, de acordo com as
necessidades do grupo. Dessa forma, “a assimetria institucional que aprisiona professor e
alunos em papéis imutáveis pode ser desfeita” (KLEIMAN, 2006, p. 86).
Nesse contexto em que os tradicionais papéis de professor e alunos são reformulados,
o trabalho colaborativo se sobressai, não mais o individual. Com essa reconstrução identitária,
professores e alunos passam a ensinar e aprender juntos, cada um conforme seus
conhecimentos, competências e habilidades, constituindo assim uma comunidade de
aprendizagem, concepção que pode ser relacionada aos estudos de letramento.
Segundo Afonso (2001, p. 428),

A concepção de comunidades de aprendizagem, entendidas como a estrutura
social que sustenta o trabalho de um grupo de indivíduos na prossecussão de
um objectivo comum, alberga um novo modelo de cultura e de organização
educativa que suporta a mudança em contexto educativo. Este modelo
manifesta-se pelo empenho contínuo dos intervenientes no trabalho
colaborativo e pelo reforço da capacidade de criação de elementos
significativos dentro da comunidade. [...] As comunidades de aprendizagem
constituem um ambiente intelectual, social, cultural e psicológico, que
facilita e sustenta a aprendizagem, enquanto promove a interacção, a
colaboração e a construção de um sentimento de pertença entre os membros.

Em outras palavras, em uma comunidade de aprendizagem, o ambiente de sala de aula
é transformado, assim como os papéis sociais de professores e alunos. A sala de aula, antes
sempre em filas, de frente para o professor, dá lugar a círculos para favorecer as discussões; à
organização em grupos, para a realização de trabalhos, que possibilitam uma melhor
colaboração entre os alunos. Outros espaços passam a ser lugares de aprendizagem: casas,
ruas, museus, lugares que possibilitem aos participantes da comunidade conhecerem de perto
as histórias dos lugares, das pessoas, das realidades sobre as quais se deseja intervir.
Além disso, as aulas, cuja principal finalidade é adquirir determinados conhecimentos,
apenas para tê-los e para passar nas provas, passam a produzir conhecimento com outra
finalidade: transformar realidades. Os objetivos que se pretende alcançar variam de acordo
com cada comunidade de aprendizagem: pode ser uma reforma na escola, o recebimento de
materiais para os alunos, de computadores, a luta por uma merenda escolar melhor, a
resolução de algum problema no bairro em que se situa a escola; enfim, o projeto sempre é
situado e desenvolvido de acordo com as necessidades de cada comunidade de aprendizagem.
Para alcançar tais objetivos, a escrita se torna uma das principais ferramentas
utilizadas pela comunidade de aprendizagem, e o ambiente de sala de aula se torna favorável
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ao desenvolvimento dessas atividades, visto que ao sentir que pertencem ao grupo, os alunos
se envolvem no projeto e passam a interagir e a colaborar uns com os outros com o intuito de
alcançarem o que almejam. Escrever passa a ser, então, uma atividade mais significativa e, até
mesmo, prazerosa.
A rede conceitual até aqui entrelaçada tem forte implicação metodológica. Não
poderia ser diferente. É necessário recriar, com urgência, um sistema educativo em que haja
uma verdadeira mudança de paradigmas. Para Afonso (2001, p. 431), essa mudança só é
possível por meio de modelos de gestão de aprendizagem que “[...] podem representar um
meio para redefinir os papéis individuais no processo de aprendizagem e devolver ao
indivíduo o protagonismo em todas as questões referentes à aprendizagem”.
Por todos esses motivos, fica evidente que, ao formar comunidades de aprendizagem
nas escolas, é possível promover áreas fundamentais da educação, quais sejam: conhecimento
de natureza prática; atitudes, práticas e comportamentos; autonomia e capacidade de gerir a
própria aprendizagem.
Sendo assim, podemos afirmar que aprender com projetos de letramento implica
ocupar-se das relações interpessoais que dele emergem, o que parece divergir das abordagens
cognitivas e comportamentais. Segundo essas abordagens, a aprendizagem é um resultado da
internalização de conhecimentos descontextualizados pelo indivíduo ou pela observação da
ação modelar de outras pessoas.
É devido a essa compreensão que desenvolvemos a OLP seguindo o modelo didático
dos projetos de letramento, o qual pode nos subsidiar na ressignificação de práticas de leitura
e escrita. Essa opção por desenvolver um projeto de letramento, em vez de realizar a
sequência didática preestabelecida pela OLP, justifica-se por diferentes razões.
Em primeiro lugar, o trabalho com projetos de letramento permite uma flexibilidade
no desenvolvimento das atividades, pois estudamos outros gêneros discursivos, além dos
definidos pela OLP; e realizamos diversas atividades que não estavam previstas na sequência
didática da OLP, tais como aulas de campo, produção de ilustrações, produção de um vídeo
relacionado ao projeto, leitura de um livro que fala sobre memória, produção de um livro com
histórias dos alunos; enfim, a sequência didática não permite tal flexibilidade nas tarefas.
Em segundo lugar, o objetivo principal da sequência didática da OLP é preparar os
alunos para escreverem um texto de qualidade e participarem do concurso; ou seja, o texto é
visto como um produto e, provavelmente, teria mais sucesso nesse tipo de atividade aquele
aluno que já se destacava por possuir habilidades em escrita. Nos projetos de letramento, esse
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é só mais um objetivo, mas não o principal. Por meio do projeto, buscamos ressignificar as
práticas de leitura e escrita de todos os alunos participantes, não apenas daqueles que já
possuem determinadas habilidades.
Além dessas razões, nos projetos de letramento, há uma busca por desenvolver um
trabalho colaborativo, em que a interação entre alunos e professores é incentivada, com o
intuito de criar um sentimento de pertença nos participantes e de desenvolver as competências
em leitura e escrita, tão necessárias em nossa sociedade.
Em outras palavras, não se trata de se conceber a OLP, da maneira como é
costumeiramente desenvolvida, como um projeto de letramento. Trata-se de redimensionar a
sequência didática da OLP, que tem aspectos positivos, mas que pode possibilitar mais
ganhos se for transformada em um projeto de letramento, dado o caráter situado e social, que
transforma a produção de texto meramente escolar em práticas de escrita sociais e
significativas.
Dessa forma, a OLP tornou-se uma prática que, iniciada na escola, ampliou-se,
desenvolveu-se na comunidade do entorno e dela se destinou a outras instâncias: comissão
estadual e concurso nacional. Os letramentos desenvolvidos, nesse caso, não são apenas
escolares. A partir de situações efetivas que demandaram diferentes eventos muitos usos
sociais de leitura e escrita se concretizaram.

3.3 CATEGORIAS DE ANÁLISE TEXTUAL

Na busca pela qualificação das práticas de escrita, ao avaliar os textos dos alunos, o
professor, enquanto agente de letramento, não se prende apenas a aspectos gramaticais e
ortográficos. Ele atenta para a relevância do que é dito. Segundo Antunes (2009), essa tarefa
supõe paradigmas mais amplos do que os que, em geral, são observados na escola. Por meio
dos projetos de letramento, propomos a ampliação desses paradigmas e das categorias vistas
como foco de avaliação. Isso porque há critérios mais importantes para atestar a qualidade e a
relevância das atuações verbais do que questões léxico-gramaticais.
Um dos mecanismos que pode qualificar as práticas de leitura e escrita dos alunos é a
retextualização, que possibilita o desenvolvimento de competências voltadas para a
compreensão do texto e, consequentemente, para a leitura, além de ser um processo de

55

reformulação textual (OLIVEIRA, 2005). Conforme Marcuschi (2010, p. 47), retextualização
“[...] é a passagem de uma ordem para outra ordem”. Além disso, esse autor também afirma
que a retextualização não é um processo mecânico, visto que envolve operações complexas
que interferem tanto no código como no sentido do texto.
Esse processo, embora não mecânico, é bastante automatizado, uma vez que lidamos
com a retextualização o tempo todo, nas sucessivas reformulações de textos em que variamos
os registros, os gêneros textuais, as modalidades e os estilos. Para Marcuschi (2010, p. 49),
“[...] nossa produção linguística diária, se analisada com cuidado, pode ser tida como um
encadeamento de reformulações, tal o imbricamento dos jogos linguísticos praticados nessa
interdiscursividade e intertextualidade”. Em outras palavras, sempre que repetimos ou
relatamos o que alguém disse, há uma atividade de transformação, reformulação, recriação e
modificação de um discurso em outro.
No que concerne à maneira como acontece a retextualização, Marcuschi (2010) nos
apresenta quatro possibilidades: 1) da fala para a escrita, como, por exemplo, de uma
entrevista oral para uma entrevista impressa; 2) da fala para a fala, como é o caso de uma
conferência e sua tradução simultânea; 3) da escrita para a fala, como acontece de um texto
escrito para uma exposição oral e, por fim, 4) da escrita para a escrita, como é o caso de um
texto escrito para um resumo escrito.
Nas atividades de retextualização, segundo Marcuschi (2010), a compreensão, que é
um aspecto, em geral, ignorado, tem uma importância imensa. Tal importância advém do fato
de que para transmitir por meio de outra modalidade ou outro gênero o que antes foi dito ou
escrito por alguém, é necessário compreender o que esse alguém disse ou escreveu. Dessa
forma, antes da transformação do texto, ocorre uma atividade cognitiva de compreensão. Essa
atividade, que muitas vezes é ignorada, pode ser a causa de vários problemas na coerência
durante o processo de retextualização, uma vez que não há como transformar um texto em
outro se o primeiro não foi compreendido e, mesmo que ocorra tal transformação, o segundo
texto poderá apresentar problemas de sentido em relação ao original. Sendo assim, a
retextualização não será bem sucedida. Isso evidencia que a retextualização é, antes de tudo,
uma atividade de compreensão.
Outra categoria de análise fundamental ao trabalho de escrita e reescrita de textos é a
autoria. A esse respeito, Possenti (2002) afirma que os conceitos que conferem alguma
substância à noção de autoria estão relacionados aos conceitos de locutor, expressão que
designa o falante enquanto responsável pelo que diz, e de singularidade, que denota uma
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forma de o autor estar presente no texto e mantém uma aproximação com a questão do estilo.
Ainda segundo Possenti (2002), houve um tempo, na escola, em que se considerava que
alguém escrevia bem se estivesse de acordo com normas gramaticais. Portanto, o que
ultrapassava essa dimensão, caía na subjetividade e entrava na categoria do gosto. Em outras
palavras, durante muito tempo o professor não teve à sua disposição categorias explícitas para
avaliar aspectos discursivos dos textos, visto que a gramática era o ponto de partida e de
chegada. Sendo assim,

[...] um texto do qual se diga que é bom não pode ser avaliado apenas com
base em categorias da textualidade tal como as teorias de texto tratam desta
questão (muito menos, é claro, a partir de categorias da gramática, [...]).
Penso que um texto bom só pode ser avaliado em termos discursivos. Isto
quer dizer que a questão da qualidade do texto passa necessariamente pela
questão da subjetividade e de sua inserção num quadro histórico – ou seja,
num discurso – que lhe dê sentido. O que se poderia interpretar assim: tratase tanto de singularidade quanto de tomada de posição (POSSENTI, 2002, p.
109).

Nesse contexto, a autoria constitui um dos aspectos observados quando se avalia um
texto em termos discursivos, uma vez que está intrinsecamente relacionada à singularidade e à
tomada de decisão de quem escreve o texto, isto é, o autor.
Então, duas questões se nos apresentam: (i) como identificar a presença do autor, ou
seja, como encontrar autoria em um texto? E, no que diz respeito a este estudo: (ii) de que
maneira podemos qualificar os textos dos alunos, conferindo-lhes autoria? Para responder a
essas perguntas, recorremos mais uma vez a Possenti (2002), segundo o qual existem algumas
afirmações mais ou menos categóricas a esse respeito.
A primeira delas é que não basta que um texto satisfaça exigências de ordem
gramatical, o que já é sabido por muitos professores e estudiosos da língua, mas ainda se
sustenta com maior frequência do que se supõe (e do que se deseja). É o caso, por exemplo,
de textos de cartilha, ainda utilizados na alfabetização de crianças, os quais não fazem
nenhum sentido, mas do ponto de vista das regras da gramática, é considerado um texto
correto. Esse é um exemplo clássico de texto sem autoria.
A segunda aponta para o fato de que não basta que um texto satisfaça as exigências de
ordem textual, isto é, mesmo que no texto estejam presentes os nexos necessários de coesão e
da obediência às regras de coerência, por exemplo, pode não marcar a posição do autor.
Sendo assim, trata-se de um texto considerado bom no que concerne à ordem textual, mas sem
autoria, pois não se “vê” o autor nesse texto.
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Além disso, ainda conforme Possenti (2002, p. 112), “As verdadeiras marcas de
autoria são da ordem do discurso, não do texto ou da gramática [...]; ela nem cai do céu, nem
decorre automaticamente de algumas marcas, escolhidas numa lista de opções possíveis”.
Dessa forma, é necessário fazer com que as personagens, os espaços, as ações, os objetos que
aparecem no texto tenham historicidade, tenham sentido e se relacionem com elementos de
cultura, com crenças e com outros discursos.
Nesse sentido, para ter autoria, um texto precisa de um mínimo de densidade, que
pode ser alcançada por meio da caracterização de objetos e lugares, da atribuição de vida aos
personagens, de motivação em seus atos, de conexões elaboradas entre as frases, as quais lhe
confiram sentido. Necessita também de subjetividade, de memória social, de conhecimento de
mundo e de tomada de posição.
Assim, pode-se afirmar, conforme Possenti (2002), que provavelmente alguém se
torna autor quando assume (conscientemente ou não) duas atitudes fundamentais: dar voz
explicitamente a outros enunciadores e manter distância em relação ao próprio texto, fazendo
ao mesmo tempo uma aposta a respeito do leitor.
Em síntese, há indícios de autoria quando o autor do texto lança mão de recursos
disponíveis na língua de forma pessoal, o que pode ser considerado um saber pessoal posto a
funcionar conforme critérios de gosto. Entretanto, o uso desses recursos só produz efeitos de
autoria quando utilizados a partir de condicionamentos históricos, visto que só dessa maneira
fazem sentido.
Além da retextualização e da autoria, outra categoria que merece foco na avaliação de
textos é a informatividade, que conforme Antunes (2009, p. 125) é “uma propriedade que diz
respeito ao grau de novidade, de imprevisibilidade que a compreensão de um texto comporta”.
Na verdade, todo texto traz algum elemento de novidade, haja vista que ninguém, ao produzir
um texto, seja ele oral ou escrito, tem a intenção de dizer algo que o outro já sabe. Dessa
forma, podemos afirmar que o texto comporta, em menor ou maior grau, imprevisibilidade, na
dependência do grau de novidade com que se apresenta.
A esse respeito, Antunes (2009, p. 127) afirma ainda que:

A informatividade, nesse sentido, está relacionada com o grau maior ou
menor do que é, cotextual e contextualmente, previsível para o conjunto de
determinada atualização verbal. Ou seja, quanto mais um texto se realiza
dentro dos padrões estabelecidos (padrões formais e padrões de conteúdo),
sem variações, sem imprevisibilidades, menos informativo ele é. O grau de
informatividade é avaliado, portanto, na proporção das novidades de
conteúdo e de forma que ele apresenta. Portanto: mais novidade, mais
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informatividade. Assim, o cálculo é feito com base no seguinte critério:
quanto mais têm lugar ocorrências imprevisíveis, tanto mais alto é o teor de
informatividade do texto.

Sendo assim, o interesse que o discurso pode suscitar no interlocutor decorre do grau
de imprevisibilidade do texto, ou seja, a novidade da informação é responsável pelo grau de
interesse no interlocutor e, portanto, pela relevância do discurso. Geralmente, prestamos
atenção ao que consideramos pertinente: um discurso é tanto mais pertinente quanto mais ele
esclarece e informa. Por esse motivo, nem todo discurso tem o mesmo grau de relevância, de
informatividade e, por consequência, de interesse.
Não poderia ser de outra forma, visto que as interações, os propósitos com que
interagimos e as necessidades de comunicação são diferentes. É o caso, por exemplo, de uma
placa de trânsito, em que não pode haver muitas hipóteses de interpretação para não tirar a
atenção de motoristas que precisam ler a placa e seguir suas orientações, e não pensar em
outras possibilidades; esse é, portanto, um contexto social em que se impõe o uso de textos
com um grau mínimo de informatividade, para que se tenha a possibilidade de maior sucesso
comunicativo. No entanto, esses textos se restringem a usos e contextos específicos, então não
se podem estender a todas as interações verbais. Em um texto literário ou de exposição
científica, por exemplo, os destinatários esperam deparar-se com imprevisibilidades de
conteúdo e de forma. Sendo assim, o escrevente precisa usar um grau máximo de
informatividade, a fim de trazer mais novidade ao texto, quebrando os padrões de forma e
conteúdo, caso contrário, o texto será tido, em geral, como de má qualidade.
Para Marcuschi (2008), a informatividade é considerada um critério de textualidade.
Segundo o autor, um texto, enquanto unidade comunicativa, deve obedecer a um conjunto de
critérios de textualização (esquematização e figuração), tendo em vista que ele não é um
conjunto aleatório de frases nem é uma sequência em qualquer ordem. O autor ainda
considera a informatividade como o critério mais óbvio de todos, uma vez que “[...] se um
texto é coerente é porque desenvolve algum tópico, ou seja, refere conteúdos. O essencial
desse princípio é postular que num texto deve ser possível distinguir entre o que ele sinaliza e
o que é possível compreender dele, e o que não é pretendido” (MARCUSCHI, 2008, p. 132).
Nesse contexto, ser informativo significa ser capaz de desfazer incertezas.
O autor também afirma que a informatividade concerne ao grau de expectativa e de
conhecimento, e até mesmo à falta desses elementos no texto. Na realidade, todas as pessoas
produzem textos para dizer algo, para transmitir alguma informação. Entretanto, segundo
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Marcuschi (2008), não podemos confundir informação com conteúdo e sentido, pois a
informação é um tipo de conteúdo apresentado ao leitor/ouvinte, mas não é algo óbvio.
É válido ressaltar, de acordo com Antunes (2009), que o padrão de informatividade
não é elevado em um texto apoiando-se apenas em nomenclatura gramatical. Dessa forma,
podemos afirmar que a gramática é necessária, mas não suficiente no processo de seleção do
que dizer e de como fazê-lo; ou seja, a construção do texto é motivada por princípios mais
gerais que a padronização prevista pela gramática normativa.
Entretanto, ao observarmos a história do ensino de Língua Portuguesa, sobretudo no
tocante ao trabalho com produção textual, vemos que prevaleceram por muito tempo (e ainda
se observa, em alguns casos) práticas escolares em que textos são escritos apenas para treinar
a grafia ou a leitura das letras e não para possibilitar a funcionalidade da interação verbal.
Sendo assim, as propriedades do texto, a exemplo da informatividade, por muito tempo não
foram objeto de exploração na escola, então,

A falta de interesse pelos sentidos do texto, a falta de um trabalho
preparatório de leitura e de comentário acerca do que escreveríamos
provocavam a pobreza e a obviedade das ideias, das informações. Qualquer
coisa que se dissesse estava bem, pois o que mais interessava era a forma,
era o fato de não cometer erros de ortografia ou outros igualmente salientes.
Evidentemente, o teor de informatividade desses textos resultava em um
nível muito baixo. Predominava a irrelevância de um dizer insignificante,
sem interesse, sem sabor, sem expressividade. Consolidava-se a prática de
um discurso vazio, igual, submetido a uma única fórmula, bem diferente da
diversidade de discursos que ocorrem nas interações da comunicação escrita
cotidiana (ANTUNES, 2009, p. 138).

Essa forma de ensinar e aprender, portanto, não tem se mostrado eficaz na aquisição
de competências relacionadas à escrita, visto que essa ainda é uma das grandes dificuldades
enfrentadas por professores e alunos de diversas instituições escolares brasileiras. Nessa
perspectiva, é observável que o uso da língua, seja em textos orais seja escritos, de diferentes
gêneros discursivos, ancora-se em determinadas regularidades discursivas, mais amplas e
complexas que as relacionadas ao sistema linguístico.
Outro critério voltado ao desenvolvimento de competências relacionadas à escrita é a
progressão discursiva. De acordo com Silva et al. (2013), a produção de textos requer a
competência de organizar as informações de forma coerente e adequada à situação
comunicativa a que o texto está vinculado.
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Essa capacidade de dispor ordenadamente os conteúdos em um texto, utilizando, para
tanto, movimentos que permitam a ele fluidez, é o que constitui a progressão discursiva. Esse
critério deve ser incluído no ensino de língua, visto que:

[...] em qualquer texto (seja oral ou escrito), deve haver pistas de
continuidade e/ou de retomada, oferecidas ao interlocutor (ouvinte/leitor), a
fim de que fique sinalizado se o assunto se mantém com o acréscimo de mais
uma ideia correlata ou se a interação se encaminha para a abertura de um
novo tópico, ou seja, de um novo segmento informativo vinculado ao
assunto principal (SILVA et al., 2013, p. 138).

Assim como esses movimentos de continuidade e de retomada, também é fundamental
ao processo de escrita o fornecimento de informações suficientes, além de dispor os
conteúdos de forma ordenada. Caso contrário, o texto pode ficar impreciso, vago, e não
produzir o efeito de sentido esperado. Por esse motivo, a progressão discursiva é um requisito
fundamental na construção do texto.
Nesse contexto, o estabelecimento da progressão no discurso se dá, conforme Silva et
al. (2013), por meio de movimentos de prospecção e de retrospecção, os quais ocorrem com o
uso de recursos lexicais e gramaticais. O movimento de prospecção diz respeito aos avanços
operados no discurso com o acréscimo de conteúdo novo. Quanto ao segundo movimento,
relaciona-se com os recuos feitos no discurso, isto é, com a recuperação do que já foi dito.
Nesses movimentos de progressão, um fator de grande importância é a disposição das
informações no texto, que está relacionada com a sequencialidade e o encadeamento dos
conteúdos. Essa importância se justifica porque a ordem e a articulação dadas aos enunciados
são fundamentais para a organização do conteúdo e, portanto, para a atribuição de sentido(s)
ao texto. De fato, “Informações mal distribuídas, desconectadas e/ou truncadas resultam num
texto de conteúdo disperso e pouco eficaz” (SILVA et al., 2013, p. 142). Para solucionar tais
problemas, é necessário acrescentar ao texto dados novos, que se relacionem com o tema em
foco, assim como distribuir ordenadamente as informações, de maneira que se estabeleça um
discurso coerente e que ele possa ser compreendido pelo interlocutor.
Tais ações se tornam necessárias, tendo em vista que os textos que não apresentam
acréscimos em seu conteúdo, ou seja, que não progridem discursivamente, são chamados de
textos circulares, porque repetem várias vezes a mesma ideia, e essa circularidade textual é
um problema que precisa ser evitado. Para desfazer essa circularidade, cada segmento em um
texto deve acrescentar um dado novo ao anterior. É o caso, por exemplo, das repetições, que,
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quando funcionais, trazem um acréscimo ao texto; dessa forma, justificam-se. Já as repetições
que não têm função desqualificam o texto e devem, portanto, ser evitadas.
Além da circularidade textual, outro problema que precisa ser evitado nos textos é a
presença de quebras, que também recebem o nome de truncamento e indicam a falta de
progressão discursiva. O truncamento se divide em dois tipos: sintático, em que há um
problema de construção do período, e semântico, que concerne à quebra de sentido no texto.
Ainda a respeito da progressão, Koch (2011) afirma que o texto é considerado um
conjunto de partes interdependentes, uma vez que cada parte do texto é necessária para a
compreensão das demais. Além disso, segundo a autora, um dos procedimentos linguísticos
responsáveis pela progressão discursiva é a progressão tópica. Conforme Koch (2011), um
texto é formado por segmentos tópicos, que podem estar relacionados com o tema geral ou o
tópico discursivo.
Dessa forma, após a introdução de um segmento, este se mantém por um determinado
tempo; depois pode ocorrer a introdução de um novo segmento tópico. Sendo concluída uma
sequência tópica, tem-se continuidade quando o mesmo tópico é mantido, ou quando há uma
mudança no tópico. No entanto, se ocorrer uma quebra antes do fechamento de um segmento
tópico, tem-se a descontinuidade tópica, o que constitui um problema na progressão
discursiva do texto. Sendo assim,

Para que um texto possa ser considerado coerente, é preciso que apresente
continuidade tópica, ou seja, que a progressão tópica – no nível sequencial
ou no hierárquico – se realize de forma que não ocorram rupturas definitivas
ou interrupções excessivamente longas do tópico em andamento: inserções e
digressões desse tipo necessitam de algum tipo de justificação, para que a
construção do sentido e, portanto, da coerência, não venham a ser
prejudicadas. Isto é, a topicalidade constitui um princípio organizador do
discurso (KOCH, 2011, p. 130).

Nesse contexto, a continuidade envolve a progressão, que por sua vez precisa garantir
a continuidade de sentidos, ou seja, a relação entre o que já foi dito e o que ainda será dito.
Por esse motivo, no processo de produção do texto, o escrevente precisa mobilizar estratégias
de continuidade e de mudança, no que concerne ao desenvolvimento do tópico discursivo. Em
outas palavras, em um texto, os segmentos devem acrescentar um dado novo aos anteriores
para que ocorra a continuidade tópica, garantindo, assim, a progressão discursiva e, por
consequência, a construção da coerência que confere sentido e qualidade ao texto.
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Em síntese, por meio da progressão discursiva, o escrevente pode organizar as
informações de modo a explicitar uma linha de raciocínio coerente, o que também facilita a
compreensão do leitor. Sendo assim, a progressão nos ajuda a compreender os sentidos
possíveis a partir das pistas do texto. Dessa forma, se o escrevente oferecer pistas erradas,
confusas ou truncadas, seu texto apresentará problemas e o leitor pode ter uma compreensão
indevida do texto.
Com efeito, um ensino de língua que pretenda alcançar resultados relevantes, seja
individual seja socialmente, não se pode restringir a questões gramaticais ou ortográficas. Em
vez disso, deve incluir em seu programa o estudo das questões textuais, que extrapolam a
gramática, suas classificações e nomenclaturas, tais como noções acerca da retextualização,
da informatividade e da progressão discursiva. Somente abrindo-se para a prática discursiva e
a atividade interativa, a escola poderá ampliar os focos de percepção do fenômeno linguístico.
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4 METODOLOGIA

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Este projeto de intervenção, de vertente qualitativa, leva em consideração os
componentes de eventos de letramento sucessivos em suas interações e influências recíprocas.
Nessa perspectiva, Lüdke e André (1986) apresentam características básicas que configuram
esse tipo de trabalho acadêmico. A primeira delas é que o ambiente natural é a principal fonte
de dados e o pesquisador, o instrumento mais importante. Dessa forma, é necessário o contato
direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada.
A segunda relaciona-se aos dados, que são predominantemente descritivos, por isso o
pesquisador precisa estar atento aos elementos presentes na situação investigada, pois um
detalhe aparentemente trivial pode ser essencial para a compreensão do problema estudado.
Outra característica importante é a preocupação com o processo, que é muito maior do
que com o produto. Por esse motivo, ao estudar um determinado problema, o pesquisador
focaliza na maneira como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações.
Além disso, o pesquisador considera os diferentes pontos de vista dos participantes,
observando a maneira como encaram as questões que estão sendo focalizadas. Por fim, a
análise dos dados tende a seguir um processo indutivo, isto é, não existem hipóteses nem
questões específicas formuladas a priori, visto que as abstrações se formam a partir da
inspeção dos dados.
Dentre as vertentes existentes na abordagem qualitativa, a que melhor caracteriza este
estudo é a pesquisa de intervenção (ou pesquisa-ação), uma vez que, também conforme André
(2005), consiste em uma ação sistemática desenvolvida pelo próprio pesquisador. Sendo
assim, decidimos modificar nossa própria prática docente por meio de um processo de
pesquisa, isto é, com planejamento de uma intervenção a ser realizada, geração de dados,
análise fundamentada em construtos teórico-metodológicos e, por fim, relato dos resultados.
Ademais, esse tipo de pesquisa apresenta como pontos centrais: análise, coleta ou geração de
dados, conceituação dos problemas, planejamento da ação, execução, nova coleta de dados
para avaliá-la e repetição desse ciclo de atividades.
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Também do ponto de vista metodológico, este estudo está inserido na Linguística
Aplicada, que constitui, de acordo com Moita Lopes (1996), uma área de pesquisa de natureza
aplicada em Ciências Sociais, visto que tem como foco principal a resolução de problemas de
uso da linguagem no contexto escolar ou fora dele, isto é, focaliza problemas específicos.
A Linguística Aplicada também focaliza a linguagem do ponto de vista processual,
pois, durante o processo de interação linguística escrita e oral, centra-se primordialmente na
linguagem da perspectiva do uso e do usuário. Além disso, é uma pesquisa de natureza
interdisciplinar e mediadora, pelo fato de ter como uma de suas tarefas, durante a
investigação, fazer a mediação entre o conhecimento teórico advindo de várias disciplinas e o
problema de uso da linguagem que deseja investigar.
Nesse contexto, a busca pela ressignificação de práticas de leitura e escrita foi o ponto
central que nos motivou ao longo deste projeto de intervenção. Em função disso, algumas
perguntas se nos apresentaram: (i) de que maneira a OLP, desenvolvida a partir do modelo
didático dos projetos de letramento, mostra-se eficaz na ressignificação das práticas de leitura
e escrita dos alunos de 7º ano da escola em que atuamos?; (ii) que elementos subjazem da
reflexão sobre um concurso nacional de escrita que favorecem a ressignificação das práticas
de leitura e escrita dos colaboradores desta intervenção?; (iii) em função do projeto
desenvolvido, quais aspectos conceituais e metodológicos proporcionam o realinhamento das
aulas de Língua Portuguesa?; (iv) como é possível aprimorar as práticas de leitura e escrita
dos alunos do 7º ano da escola em que atuamos?
Para responder a todas essas questões, traçamos alguns objetivos e atrelamos esta
intervenção a determinados instrumentos e a procedimentos metodológicos. Tendo por
objetivo geral a ideia de ressignificar práticas de leitura e escrita por meio da OLP,
desenvolvida a partir do modelo didático que advém dos projetos de letramento, traçamos
outros, desta vez, específicos: (i) refletir sobre um concurso nacional de escrita; (ii) realinhar
conceitual e metodologicamente as aulas de Língua Portuguesa nas turmas de 7º ano da escola
em função do projeto desenvolvido; (iii) aprimorar as práticas de leitura e escrita dos alunos
do 7º ano da escola em que atuamos.
Quanto a instrumentos de pesquisa, utilizamos: entrevista semiestruturada; textos dos
alunos; gravações em áudio e vídeo 7; fotografias; material da OLP (caderno do professor,
coletânea de textos e CD-ROM8).

7
8

Link do vídeo: <https://youtu.be/qUYWt5S2Y-c> (OLP 2014 - APM - NATAL/RN).
Ver anexos A, B e C.
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4.2 GERAÇÃO DOS DADOS

Este projeto de intervenção foi desenvolvido em quatro turmas de 7º ano, do turno
matutino, da Escola Estadual Professor Antônio Pinto de Medeiros. As etapas de
desenvolvimento do projeto contemplam o período entre os meses de março a novembro de
2014.
Para tanto, logo após a inscrição, cada escola participante do concurso recebeu o
material da OLP: quatro pastas que continham, em cada uma delas, um caderno com
orientações para o professor, no qual há uma sequência didática com dezesseis oficinas a
serem realizadas com os alunos; uma coletânea de textos do gênero estudado pela turma e um
CD-ROM, com os textos em áudio e para projeção.
É válido mencionar que, nos textos em áudio, há uma sonorização relacionada às
histórias que torna a audição do texto mais empolgante. Além disso, o caderno do professor
contém uma análise desses textos, o que auxilia no trabalho docente. Se preferir, o professor
pode projetar os textos utilizando um datashow e pode utilizar o aplicativo contido no CDROM, que permite destacar, com várias cores, trechos do texto estudado.
Para o desenvolvimento do projeto de letramento, selecionamos as oficinas mais
relevantes. Tomamos como pressuposto inicial nosso conhecimento prévio sobre as maiores
dificuldades de nossos alunos quanto à escrita; depois, conforme o projeto foi se
desenvolvendo, fomos fazendo algumas adaptações.
Para tanto, foi necessário, além de modificar algumas oficinas, alterar a ordem de
aplicação e elaborar novas oficinas. Dessa forma, a ordem das oficinas descritas no quadro 1
não está igual ao caderno do professor, material que o auxilia durante a realização das
atividades. Exemplo disso é a oficina 6 (Ensaio geral), que no material mencionado
corresponde à 11. Essas mudanças acontecem com várias outras oficinas.
Essa abertura a mudanças mostra o caráter situado dos projetos de letramento, pois
apesar de a OLP apresentar propostas preestabelecidas para o desenvolvimento do trabalho,
este projeto se desenvolveu de acordo com as necessidades e a avaliação que era feita
constantemente pelos colaboradores. Sendo assim, a OLP nos serviu como princípio
norteador, mas o projeto tomou outras proporções e seguiu por outros caminhos, que foram
sendo planejados ao longo do trabalho, após vermos o que estava dando certo e também o que
não estava, o que ocorreu em várias ocasiões, como descreveremos mais adiante.
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Nesse contexto, o projeto de letramento contém um modelo didático que comporta, em
si, a sequência didática da OLP, assim como outras sequências, mas não se limita a ela, pois
permite que haja flexibilidade nas atividades desenvolvidas. Assim, as práticas de escrita não
foram determinadas a priori pelas oficinas da OLP, como geralmente se faz quando se
participa de um concurso dessa natureza.
Em vez disso, o projeto de letramento possibilitou que realizássemos outras atividades.
Uma primeira que merece destaque foi a aula de campo, com o objetivo de entrevistar um
senhor de 88 anos, que mora no centro da cidade, ex-piloto da Aeronáutica e grande
conhecedor dos costumes da cidade de Natal no período da II Guerra Mundial. A segunda
atividade a ser destacada é o evento de premiação, realizado na escola ao término do projeto,
o qual teve grande importância, uma vez que representou o reconhecimento por todo o
trabalho realizado por alunos e professores.
Destacamos ainda outras atividades que se diferenciaram das oficinas da OLP, tais
como pesquisas, aulas expositivas sobre os temas que serviram de base para os textos dos
alunos, diversas práticas de escrita e reescrita, leitura e discussão de um livro sobre o tema
memória (FOX [1946] 1995), ilustrações (a exemplo da que consta como capa desta
dissertação), visitas à biblioteca escolar, além de outras aulas de campo. Ou seja, à medida
que novas possibilidades e demandas advindas do projeto surgiam, nós buscávamos sua
realização, fugindo do engessamento proposto pela OLP.
Para exemplificar: a OLP solicita a produção de duas entrevistas, um texto de
memórias literárias coletivo e um texto de memórias literárias individual, que deveria ser
reescrito. Já o projeto de letramento requereu a escrita de textos de vários outros gêneros,
além dos já mencionados: perguntas para as entrevistas, que, depois, se retextualizaram em
entrevistas orais, e novamente foram retextualizadas em entrevistas escritas (ver anexos G e
H); convite para a exposição de objetos antigos (ver apêndice B); texto expositivo oral; texto
individual de memórias literárias, que passou por três sessões de reescrita, duas colaborativas
e uma individual; ofício para a Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEEC) para
solicitar um ônibus; autorizações enviadas aos pais; carta para possível entrevistado (ver
apêndice C) e relatos sobre o projeto para serem lidos durante o evento de premiação
(conforme anexo J). Enfim, foram várias práticas que, segundo veremos na análise,
favoreceram avanços na leitura e escrita dos alunos. Além disso, todas elas tiveram um
propósito real, significativo para os alunos, porque, por meio desses textos, eles puderam agir
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na sociedade. Além disso, realizamos dez oficinas escolhidas entre as dezesseis propostas
pelo material da OLP, e algumas delas foram modificadas (ver quadro a seguir).
Quadro 1 – Oficinas do Projeto de Letramento
Oficinas
Oficina 1 –
Naquele tempo...

Oficina 2 –
Semelhantes,
porém diferentes
Oficina 3 –
Primeiras linhas
Oficina 4 –
Tecendo os fios da
memória
Oficina 5 – Na
memória de todos
nós
Oficina 6 – Ensaio
geral
Oficina 7 –
Lugares que
moram na gente

Assuntos abordados
Objetivos
Como objetos e imagens Valorizar a experiência das pessoas mais velhas.
podem trazer lembranças de Compreender o que é memória.
um tempo passado
Perceber como objetos e imagens podem trazer
lembranças de um tempo passado.
Observar que as memórias podem ser registradas
oralmente e por escrito.
Gêneros discursivos que se Conhecer gêneros que se assemelham por terem
assemelham
como principal ponto de partida experiências
vividas pelo autor.
Orientar o aluno a identificar as principais
características do texto que ele deverá escrever.
Produção do primeiro texto Produzir o primeiro texto de memórias literárias.
de memórias literárias
O plano global e o foco Explorar o plano global do texto de memórias
narrativo
literárias.
Observar o foco narrativo presente em boa parte
desses textos.
Marcas linguísticas que Analisar marcas linguísticas que contribuem para
contribuem
para
a a articulação e a progressão textual.
articulação e a progressão
textual
Reescrita coletiva de um Reescrever um texto coletivo.
texto
Como o autor descreve Perceber as diferentes características da descrição
fatos,
sentimentos
e em textos de memórias literárias.
sensações nesse gênero de Observar o efeito provocado pela forma como o
texto
autor descreve fatos, sentimentos e sensações
nesse gênero de texto.
Entrevistas para ampliar o Planejar e realizar entrevistas.
conhecimento
Reescrita individual de Reescrever textos de memórias literárias
textos
de
memórias produzidos pelos alunos.
literárias produzidos pelos
próprios alunos

Oficina 8 – A
entrevista
Oficina 9 –
Reescrita
individual de textos
de memórias
literárias
Fonte: OLP (2014)
adaptado
Oficina 10 – Da
Transformação de um
entrevista ao texto trecho de entrevista em
de memórias
fragmento de memórias
literárias
literárias
Fonte: Autoria própria (2014).

Analisar, juntamente com os alunos, os
procedimentos realizados para a transformação de
um trecho de entrevista em fragmento de
memórias literárias (retextualização).
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Como é possível observar no quadro 1, ao longo do projeto de letramento, não
realizamos todas as oficinas da OLP e, além disso, algumas foram modificadas, como pode
ser visto no anexo K, que mostra o sumário do Caderno do Professor (Material da OLP), no
qual há uma ordem a ser seguida de acordo com a sequência didática preestabelecida.
É o caso, por exemplo, da oficina 6, que corresponde à oficina 14 do material da OLP.
Nesse material, havia a sugestão de uma produção coletiva de um texto de memórias
literárias, como uma espécie de “treino” para preparar os alunos para escreverem a versão
final do texto. Em vez disso, preferimos reescrever coletivamente um texto que apresentava
problemas, previamente escrito por uma aluna da turma. Sendo assim, mais do que apenas
praticar, os alunos puderam reescrever um texto real, feito por um deles, que apresentava, em
geral, os mesmos problemas que havia nos textos dos outros colegas. Dessa forma, o interesse
foi bem maior, pois viram que estavam influenciando diretamente na construção de um texto
da colega e, de certa forma, no deles também.
Portanto, consideramos importante essa possibilidade de alteração que há nos projetos
de letramento, que vai de encontro ao engessamento proposto por uma sequência didática
dessa natureza. Isso porque, por meio da flexibilidade proporcionada pelo projeto, foi possível
realizar uma gama de atividades que não estavam previstas, mas que se mostraram necessárias
e relevantes para o seu desenvolvimento.
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5 ANÁLISE DE DADOS

Na pesquisa desenvolvida, estudamos aspectos relativos ao gênero discursivo
memórias literárias, o qual foi preestabelecido pela OLP. No entanto, textos de outros gêneros
discursivos também foram escritos, de acordo com a necessidade demandada pelas práticas
sociais que emergiram das etapas do projeto. Sendo assim, o foco não está no produto, ou
seja, no texto do gênero memórias literárias, produzido pelos alunos para participarem do
concurso, e sim nas várias práticas de escrita desenvolvidas ao longo do projeto e na
ressignificação do ensino-aprendizagem, ocorrida durante o processo.
Para este capítulo, esboçamos inicialmente a análise de algumas práticas: orientações
da OLP para a realização das entrevistas; entrevista oral; entrevista escrita; exposição de
objetos antigos. Em seguida, analisamos, um pouco mais detidamente, as seguintes práticas de
escrita: a primeira versão de um texto de memórias literárias; a segunda versão, que foi uma
produção coletiva; as perguntas elaboradas para a segunda entrevista; a entrevista feita com o
senhor Fernando Hipólito; a terceira versão, individual, do texto de memórias literárias e, por
fim, a quarta versão, colaborativa, que foi enviada para o concurso. Para tanto, buscamos
observar, sobretudo, os avanços e a permanência de alguns problemas que se deram a partir da
colaboração entre os agentes e a participação nas práticas sociais desenvolvidas.
Salientamos, antes mesmo de mostrar os dados que, neste estudo, a retextualização
(OLIVEIRA, 2005; MARCUSCHI, 2010) se dá de duas formas: 1) da fala para a escrita (da
entrevista oral para a entrevista escrita); 2) da escrita para a escrita (da entrevista escrita para
o texto de memórias literárias). Quanto às transformações ocorridas entre a primeira versão do
texto de memórias literárias e as outras versões, são compreendidas como reescrita, e não
como retextualização, uma vez que entre elas não há mudança de gênero, nem de modalidade
(escrita/oral), nem de escrevente. Dessa forma, as mudanças ocorridas nos textos dizem
respeito a aspectos linguístico-textuais e discursivos (informatividade, progressão discursiva,
autoria e aspectos gramaticais e ortográficos), isto é, todas as modificações ocorrem dentro do
mesmo texto, reescrito pela mesma aluna (mesmo que com ajuda de outros agentes), no
mesmo gênero discursivo, a fim de qualificar seu projeto de dizer, mas não de alterar
completamente sua forma, conteúdo e estilo.
Nesse contexto, torna-se necessária a compreensão sobre o gênero discursivo
“memórias literárias”, único gênero dado a priori no desenvolvimento deste projeto. De
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acordo com Clara, Altenfelder e Almeida ([20--]), memórias literárias, em geral, são textos
produzidos por escritores no sentido literário do termo que, ao rememorar o passado, integram
aos fatos vividos elementos imaginados pelo produtor do texto. Para tanto, recorrem a figuras
de linguagem, a descrições de personagens, espaços, sentimentos. Além disso, orientados por
critérios estéticos, escolhem cuidadosamente as palavras a serem utilizadas a fim de conduzir
o leitor por cenários e situações reais ou imaginárias.
Apesar de as narrativas terem como ponto de partida experiências vividas no passado
pelo próprio autor do texto ou mesmo por outra pessoa, cuja história pode ser contada por
outros, as memórias são contadas da forma como são lembradas no presente. No caso da OLP,
devido a serem muito jovens, os alunos recorreram às memórias de pessoas mais velhas da
sua cidade. Dessa forma, não escreveram suas próprias memórias, aprenderam a escrever
colocando-se no lugar das pessoas entrevistadas.
Nessa prática de escrita, os alunos puderam conhecer mais a fundo a história do lugar
onde vivem por meio do olhar de antigos moradores, pois as lembranças desses moradores
foram a matéria-prima para a escrita dos textos. Assim, puderam também valorizar as
experiências dos mais velhos e significar para os idosos reconhecimento e admiração de seus
saberes.

5.1 PRIMEIRA OFICINA

Realizada entre os dias 31 de março e 02 de abril, a primeira oficina foi dividida em
três etapas, a saber: 1) audição e discussão das memórias literárias “Transplante de menina”,
de Tatiana Belinky, e “Parecida, mas diferente”, de Zélia Gattai, que estão na coletânea de
textos da Olimpíada, com auxílio do CD-ROM; 2) preparação de uma exposição de fotos e de
objetos antigos e 3) exposição. Nessa oficina, utilizamos o CD-ROM de memórias literárias
(ver anexo C), um aparelho de som, fotos e objetos antigos recolhidos pelos alunos, os
cadernos dos alunos e datashow.
Após esse momento, foi realizada uma discussão sobre os textos, na qual os alunos
comentaram sobre o que entenderam, estimulados por perguntas norteadoras, retiradas do
caderno do professor (ver anexo A). Em seguida, discutimos as definições de “memória” e
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“memórias”, apresentadas no dicionário Houaiss, para chegarmos, juntos, ao entendimento do
que são memórias literárias.
A segunda etapa iniciou-se a partir de uma proposta apresentada no caderno do
professor. Foi sugerido aos alunos que se organizassem em pequenos grupos ou
individualmente, a fim de conversarem com pessoas mais velhas da comunidade, da família
ou até mesmo da escola, e fizessem com essas pessoas uma entrevista. Para essa atividade,
foram sugeridas algumas perguntas que também constam no caderno do professor; no entanto,
os alunos tinham liberdade para acrescentar outros questionamentos, à medida que o diálogo
avançasse.
Os resultados dessa primeira entrevista foram, em geral, insatisfatórios. A análise da
materialidade linguística dessas entrevistas nos fez observar que houve tangenciamento da
proposta inicial da atividade, que era, por meio das entrevistas com pessoas idosas da
comunidade, rememorar histórias sobre o lugar onde os alunos vivem. Esse tangenciamento
fica comprovado pelo fato de os entrevistados terem se concentrado no resgate de memórias
muito particulares (a compra da casa própria, a perda de um ente querido, uma viagem aos
Estados Unidos), ou seja, não focalizaram o resgate de histórias sobre o lugar onde vivem.
Optaram por falar sobre algo bastante pessoal que ocorrera com eles naquele lugar. Em
função disso, foi necessário refazer as entrevistas, como veremos no relato da oficina 8.
Para um professor que trabalha com o texto-produto, esse tangenciamento poderia
denotar o “fracasso” da ação didática desenvolvida e isso pode ser muito frustrante. Porém,
trabalhar com práticas sociais de escrita e focalizar o processo textual nos levaram a outro
procedimento: refletir sobre as causas de essas entrevistas, em geral, não terem atendido aos
objetivos propostos.
Assim, esses textos foram revisitados, relidos, analisados. Voltamos às orientações
oferecidas pela OLP e, então, começamos a comparar e a confrontar aspectos da proposta de
escrita solicitada, da compreensão dos alunos e do produto da interação entre eles e os
entrevistados. Em outras palavras, a partir dos problemas encontrados na primeira versão do
texto, começamos a planejar as ações que, juntos, desenvolveríamos para suscitar a reescrita
de outras versões, de acordo com a necessidade, até se atingir aos objetivos inicialmente
propostos. Nessa reflexão, a releitura do material da OLP para a realização da primeira
entrevista foi reveladora. Vejamos o porquê disso.
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Quadro 2 – Trecho da Oficina 1
Os alunos podem iniciar o contato perguntando a essas pessoas se teriam disponibilidade para
conversar, emprestar objetos e fotos antigas, contar com as lembranças que têm do lugar. Para isso,
podem fazer-lhes perguntas como:

O(a) senhor(a) se lembra de alguma passagem marcante da sua vida nesta cidade? Que fato é
esse? Por que ele foi marcante?

O(a) senhor(a) tem algum objeto ou foto que lembre essa passagem de sua vida?
Fonte: Clara, Altenfelder e Almeida ([20--], p. 26).

Como é possível perceber, essas orientações (em especial, as perguntas) podem
conduzir o entrevistado a lembranças de cunho pessoal, não necessariamente relacionadas à
história da cidade onde moram e, mesmo assim, essa resposta se encaixa nas perguntas, sem
gerar, aparentemente, problemas para a entrevista. Foi o que ocorreu na visão dos
entrevistadores (os alunos) e dos entrevistados (pessoas idosas da comunidade). Logo, não se
trata de um fracasso do produto apresentado.
Após realizarem as entrevistas orais, os alunos produziram entrevistas escritas, que
versavam sobre a vida pessoal dos entrevistados e não sobre o lugar onde vivem. O resultado
dessas primeiras pode ser observado na transcrição feita a seguir. É importante frisar que o
texto está transcrito da mesma forma como foi produzido pelos alunos, por isso marcamos
com itálico as palavras que não estão de acordo com as convenções da escrita ou em relação
ao uso das pessoas do discurso (no que diz respeito ao gênero discursivo em foco).
Quadro 3 – Entrevista 1 (Grupo 1)
Entrevista
Entrevistado(a): Raimundo Nonato da Silva.
Idade: 60 anos de idade.
O(a) senhor(a) se lembra de alguma passagem marcante de sua vida nesta cidade? O que é?
Por que foi marcante?
A compra de sua casa, porque não tinha aonde morar, só na casa de aluguel.
O(a) senhora(a) tem algum objeto antigo ou foto que lembre essa passagem de sua vida?
Sim, só uma antiga foto.
Quantos filhos o(a) senhor(a) tem?
Tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino.
O(a) senhor(a) é casado?
Sou viúvo, mas casei de novo.
O(a) senhor(a) é aposentado?
Não, ainda trabalho.
Fonte: Material produzido no projeto (2014).
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Nessa entrevista, é possível observar que os alunos ainda não haviam se apropriado
completamente das características do gênero “entrevista”, uma vez que, ao transcreverem as
respostas do entrevistado, utilizaram tanto verbos em 1ª pessoa: “Tenho 3 filhos, e “Sou
viúvo”; como também em 3ª pessoa: “A compra de sua casa”. Tal observação suscitou a
realização de aulas sobre o assunto.
Também podemos observar, nessa entrevista, que o entrevistado responde às perguntas
mencionando algo pessoal: a compra da casa própria. Tal passagem pode ter sido marcante
para ele, mas não se relaciona à história da cidade. Sendo assim, após as duas primeiras
perguntas, orientadas pela OLP, é possível perceber, nas três perguntas que seguem,
formuladas pelos alunos, que eles não conseguiram dar outro rumo à entrevista. Pelo
contrário, fizeram também perguntas de cunho pessoal. Porém, a manutenção do tópico é uma
característica do fluxo da conversação.
De fato, no decurso da entrevista, selecionado o tópico pelo entrevistado (no caso, uma
lembrança de cunho pessoal), os estudantes apenas seguiram o fluxo, dando continuidade ao
tópico discursivo (KOCH, 2011) selecionado, favorecendo, assim, a progressão discursiva
(SILVA et al., 2013). Com isso, acabavam por se afastar do objetivo inicial da entrevista, mas
estavam dando concretude à progressão esperada na interação.
Dessa forma, não podemos considerar como erradas as perguntas que os alunos
acrescentaram por conta própria durante as primeiras entrevistas, muito menos as respostas
dadas pelos entrevistados (conforme o quadro 3). Pelo contrário, essa reflexão pode contribuir
para uma reformulação desse trecho de orientações para a entrevista no material da OLP nas
próximas edições, assim como serviu para que pudéssemos rever nosso trabalho enquanto
professores.
Há de se considerar ainda outros fatos. Os alunos precisavam de permissão dos pais
para que se deslocassem até a casa dos entrevistados. Alguns alunos não conseguiram essa
permissão e por isso não fizeram o trabalho. Além disso, nem sempre as pessoas mais velhas
gostam de falar sobre suas vidas ou estão bem de saúde, podendo receber visitas. Em alguns
casos, os alunos não sabiam a quem entrevistar. Sendo assim, a primeira entrevista demandou
bastante tempo e trabalho das professoras, mas principalmente dos alunos, os quais
demonstraram insatisfação ao saberem que deveriam fazer tudo novamente. Houve situações
em que eles nem foram mais recebidos para uma nova entrevista, porque os idosos não
queriam (ou não podiam) recebê-los.
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Mencionamos esses obstáculos para dizer que, em vez de a OLP propor em seu
material duas entrevistas (oficina 1 e oficina 11), deveria uni-las em uma única entrevista e
preparar bem melhor o professor e os alunos, para que a realizem com mais qualidade e com
um maior acompanhamento.
Para tanto, as perguntas deveriam ser direcionadas para que as respostas possíveis dos
entrevistados fossem relacionadas ao lugar onde vivem. Por exemplo: 1) O(a) senhor(a)
conhece a história de alguma pessoa importante desta cidade ou mesmo de um evento,
monumento ou prédio antigo que se relacione à história dela? 2) Caso conheça alguma
história, o(a) senhor(a) possui algum objeto ou fotografia que relembre essa pessoa, evento ou
monumento histórico? Em outras palavras, é possível direcionar melhor as perguntas de forma
a evitar o tangenciamento.
Quanto a nossa autoavaliação, nós poderíamos ter planejado as entrevistas de forma
diferente do que orienta o Caderno do Professor (OLP) e ter unido as orientações da primeira
entrevista com as da segunda. Mas só conseguimos entender essa necessidade após a análise
de que as perguntas para a primeira entrevista não eram suficientemente direcionadoras.
Outro fator que pode ter contribuído para o resultado insatisfatório das primeiras
entrevistas foi a ausência, durante sua realização, de um par mais experiente no grupo de
entrevistadores. Na entrevista em que estivemos presentes, foi possível colaborar com os
alunos e, em alguns momentos, foi necessário intervir, como veremos no relato da oficina 8.
Talvez essa intervenção tenha sido um dos fatores que contribuíram para o sucesso da
segunda entrevista.
De qualquer forma, por estarmos ancorados no modelo didático dos projetos de
letramento, compreendemos que avanços e retrocessos podem contribuir nesse processo, visto
que é um projeto da vida real, passível de mudanças, e não uma atividade fictícia. Em uma
atividade de escrita exclusivamente escolar, cujo objetivo é simular uma situação que, muitas
vezes, o aluno nem vai enfrentar na sua vida social (por exemplo, conjugar verbos defectivos
ou escrever um texto sobre as férias) o certo e o errado pautam a prática docente. Nessa
intervenção, não. Os percalços que enfrentamos também serviram como aprendizado.
Após a realização da entrevista, iniciou-se a terceira etapa da oficina, que consistiu
numa exposição de fotografias e de objetos antigos dos entrevistados. A exposição aconteceu
no dia 25 de abril de 2014, na sala ambiente da disciplina de Língua Portuguesa e contou com
a participação dos alunos do 7o ano e de professores de outras disciplinas.
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Esse momento foi organizado a partir da distribuição dos grupos que iriam apresentar
aos colegas as histórias contadas pelos entrevistados. Os grupos foram selecionados
previamente, com base no bom desempenho nas entrevistas e de acordo com o que havia sido
solicitado na oficina.
Esse evento de letramento foi bastante produtivo, pois os alunos tiveram a
oportunidade de socializar os relatos das entrevistas realizadas por eles. Cada grupo explicou
para os visitantes sobre a pessoa da comunidade entrevistada: quem era, qual sua história de
vida e qual a história da cidade que foi resgatada a partir da entrevista. Esse momento também
foi muito importante para a apropriação da história pelos próprios alunos que a estavam
explicando e que iriam escrever sobre ela, depois, ao retextualizarem a entrevista em um texto
de memórias literárias.
Por meio dessa exposição oral, os alunos agiram como sujeitos ativos, que
contribuíram para a construção do conhecimento e, portanto, para o andamento do projeto,
constituindo-se, dessa forma, como agentes de letramento (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS,
2011). Além disso, houve uma inversão dos papéis sociais, pois, nesse evento, os alunos é que
ensinavam, e não os professores.
Figura 4 – Exposição de fotos e objetos antigos

Fonte: Autoria própria (2014).
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Essa exposição foi fundamental não somente para quem estava apresentando, mas
também para os alunos que não conseguiram fazer a entrevista. Assim como os demais, esses
alunos também iriam escrever um texto de memórias literárias, portanto, precisavam conhecer
alguma história de um entrevistado para poder escrever seu texto, mesmo que essa pessoa não
tenha sido entrevistada por eles. Dessa forma, tiveram a oportunidade de, ao conhecer uma
história interessante, escrever sobre ela.
O fato de algumas entrevistas não terem atingido seu propósito, como já foi
explicitado, resultou em dificuldades também na exposição. Era interessante que todos os
alunos apresentassem suas histórias, mas não foi o que aconteceu, devido ao fato de algumas
entrevistas falarem apenas sobre a vida pessoal dos entrevistados. Sendo assim, como a
exposição deveria ser sobre fotos e objetos antigos do “Lugar onde vivo”, tema do projeto,
alguns grupos ficaram de fora e quase nenhum trouxe fotos ou objetos para expor. A saída foi
nós mesmas, as professoras, nos juntarmos ao grupo e, juntos, prepararmos os cartazes com
fotos antigas da cidade.
Feito isso, foram organizados horários de visitação de cada turma, para que todos os
alunos pudessem conhecer as histórias contadas pelos entrevistados e, assim, pudessem
escrever seu primeiro texto de memórias literárias, feito com base nas histórias contadas e na
exposição de fotos e objetos antigos.
Todavia, alguns alunos não tiveram interesse em participar desse evento. Em uma
turma, quase todos os alunos foram para casa em vez de prestigiar o evento. Para eles,
possivelmente, um evento de letramento dessa natureza não se caracteriza como relevante,
posto que não se adequa ao paradigma da educação tradicional, em que os alunos ficam
enfileirados, fazendo atividades em silêncio e apenas o professor fala. Esse paradigma, de
fato, não é tão fácil de quebrar, pois é nesses moldes que a escola brasileira vem trabalhando
há muito tempo. Por isso, é de grande relevância investir em processos de ressignificação do
ensino de Língua Portuguesa.
Além da participação dos alunos, esperava-se a presença de pais e responsáveis. Para
isso, antecipadamente, foram enviados para casa convites divulgando a exposição.
Infelizmente, não houve registro da presença de um pai sequer. Embora essa ausência total
seja um tanto frustrante, é bom ressaltar que ela pode ser atribuída ao fato de que a exposição
foi realizada pela manhã, no meio da semana, no horário da aula, momento em que muitos
pais estão trabalhando. Confirma essa possibilidade o fato de, no evento de premiação, que foi
realizado em um sábado, haver uma considerável participação dos pais.
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5.2 SEGUNDA E TERCEIRA OFICINAS

Entre os dias 14 e 18 de abril de 2014, foi realizada a segunda oficina. Ela teve dois
objetivos principais. O primeiro foi apresentar aos alunos dois gêneros discursivos que se
assemelham ao gênero “memórias literárias”, uma vez que têm como ponto de partida as
experiências vividas pelos autores, quais sejam: “diário” e “relato histórico”. O segundo foi
orientar os alunos a identificarem as principais características do gênero “memórias
literárias”.
Iniciamos a atividade entregando para cada aluno trechos de gêneros diferentes:
“Minha vida de menina”, de Helena Morley, que é um diário; “Mercador de escravos”, de
Alberto da Costa e Silva, um relato histórico; “Memória de livros”, de João Ubaldo Ribeiro,
que é memórias literárias. No entanto, não dissemos aos alunos a que gênero pertencia cada
um daqueles trechos.
No momento seguinte, foi pedido aos alunos que observassem o nome dos autores e a
data em que os textos foram publicados, se já ouviram falar de alguns desses autores ou se já
leram algum livro ou textos escritos por eles. A maioria falou que não leu obras desses
autores, apenas alguns poucos já tinham ouvido falar de João Ubaldo Ribeiro, mas não leram
suas obras.
Após esses momentos, colocamos na lousa características dos três gêneros e
explicamos as semelhanças e as diferenças entre eles. Em seguida, pedimos aos alunos que
relessem os textos e tentassem identificar a que gênero cada um pertencia. A oficina foi
encerrada com a apresentação dos alunos no grande grupo, identificando os textos como
sendo pertencentes aos gêneros discursivos estudados. Consideramos a oficina bastante
exitosa, pois a maioria dos alunos conseguiu identificar adequadamente os gêneros e
demonstraram compreender a estrutura de um texto de memórias literárias.
Após conhecermos as diferenças entre memórias literárias, diário e relato histórico,
realizamos a terceira oficina, na qual os alunos passaram para a etapa de escrever a primeira
versão do texto de memórias literárias, utilizando os dados constituídos na entrevista. Essa
oficina foi realizada no dia 28 de abril de 2014. Em seguida, colocamos na lousa orientações
para a escrita da primeira versão do texto, entre as quais estavam: colocar-se no lugar de uma
pessoa mais velha para escrever as memórias dela em primeira pessoa.
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Nesse evento, foi necessário intervir para explicar aos alunos como escrever um texto
em primeira pessoa e dar exemplos. Ao reforçarmos que eles deveriam contar a história como
se fossem o próprio idoso falando, eles compreenderam como usar a primeira pessoa nos
textos que iriam produzir, inclusive a maioria deles fez bom uso desse recurso.
Enfatizamos também que o texto deveria ser produzido com base nos fatos que
conheceram durante a conversa com os entrevistados, mas cada aluno poderia imaginar como
os fatos ocorreram e como aquela pessoa viveu o(s) episódio(s) narrado(s), pois um pouco de
imaginação pode ajudar a seduzir o leitor.
Após as explicações e esclarecimentos das dúvidas dos alunos, foi solicitado a eles que
escrevessem o primeiro texto de memórias literárias, primeiramente no caderno, lembrando-se
de colocar um título e parágrafos. Só depois disso e de lerem o texto, observando se estava de
acordo com o que lhes foi solicitado, deveriam passar o texto a limpo e entregá-lo à
professora, dentro do prazo de uma semana. É importante mencionar que a primeira escrita do
texto foi uma atividade individual.
Durante a realização dessa oficina, observamos que muitas dúvidas surgiram. Críticas
e questionamentos foram feitos por muitos colaboradores: professores, pessoas que cederam a
entrevista e alunos.
A primeira dessas críticas diz respeito ao fato de os alunos escreverem em 1a pessoa
uma história que foi contada por outra pessoa; isso gerou dúvidas em relação ao uso das
pessoas do discurso e à ideia de autoria: quem, afinal, era o responsável por aquele dizer?
A segunda se relaciona ao fato de não haver fidelidade às histórias contadas pelos
entrevistados, o que gerou descontentamento por parte de alguns deles. Isso porque, de acordo
com as características do gênero memórias literárias, o aluno pode imaginar e acrescentar
fatos, dados, situações, descrições, para dar mais informatividade e emoção ao texto. Ocorre
que alguns entrevistados não consideravam isso pertinente. Ao contrário, avaliavam que não
deveria ser permitido ao escrevente contar uma história diferente da que foi contada para ele,
embora compreendessem que o gênero em questão admitisse tal possibilidade. Para esses
entrevistados, com acréscimos, o texto acabava por fugir à “verdade” enunciada e, por esse
motivo, alguns entrevistados não permitiram que os textos, com base em seus relatos, fossem
publicados.
A título de ilustração de um caso em que houve consonância entre informações
encaminhadas pelo entrevistado e a construção textual do aluno, observemos o texto a seguir,
que é sobre o senhor Fernando Hipólito, um ex-piloto da Aeronáutica que chegou em Natal

79

poucos anos após o término da II Guerra Mundial. Como esse senhor é bastante idoso, não
pôde comparecer à exposição, mas a professora de História da escola, colaboradora deste
projeto, trouxe o material enviado por ele e explicou aos alunos sobre a presença dos
americanos em Natal durante a II Guerra Mundial e as mudanças na vida da cidade.
O texto que segue foi escrito pela aluna Janaína 9, 12 anos, componente do 7º ano “A”,
no dia 06 de maio de 2014. Esse texto, escrito individualmente após a realização da oficina 3,
está com transcrição literal.
Quadro 4 - Texto de memórias literárias escrito por uma aluna do 7º ano “A” – 1ª versão
1

“MINHA JUVENTUDE”.
Meu nome é Fernando HiPólito. Hoje já com meu 80 anos de idade, mas que vou
relatar aqui o temPo em que eu era um jovem aPrendiz da Aeronaltica e tinha 20 anos de
idade, estava no temPo de aPrender muita coisa ainda.

10

Eu era muito jovem quando começou a II guerra mundial. Para mim, aquilo era
novo mais ao mesmo temPo triste Porque várias Pessoas morreram Por causa de guerra
entre Países totalmente injusto que só Pensavam em si.
Aqueles tanques, aquelas armas nucleares onde mais de 70 milhões de Pessoas
morreram. E a entrada e a saída de Pessoas era muito constante Por Natal ser um lugar
com uma Posição geografica muito importante e estratégica.

14

Naqueles temPos não eram como hoje. Para namorar, Por exemPlo, as moças
ficavam na janela enquanto os raPazes Paqueravam. DePois ia-mos Para uma esPécie de
baile onde nos divertia- mos. Os momentos de diversão eram Poucos, mas já da vam Para
esquecer que lá fora acontecia uma guerra.

5

Fonte: Material produzido no projeto (2014).

Podemos perceber, na primeira versão do texto de memórias literárias em estudo, que
a aluna conseguiu compreender algumas características do gênero memórias literárias, tais
como contar a história em primeira pessoa, no entanto o texto apresenta alguns problemas, os
quais serão resolvidos durante o processo de reescrita. Ateremo-nos a cinco categorias, que
tomaremos como ponto de partida para a análise desse projeto de dizer: 1) marcas de autoria;
2) informatividade; 3) progressão discursiva; 4) estrutura composicional, conteúdo e estilo do
gênero memórias literárias; 5) aspectos gramaticais e ortográficos. Destacaremos, entretanto,
apenas os aspectos considerados mais relevantes em cada versão.
O primeiro critério a se analisar nessa versão é a informatividade (MARCUSCHI,
2008; ANTUNES, 2009). É possível observar, de acordo com Antunes (2009), que o texto em
9

Para preservar os alunos, foram usados pseudônimos.
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análise apresenta um baixo grau de informatividade em relação às versões posteriores. Na
linha 2, por exemplo, ao apresentar o personagem Fernando Hipólito, a aluna não dá nenhuma
informação sobre ele antes de concluir o período. No decorrer do parágrafo, o problema
persiste, pois informa apenas a idade dele na época em que era piloto e nos dias de hoje.
No segundo parágrafo, podemos observar que há pouco conhecimento sobre os reais
motivos da guerra, conforme podemos ver a seguir.

6 ao mesmo temPo triste Porque várias Pessoas morreram Por causa de guerra entre Países
7 totalmente injusto que só Pensavam em si.

Essa falta de conhecimento é comprovável ao atribuir as mortes que ocorreram à
injustiça e ao egoísmo dos países envolvidos na guerra, desconsiderando os aspectos sociais e
políticos que envolvem esse período histórico. Por esse motivo, realizamos uma pesquisa,
com ajuda da professora de História, a fim de adquirir mais conhecimento sobre o assunto,
como veremos em oficinas posteriores.
Além disso, ao longo de todo o texto, é possível observar a presença de noções vagas e
imprecisas.
8 Aqueles tanques, aquelas armas nucleares onde mais de 70 milhões de Pessoas
9 morreram. E a entrada e a saída de Pessoas era muito constante Por Natal ser um lugar
10 com uma Posição geografica muito importante e estratégica.

O texto não deixa claro a que “tanques” e “armas nucleares” se refere, quem eram as
pessoas que morreram, quem eram as pessoas que saíam e entravam em Natal constantemente
e por que Natal tinha uma posição geográfica estratégica. Todos esses problemas estão
ligados à falta de informatividade no texto.
Vale ressaltar ainda que, por se tratar de um texto que deseja se aproximar do gênero
memórias literárias, de viés literário, o leitor espera encontrar nele algum grau de
imprevisibilidade, e não há.
O segundo critério é o da progressão discursiva (KOCH, 2011; SILVA et al., 2013). Já
no título (linha 1), podemos observar que a escrevente, em sua escolha lexical, utilizou um
título que não se relaciona diretamente com o tema do texto: presença dos americanos em
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Natal/RN durante a II Guerra Mundial. O título utilizado (“Minha juventude”) possibilita a
previsão de uma leitura voltada para a vida pessoal do personagem principal, cujo tema seria
“juventude”. Entretanto, não é esse o assunto principal do texto, por isso podemos afirmar que
houve um tangenciamento no título, o que constitui um problema na progressão discursiva.
Na linha 2, há outra quebra na progressão, pois a aluna apresenta o personagem, mas
não o descreve nem dá informações para que o leitor possa conhecê-lo. Além disso, não situa
o leitor em relação ao espaço em que se passam os fatos narrados.

2 Meu nome é Fernando HiPólito. Hoje já com meu 80 anos de idade, mas que vou
3 relatar aqui o temPo em que eu era um jovem aPrendiz da Aeronaltica

Como é possível observar, no trecho acima, a escrevente menciona o personagem
principal e espera-se que ela dê continuidade a esse tema, por meio da descrição. No entanto,
há uma quebra no tópico, visto que ela passa a mencionar os dias de hoje e o que irá relatar.
Essa opção constitui uma ruptura antes do fechamento do tópico e, portanto, desencadeia a
descontinuidade tópica.
Ademais, ainda no 1o parágrafo (linhas 3 a 5), podemos observar uma repetição de
ideias, pois a aluna afirma que o personagem principal da história era jovem quando
aconteceu a guerra (linha 3) e essa ideia se repete na linha 5. Tal repetição é indicativa da falta
de progressão no texto, isto é, o texto apresenta um trecho circular, que não progride, pois a
ele não são acrescentadas ideias novas.
3 aqui o temPo em que eu era um jovem aPrendiz da Aeronaltica e tinha 20 anos de
4 idade, estava no temPo de aPrender muita coisa ainda.
5 Eu era muito jovem quando começou a II guerra mundial. Para mim, aquilo era novo mais

Na mudança do 2o para o 3o parágrafo (linhas 7 e 8), a aluna utiliza os pronomes
demonstrativos “aqueles” e “aquelas” para se referir a “tanques” e “armas nucleares”,
respectivamente. Nesse trecho, o leitor é levado a pensar que está sendo feita uma referência a
algum elemento citado antes, mas não é o que acontece. Dessa forma, mais uma vez, houve
uma quebra na progressão entre o final do 2o e o início do 3o parágrafo, posto a referência foi
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feita incorretamente por se tratar de um segmento novo no texto, e não algo que se refere ao
que foi escrito antes, conforme vemos a seguir.
5 Eu era muito jovem quando começou a II guerra mundial. Para mim, aquilo era novo mais
6 ao mesmo temPo triste Porque várias Pessoas morreram Por causa de guerra entre Países
7 totalmente injusto que só Pensavam em si.
8 Aqueles tanques, aquelas armas nucleares onde mais de 70 milhões de Pessoas morreram.

No último parágrafo, o uso do advérbio de lugar “lá” também desfavoreceu a
progressão, pois a expressão “esquecer que lá fora acontecia uma guerra”, dá a ideia, errônea
por sinal, de que há um referente para este lugar no texto, entretanto não há. “Lá fora”, então,
não se refere a um lugar específico.
13 divertia- mos. Os momentos de diversão eram Poucos, mas já da vam Para esquecer que lá fora
14 acontecia uma guerra.

Vale ressaltar ainda que, por meio do nosso conhecimento de mundo, sabemos que,
em Natal, não houve guerra. A cidade serviu apenas como ponto de apoio devido à sua
estratégica posição geográfica. Nesse caso, “lá fora” só poderia se referir aos países da Europa
em que se passou a guerra. No entanto, o termo gera ambiguidade, pois não fica claro se a
escrevente estava se referindo à Europa ou se, por desconhecimento, referiu-se a Natal, o que
constitui um erro na informação. De toda forma, há uma ambiguidade em torno do termo que
precisa ser desfeita.
No que concerne ao gênero memórias literárias, a aluna demonstrou compreender, já
na primeira versão, algumas características desse gênero. Isso porque é possível perceber que
as informações no texto foram fruto de uma entrevista e que o texto resgata aspectos do lugar
onde vivem pela perspectiva de um antigo morador; além disso, a aluna se colocou no lugar
do entrevistado para contar suas memórias. Também utilizou corretamente as pessoas do
discurso (1a pessoa do singular), visto que trata das memórias do próprio personagem. Como
vemos na linha 2, aparecem os pronomes “Meu”, no enunciado “Meu nome é Fernando
HiPólito”; “meu” novamente, em “Hoje já com meu 80 anos de idade”; e “vou” em “mas que
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vou relatar aqui”. Dessa forma, observamos que a aluna se apropriou do gênero, embora haja
ainda aspectos relativos a essa categoria que podem ser aprimorados.
Para finalizar os aspectos que destacamos na análise da primeira versão do texto,
observamos a presença de alguns problemas relacionados a questões gramaticais e
ortográficas. É o caso, por exemplo, da falta de concordância nos trechos: “Hoje já com meu
80 anos de idade” (linha 2); “países totalmente injusto” (linhas 6 e 7). O uso dos conectivos:
“aquilo era novo mais ao mesmo tempo triste” (linhas 5 e 6) e a mistura entre letras
maiúsculas e minúsculas, principalmente no uso da letra “P”: “DePois ia-mos Para uma
esPécie de baile" (linha 12). Entretanto, veremos nas versões seguintes que esses problemas
foram considerados e resolvidos colaborativamente.

5.3 QUARTA, QUINTA E SEXTA OFICINAS

Realizada entre os dias 05 e 09 de maio de 2014, a quarta oficina foi dividida em três
etapas: 1) início, meio e fim; 2) no tempo e no espaço e 3) o narrador. Durante sua realização,
utilizamos a coletânea de memórias literárias e cópias do texto “O valetão que engolia
meninos e outras histórias de pajé”, de Kelli Carolina Bassani (CLARA; ALTENFELDER;
ALMEIDA, [20--]). Essa atividade teve como objetivo explorar o plano global do texto de
memórias literárias e observar o foco narrativo presente em boa parte dos textos.
A primeira etapa dessa atividade se deu a partir da formação de duplas de alunos. Em
seguida, foi feita a distribuição do texto “O valetão que engolia meninos e outras histórias de
Pajé” em partes, para que os alunos tentassem montá-las na ordem certa, o que estimulou
neles o desenvolvimento de competências voltadas para a progressão discursiva. Essa
atividade provocou grande motivação das turmas, pois todos queriam saber quem iria
conseguir. Finalizando esse primeiro momento, fizemos uma leitura compartilhada para que
todos os alunos colocassem seu texto na sequência correta.
No momento seguinte, solicitamos aos alunos que encontrassem no texto trechos que
situassem o leitor no tempo e no espaço em que as lembranças se desenrolaram, concluindo
assim a primeira etapa da oficina.
A segunda etapa iniciou-se a partir da discussão e leitura de textos que apresentavam
exemplos de como podemos começar um texto de memórias literárias, como desenvolver as
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ideias do texto e como poderia ser feita a finalização. Para tanto, foi feita a leitura
compartilhada de trechos dos seguintes textos: “O menino no espelho”, de Fernando Sabino, e
“Memórias de livros”, de João Ubaldo Ribeiro (CLARA; ALTENFELDER; ALMEIDA,
[20--]).
Nessas leituras, os alunos puderam compreender que, no início do texto, o autor deve
situar o leitor no tempo e, principalmente, no espaço em que se passam as lembranças do
narrador. Já no desenvolvimento do texto, o autor deverá relatar fatos marcantes, revelando ou
sugerindo o que tornou significativos os fatos contados. Para finalizar, o narrador-personagem
pode fazer questionamentos sobre seu passado ou ainda se voltar para o momento presente.
A terceira etapa consistiu em compreender o foco narrativo nos textos de memórias
literárias, que geralmente têm um narrador em primeira pessoa (narrador-personagem ou
narrador-testemunha) que tem por característica se apresentar e se manifestar como “eu” e
falar a respeito daquilo que viveu (CLARA; ALTENFELDER; ALMEIDA, [20--]).
Nessa oficina, levamos para os alunos informações acerca dos tipos de narrador
existentes. Em seguida, solicitamos que eles identificassem marcas da presença do narrador
em primeira pessoa nos textos lidos na 2ª etapa e fizessem grifos. Após esse momento, houve
o compartilhamento das respostas e uma discussão para esclarecer dúvidas.
Depois realizamos mais uma atividade. Nela, os alunos deveriam modificar o foco
narrativo de terceira para primeira pessoa, em um trecho do livro Antes que o tempo apague,
de Rostand Paraíso, que foi digitado e entregue aos alunos. Durante a atividade, chamamos
atenção para a flexão verbal, informando-lhes que, ao trocar os pronomes de 3ª para 1ª pessoa,
o verbo também deveria ser flexionado, sendo conjugado na 1ª pessoa.
Observamos que os alunos não sabiam ou não lembravam quais eram os pronomes de
1ª e 3ª pessoa. Dessa forma, para que a atividade pudesse ser realizada a contento,
acrescentamos a essa etapa da oficina uma pesquisa em uma gramática normativa (TERRA;
NICOLA, 2008) sobre os pronomes pessoais e possessivos (que eram os que deveriam ser
alterados no texto) para que os alunos conseguissem compreender quais pronomes deveriam
inserir no lugar dos que estavam no texto.
Como na escola há apenas seis exemplares dessa gramática, organizamos os alunos em
seis grupos para a realização da atividade. Após a pesquisa, eles reescreveram o trecho de
forma colaborativa, com a ajuda da professora e dos próprios colegas.
Após essa oficina, realizamos uma visita à biblioteca da escola, entre os dias 29 e 30
de abril de 2014, a fim de conhecer o acervo e procurar livros de memórias literárias para que
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os alunos lessem. Encontramos apenas um livro: A menina que fez a América, de Ilka
Brunhilde Laurito. A ausência de outros livros do gênero memórias literárias ocasionou mais
dificuldade em levar para os alunos histórias desse gênero discursivo, para que tivessem
acesso à linguagem, a estrutura composicional e ao estilo de diferentes autores.
Sendo assim, para que os alunos tivessem acesso a, pelo menos, mais um livro de
memórias, além dos diversos textos trabalhados ao longo do projeto, pesquisamos sobre livros
de memórias e chegamos ao livro Guilherme Augusto Araújo Fernandes, de Mem Fox, cuja
história é pequena e possibilitaria que a leitura e a discussão fossem feitas durante uma só
aula. Na ocasião, realizamos uma roda de leitura, em que um aluno de cada sala leu para sua
respectiva turma o livro. Tal atividade se deu entre os dias 05 e 07 de maio de 2014, nas
quatro turmas de 7º ano da escola. Esse momento foi bastante significativo: os alunos
gostaram da história e das ilustrações, participaram da discussão sobre o texto e puderam
conhecer mais uma história que envolve memórias literárias.
Esse livro trata da história de uma idosa que vive em um asilo e que está perdendo a
memória. Para ajudá-la, um garoto que mora perto do asilo, Guilherme Augusto Araújo
Fernandes, leva para ela objetos simples, mas que a ajudam a ter boas lembranças de seu
passado. Aos poucos, essa senhora vai recuperando a memória, através dos sentimentos
despertados por meio dos objetos. É uma história tocante e pensamos que esse evento de
letramento auxiliou bastante os alunos a entenderem a importância de se reviverem as
memórias das pessoas mais idosas, que em geral têm mais experiências e sabedoria para
compartilhar. Além disso, os próprios idosos se sentem importantes ao poderem contar suas
histórias e compartilhar momentos de suas vidas.
Depois disso, a oficina 5 foi realizada entre os dias 12 e 16 de maio de 2014. Seu
objetivo era analisar marcas linguísticas que contribuem para a articulação e a progressão
discursiva. Nela, utilizamos um datashow e a coletânea de memórias literárias. Essa oficina
foi dividida em duas etapas: 1) leitura e discussão de textos de memórias literárias, e 2) estudo
de recursos linguísticos que podem aprimorar os textos de memórias literárias.
Na primeira etapa dessa oficina, fizemos a leitura compartilhada dos textos “O lavador
de pedra”, de Manoel de Barros, e “Memória de livros”, de João Ubaldo Ribeiro, ambos
disponíveis na coletânea de memórias da OLP. Após a leitura dos textos, fizemos uma
discussão sobre eles, a fim de compreendermos melhor as histórias. Como havia muitas
palavras desconhecidas pelos alunos nos trechos lidos, anotamos as palavras informadas por
eles, na lousa, e procuramos os significados em dicionários antes de prosseguir com a oficina.
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Na segunda etapa, escrevemos na lousa duas afirmações retiradas do Caderno do
professor: “Havia uma pedra no meio do rio” e “Este menino ainda pode ser salvo”. As duas
contêm fatos presentes nos textos. Pedimos aos alunos que identificassem, nos trechos lidos,
como essas orações foram escritas: “E uma pedra que aflorava no meio do rio” e “Mas este cá
ainda pode ser salvo”. Em seguida, explicamos que, segundo Clara, Altenfelder e Almeida
([20--]), existem alguns recursos linguísticos que tornam singulares os fatos escolhidos pelos
autores e que, no texto, as informações podem aparecer de um jeito diferente, mais literário.
Após esse momento, expusemos em datashow dois quadros (um sobre cada texto),
contendo, de um lado, o fato ocorrido no texto e, de outro, os fragmentos do texto, ou seja,
como o autor narrou o fato, para que os alunos percebessem o uso dos recursos utilizados
pelos autores, conforme vemos a seguir, em um dos quadros projetados.
Quadro 5 – Oficina 5 – João Ubaldo Ribeiro
Memória de livros
Fatos
Fragmentos do texto – Como o autor
narrou o fato
A avó pede ao filho que não a contrarie, “... e vê lá se não me respondes, que hoje
pois acordou com dor no nervo ciático.
acordei com a ciática...”
O pai pede à sua mãe que não deixe o neto “A senhora não vai deixar que ele fique o dia
fazer o que quer.
inteiro deitado, cercado de bolachinhas e
docinhos e lendo essas coisas que a senhora lê.”
A avó diz que vai bater em que vier “... não vejo a hora de deitar a sombrinha ao
aborrecê-la.
lombo de quem se atreva a chatear-me...”
A avó e o neto iam, animados, à banca de “E então saíamos gloriosamente, minha avó e
revistas.
eu, para a maior banca de revistas da cidade...”
Fonte: Clara, Altenfelder e Almeida ([20--], p. 83).

Em seguida, analisamos trechos que continham os seguintes recursos linguísticos:
neologismo, comparação, hipérbole e ironia, explicando cada um deles. Acrescentamos à
análise exemplos de metáforas que, embora não tenham aparecido nos trechos analisados,
pensamos ser um importante recurso a ser utilizado pelos alunos em seus textos. Para finalizar
a oficina, acrescentamos uma atividade de pesquisa sobre os recursos citados, a fim de
compreendê-los melhor.
No dia 28 de maio de 2014, realizamos a oficina 6, que tinha como objetivo a reescrita
coletiva de um texto. Essa oficina também se diferenciou das orientações do Caderno do
professor (OLP), pois neste havia a ideia de produzir um novo texto de memórias; no entanto,
preferimos reescrever coletivamente um texto já produzido individualmente na oficina 3.

87

Modificamos essa oficina porque consideramos que os alunos aprendem muito mais sobre o
que precisa ser reavaliado no texto quando analisamos um texto produzido por eles mesmos;
assim eles têm a oportunidade de compreender, em um texto da própria turma (mas sem o
nome do autor), quais aspectos precisam ser revistos, para assim passarem para a reescrita de
forma mais consciente. Além disso, eles já haviam produzido um texto de memórias literárias,
então consideramos mais eficaz reescrever um texto que já havia sido escrito e que precisava
de reajustes do que escrever um novo texto apenas como modelo.
Nesse contexto, além de optarmos por uma atividade de reescrita, em vez de uma nova
produção textual, também vimos que seria preciso realizar uma pesquisa, com o intuito de
aprimorar a informatividade nos textos dos alunos. Dessa forma, pesquisamos na internet
sobre o tema do texto a ser reescrito, que era a presença e a influência dos americanos em
Natal, à época da II Guerra Mundial. Para tanto, levamos para a sala de aula informações
obtidas em uma matéria publicada no Jornal Tribuna do Norte, na seção Cadernos Especiais.
Inicialmente, lemos a matéria para os alunos, fazendo uma pausa para explicações sempre que
eles manifestavam dúvidas. Notamos que a participação deles foi muito boa e que
demonstraram compreender o assunto.
Após essa aula expositiva, projetamos no quadro o texto em foco, retirando o nome da
autora, a fim de trabalhar aspectos discursivos, linguístico-textuais e de estrutura
composicional, estilo e conteúdo do gênero memórias literárias. Antes de iniciar, fizemos um
trabalho de conscientização, a fim de que eles entendessem o objetivo da atividade, que era
ressignificar o texto exposto dando contribuições e, a partir dos conhecimentos construídos
nessa atividade, qualificar seu próprio texto, no momento em que fosse solicitada a reescrita
individual. A atividade boi bastante proveitosa e os alunos participaram dando sugestões.
Em seguida, reescrevemos juntos esse texto, em um trabalho colaborativo, com a
intenção de aperfeiçoá-lo por meio de outra prática de escrita, dessa vez realizada não
individualmente, mas junto com a comunidade de aprendizagem (AFONSO, 2001), nesse
caso, todos os alunos do 7° ano “A”. Essa reescrita se deu a partir do texto anterior, da aluna
Janaína, que também era dessa turma.
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Quadro 6 - Texto coletivo reescrito pelos alunos do 7º ano “A” – 2ª versão
1

TEMPOS DE GUERRA
Meu nome é Fernando Hipólito. Vou relatar aqui o tempo em que eu era um jovem aprendiz
da Aeronáutica e tinha 20 anos de idade, estava no tempo de aprender muita coisa ainda.
Eu era muito jovem quando começou a II Guerra Mundial. Para mim, aquela foi uma

5

experiência nova, porque naquela época, aqui em Natal, nós não tínhamos o hábito de ver aquelas
máquinas grandiosas, que eram os aviões, e também conhecemos a Coca- cola, chicletes e uma
tecnologia avançada para nossa época. E também foi triste porque várias pessoas morreram.
E a entrada e saída de pessoas era muito constante por Natal ser um lugar com uma posição
geográfica muito importante e estratégica, pois Natal ficava próxima à África, e Parnamirim Field,

10 como era conhecida a base aérea, servia para pouso de grandes aviões e para eles abastecerem.
Hoje, já com meus 80 anos de idade, relembro como eram as paqueras naqueles tempos, que
não eram como hoje. Para namorar, por exemplo, as moças ficavam na janela enquanto os rapazes as
paqueravam. Depois íamos para uma espécie de baile onde nos divertíamos. Os momentos de diversão

14 eram poucos, mas já davam para esquecer que lá fora acontecia uma guerra.
Fonte: Material produzido no projeto (2014).

Após essa atividade de reescrita, percebemos que o texto avançou substancialmente.
No que concerne à informatividade, teve um salto de qualidade. Logo no segundo parágrafo,
várias informações foram acrescentadas sobre os aviões que vieram para Natal, sobre os
produtos que ninguém, até então, conhecia (o chiclete e a Coca-Cola) e que foram trazidos
pelos americanos, além de mencionarem a tecnologia da época, considerada avançada.

5 experiência nova, porque naquela época, aqui em Natal, nós não tínhamos o hábito de ver aquelas
6 máquinas grandiosas, que eram os aviões, e também conhecemos a Coca- cola, chicletes e uma
7 tecnologia avançada para nossa época. E também foi triste porque várias pessoas morreram.

No terceiro parágrafo, a turma conseguiu explicar a razão por que Natal tinha uma
posição geográfica importante e acrescentou um dado novo: a existência da base aérea e sua
funcionalidade, conferindo um grau ainda maior de informatividade ao texto.
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8 E a entrada e saída de pessoas era muito constante por Natal ser um lugar com uma posição
9 geográfica muito importante e estratégica, pois Natal ficava próxima à África, e Parnamirim Field,
10 como era conhecida a base aérea, servia para pouso de grandes aviões e para eles abastecerem.

No quesito progressão discursiva, a primeira mudança ocorreu já no título. Ao serem
instigados a pensar sobre o título do texto, os alunos concordaram que ele deveria apontar
mais especificamente para o assunto principal do texto: a vida na cidade de Natal durante a II
Guerra Mundial, e não a juventude do personagem principal. Sendo assim, os alunos
sugeriram quatro títulos e fizemos uma votação para escolher o melhor deles. Venceu o título
“Tempos de guerra”.
A escolha chamou nossa atenção, pois o aluno que deu a ideia não era, em geral,
responsável com suas tarefas e costumava manter conversas paralelas durante as aulas. No
entanto, ao longo do projeto, mostrou-se bastante participativo e até desenvolveu certa
liderança no grupo. Para nós, esse fato confirmou a importância dos projetos de letramento e
do trabalho colaborativo que eles requerem. De fato, em uma comunidade de aprendizagem, é
possível que os alunos deixem transparecer suas habilidades específicas, o que geralmente não
acontece muito no ensino tradicional, em que os alunos devem ficar sempre em silêncio,
cumprindo as mesmas atividades dentro de um mesmo tempo/espaço escolar e, em geral, não
têm oportunidade para se expressar e para expor habilidades individuais.
Além disso, por meio desse trabalho colaborativo, podemos observar que, apesar de o
texto ainda apresentar alguns problemas advindos da primeira versão, tais como o uso
inadequado de advérbios para fazer referência e a repetição de algumas ideias, os alunos
conseguiram qualificar o texto também no que concerne à progressão discursiva, pois os
temas foram bem desenvolvidos e concluídos antes que houvesse uma mudança nos tópicos
discursivos, o que resultou na seguinte organização de parágrafos: 1º parágrafo: apresentação
do senhor Fernando Hipólito; 2º: novidades advindas da guerra; 3º: localização estratégica de
Natal e 4º parágrafo: os momentos de diversão.
Podemos ver também que a informatividade favoreceu a progressão, pois como
dissemos, o texto é um conjunto de partes que dependem umas das outras; sendo assim, na
medida em que há uma qualificação em relação a alguns critérios, por consequência, haverá
um avanço também em outros. É o caso, por exemplo, do 2º parágrafo do texto.
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4 Eu era muito jovem quando começou a II Guerra Mundial. Para mim, aquela foi uma
5 experiência nova, porque naquela época, aqui em Natal, nós não tínhamos o hábito de ver aquelas
6 máquinas grandiosas, que eram os aviões, e também conhecemos a Coca- cola, chicletes e uma

Nessa versão do texto, após adicionar novas informações, os alunos conseguiram
explicar porque o personagem teve uma “experiência nova” e quais eram “aquelas máquinas
grandiosas”, que eram os aviões. Dessa forma, o texto não avançou apenas na
informatividade, mas também na progressão, uma vez que os tópicos foram melhor
desenvolvidos.
Além disso, os problemas relacionados a aspectos gramaticais e ortográficos
mencionados na análise da primeira versão foram resolvidos, como podemos ver em “Hoje, já
com meus 80 anos de idade” (linha 11); “Para mim, aquela foi uma experiência nova [...] E
também foi triste” (linhas 4, 5 e 7); além da letra “P”, que passou a ser escrita com letra
minúscula. De fato, por serem mais perceptíveis e mais fáceis de resolver, esses problemas
foram os primeiros a ser apontados e corrigidos pelos alunos durante a reescrita coletiva.

5.4 SÉTIMA E OITAVA OFICINAS

Realizada no período de 14 a 18 de julho de 2014, a sétima oficina teve como
objetivos (i) aprender as diferentes características da descrição em textos de memórias
literárias e (ii) observar o efeito provocado pela forma como o autor descreve fatos,
sentimentos e sensações.
Iniciamos a atividade com uma leitura compartilhada do texto “Transplante de
Menina“, de Tatiana Belinky, observando os acontecimentos que a autora rememora. Em
seguida, entregamos aos alunos um texto com a definição da sequência descritiva 10,
chamando a atenção deles para o fato de que a descrição pode ser utilizada em diferentes
momentos do texto, e não apenas no início, o que é fundamental para que o leitor possa
construir imagens da época, dos lugares, das pessoas e de como os fatos foram vivenciados.

10

De acordo com Koch e Elias (2012), a sequência descritiva caracteriza-se pela apresentação de propriedades,
qualidades, elementos componentes de uma entidade ou situação. Nessa sequência, predominam verbos de
estado e de situação ou os que indicam propriedades, qualidades, atitudes.
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Em seguida, pedimos aos alunos que relessem o texto de Tatiana Belinky e grifassem
trechos em que a autora descreve o que viu, com riqueza de detalhes. Após esse momento,
fizemos uma discussão sobre as descrições encontradas nessa atividade. Finalmente,
solicitamos aos alunos que copiassem no caderno trechos do texto em que a autora descreve
seus sentimentos e impressões.
Ao final da oficina, observamos que os alunos, em sua maioria, conseguiram
identificar as sequências descritivas relacionadas às emoções da autora. Portanto, a oficina
contribuiu para a produção do texto de memórias da maioria dos alunos que, a partir de então,
poderão ser capazes de descrever emoções, impressões, lugares, pessoas, e, dessa forma,
trazer mais riqueza de detalhes para o seu texto.
A oficina 8 foi realizada entre os dias 11 e 18 de julho de 2014. Ela teve como
objetivos planejar e realizar uma nova entrevista com pessoas mais velhas da comunidade,
que poderiam ser as mesmas da primeira entrevista, ou pessoas que ainda não tinham sido
entrevistadas.
Conversamos com os alunos sobre os temas que foram mais abordados na exposição e
na primeira entrevista e, entre esses, quais eles gostariam de abordar novamente ou se
aprofundar na segunda entrevista. Em seguida, perguntamos com quais desses temas cada
aluno se identificava mais, pois tivemos a ideia de formar grupos de acordo com os temas, e
não com as turmas. Em outras palavras, os alunos é que escolheram o tema sobre o qual iriam
fazer a nova entrevista; sendo assim, todos os alunos que tivessem interesse em determinado
tema ficariam em um grupo, independente de serem da mesma sala ou não. Compreendemos
que essa possibilidade de escolha tornou a segunda entrevista mais significativa para os
alunos, uma vez que partiu deles o interesse pelo tema a ser trabalhado. Além disso, essa
experiência foi bastante proveitosa também porque uniu alunos de turmas diferentes,
enriquecendo assim o trabalho colaborativo.
Em cada turma, anotamos as sugestões dos alunos e também sugerimos alguns temas
que consideramos mais interessantes. Em seguida, escrevemos na lousa esses temas, que
foram: 1) A presença dos americanos em Natal na época da II Guerra Mundial; 2) A visita do
Papa João Paulo II a Natal; 3) A história da Viúva Machado e sua relação com o surgimento
do bairro Planalto; 4) A vida de Marinho Chagas; 5) A antiga fábrica Guararapes e 6) A
cidade de Natal antigamente.
Após esse momento, discutimos acerca de quem seriam os entrevistados, datas,
horários e locais: as decisões foram tomadas coletivamente. Depois, escrevemos no quadro
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orientações para que os alunos formulassem dez perguntas específicas sobre cada tema; além
disso, sugerimos que eles pesquisassem sobre seus temas para melhorar as perguntas da
entrevista e orientamos para que, no dia marcado, levassem um caderno para fazer anotações
e celulares ou câmeras para fotografar, gravar o áudio e filmar a entrevista. As ideias de
elaborar dez perguntas relacionadas ao tema para serem corrigidas pelas professoras antes da
entrevista e da pesquisa a ser feita pelos alunos, a fim de enriquecer o trabalho, partiram de
um trabalho autoral das professoras e dos alunos, e não do material da OLP.
Essa oficina foi constituída por três momentos: 1) a produção das perguntas para a
entrevista, 2) a entrevista em si e 3) a retextualização da entrevista oral para a entrevista
escrita. Nesse processo, pudemos notar avanços, tais como: um salto de qualidade nas
perguntas, que não tratavam mais de assuntos pessoais, versavam exclusivamente sobre o
tema da entrevista; e a postura dos alunos que, dessa vez, tiveram uma preocupação maior em
documentar por meio de fotografias, anotações e gravações em áudio e vídeo a entrevista.
Além disso, as professoras e os alunos se prepararam melhor e houve uma escrita colaborativa
na elaboração das perguntas, em que as professoras contribuíram com sugestões e
questionamentos.
Além disso, todas as perguntas foram lidas pela professora junto com os alunos,
corrigidas e reescritas antes do momento da entrevista com a pessoa selecionada. Abaixo, há
uma amostra dessas entrevistas, a qual foi transcrita e pode ser lida na versão original no
anexo H. As perguntas foram transcritas exatamente como no texto original, por isso, mesmo
após as intervenções da professora, ainda apresentam inadequações em relação às convenções
de escrita, as quais foram marcadas em itálico.
Quadro 7 – Perguntas para a segunda entrevista – Oficina 8

1- Por que o Brasil entrou na II Guerra Mundial?
2- Como eram os aviões da Guerra?
3- Como eram os costumes e os comportamento dos americanos que estiveram aqui em Natal?
4- Como aconteceu a construção da avenida Hermes da Fonseca chamada na época de “A pista”.
5- O que os americanos trouxeram de melhoria para Natal?
6- Quais as mudanças que os Potiguares tiveram em Natal na época da II Guerra Mundial?
7- Como era a base militar dos americanos?
8- Qual a importância da rampa para os militares naquela época?
9- Como e por que Parnamirim ficou conhecida como trampolim da vitoria?
10- Porque os preços dos produtos em Natal aumentaram com a chegada dos Americanos?
Fonte: Material produzido no projeto – Grupo do 7º Ano C (2014).
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Para organizar as entrevistas, tentamos entrar em contato com as pessoas que seriam
entrevistadas. Algumas aceitaram ceder novamente a entrevista, outras não. Então, juntos,
continuamos tentando encontrar pessoas que pudessem nos dar entrevistas sobre os temas e
tivemos sucesso em algumas tentativas.
Para saber mais a respeito da história da Viúva Machado, tentamos entrar em contato
com uma neta dela, que mora no antigo casarão da família, no centro da cidade. Por duas
vezes, estivemos nessa residência, mas ela não nos recebeu. Na segunda vez em que
estivemos lá, pedimos ao caseiro que lhe entregasse uma carta produzida por nós, na qual
explicávamos nosso trabalho e solicitávamos uma entrevista sobre Amélia Machado (a Viúva
Machado), mas ela não nos respondeu. Há um exemplar dessa carta no apêndice C.
Agendamos ainda, com os alunos, uma visita até a residência da Viúva Machado. A
intenção era de entregarmos a carta e conversarmos com sua neta. Entretanto, não foi possível
levar os alunos para essa aula de campo porque a Secretaria Estadual de Educação e Cultura –
SEEC não enviou o ônibus que havíamos solicitado por meio de um ofício. Sendo assim,
para poder realizar o trabalho, os alunos desse grupo entrevistaram duas professoras da escola
que conheciam essa história desde crianças e que, na infância, conviveram com o medo
relacionado à lenda urbana associada à Viúva Machado 11.
Sobre o tema da presença dos americanos, conseguimos agendar uma visita ao senhor
Fernando Hipólito, combatente aposentado da Aeronáutica que chegou a Natal poucos anos
após o final da II Guerra Mundial e dedicou boa parte de sua vida ao estudo desse período.
Ele mora no centro da cidade de Natal/RN. A visita aconteceu no dia 17 de julho de 2014,
pela manhã. Para poder levar os alunos, solicitamos um ônibus à Secretaria de Educação do
Estado, mas o ônibus não veio. Devido ao senhor Fernando Hipólito já ser um senhor de
bastante idade (87 anos) e se encontrar com a saúde debilitada, foi bastante difícil agendar
essa entrevista, então mesmo sem o ônibus da Secretaria, a visita tinha de ser realizada de
qualquer maneira, pois talvez não conseguíssemos agendá-la novamente. Por isso, resolvemos
levar os alunos utilizando, para isso, transporte público.
Na entrevista, o Senhor Hipólito fez um relato detalhado sobre o período da II Guerra
Mundial aqui em Natal, falando desde o convite para uma parceria feito pelo presidente norte11

A Viúva Machado era uma mulher muito rica, pois, devido ao falecimento do esposo, um abastado
comerciante português, ela herdou toda a herança. De acordo com a lenda, após a morte do marido, ela ficou
reclusa em casa. Sofria com uma doença no fígado que fazia com que suas orelhas crescessem e seu rosto ficasse
deformado. Então, para fazer com que os filhos obedecessem, muitos pais da época diziam que, para se curar, a
Viúva Machado comia fígado de crianças. Foi criada, assim, a lenda do “Papa-figo”, bastante conhecida no
Estado do Rio Grande do Norte.
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americano, Roosevelt, a Getúlio Vargas, até o desfecho da Guerra. Os alunos demonstraram
ter gostado bastante desse momento e, a partir dessa entrevista, os textos de memórias
literárias relacionados a esse tema melhoraram bastante, tanto na informatividade quanto nas
descrições de emoções e sensações, visto que eles puderam saber o que o senhor Hipólito
sentiu por meio do seu relato.
Figura 5 – Aula de campo na residência do senhor Fernando Hipólito

Fonte: Autoria própria (2014).

Nessa imagem, podemos observar que, enquanto o senhor Hipólito explicava sobre a
presença dos americanos em Natal, na época da II Guerra Mundial, os alunos o ouviam
atentamente e registravam seu relato, seja com vídeos feitos em celulares ou por meio da
tomada de notas. Esse momento retrata a possibilidade de mudança nos espaços de
aprendizagem, proporcionada pelos projetos de letramento, visto que o espaço da sala de aula
foi transformado: aprende-se e ensina-se em uma sala de estar. Em vez de estarem sentados
em fila, ouvindo o professor, os alunos estão dispostos em círculo, conversando com uma
pessoa que não apenas leu, mas também vivenciou as histórias que está contando. Trata-se, no
olhar desses alunos, de um “personagem” vivo da história.
O evento da entrevista evidenciou também outros dois aspectos. O primeiro foi a ação
do senhor Hipólito: um colaborador externo à escola, cuja contribuição como agente de
letramento foi bastante significativa para o projeto. O outro foi o contato dos alunos com uma
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pessoa idosa e a oportunidade de aprender com os mais experientes. No decorrer da
entrevista, os alunos demonstraram respeito e ouviram atentamente o relato, o que mostra uma
postura cidadã, tão necessária aos dias atuais. Dessa forma, além do conhecimento construído,
os alunos aprenderam uma lição para a vida, que provavelmente não teriam vivido se ficassem
restritos à escola.
As anotações e gravações feitas pelos alunos serviram como base para a produção da
terceira versão, individual, do texto de memórias literárias do grupo que optou por esse tema.
Além disso, o momento da entrevista, retratado nessa imagem, inspirou também a produção
de ilustrações a respeito do relato feito pelo senhor Hipólito.
Figura 6 – Ilustração da aula de campo feita por um aluno

Fonte: Material produzido durante o projeto de letramento (2014).

Nessa ilustração, o aluno conseguiu retratar o evento da entrevista, em que aparecem o
senhor Fernando Hipólito dando explicações e os alunos, ouvindo e tirando dúvidas. Retratou
também o relato feito por ele, pois contou que, quando criança, fugia da escola para ver os
treinos do irmão e dos outros pilotos da Aeronáutica; em seguida, o desenho mostra o Morro
do Careca, cartão postal de Natal/RN, cidade para onde o senhor Hipólito foi transferido
durante o curso de formação de piloto da Aeronáutica.
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Por meio do desenho, o aluno conseguiu retratar, de forma sucinta, a história contada
pelo senhor Hipólito, o que mostra que ele estava atento durante a entrevista. É interessante
observar também a riqueza de detalhes no desenho, pois as pessoas retratadas ficaram muito
parecidas com a realidade. O aluno conseguiu captar até as expressões nos rostos e detalhes,
como o cabelo da aluna. Para nós, professoras e alunos, que conhecemos quem estava
presente na aula de campo, fica fácil identificar quem são as pessoas retratadas. Dessa forma,
conseguimos observar, mais uma vez, a possibilidade de que determinadas habilidades sejam
reveladas através dos projetos de letramento.
A seguir, há uma amostra dessas entrevistas antes de serem corrigidas pelas
professoras. Dessa vez, o entrevistado foi o próprio Fernando Hipólito, o que possibilitou que
o texto tivesse ainda mais informatividade; além disso, os alunos puderam perceber os
sentimentos na fala do entrevistado, o que contribuiu significativamente para um maior
avanço na terceira versão do texto de memórias. Note-se que optamos por transcrevê-la da
mesma forma que o texto original, preservando as características da autoria; dessa forma,
colocamos as palavras que apresentam problemas quanto à norma culta em itálico. As
perguntas estão na cor preta e as respostas, na cor azul.
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Quadro 8 – Entrevista feita com o senhor Fernando Hipólito
Entrevista
Entrevistado: Fernando Hipólito.
Idade: 87 anos.
Data da entrevista: 17/07/14
1- O que o senhor achou mais interessante durante a segunda Guerra Mundial?
Foram também os costumes que os americanos trouxeram, além dos produtos novos que encantaram os
natalenses.
2- Por que o senhor decidiu estudar para ser piloto de avião?
Por influência do meu irmão.
3- O senhor lembra como as mulheres se vestiam no casamento?
Elas se vestiam de rosa.
4- O senhor lembra como era Natal durante a guerra? Por exemplo: as casas, os costumes, o comércio, as
festas e etc...?
Natal antigamente só tinha 55 mil habitantes e naquele tampo não existia a base aéria parnamirim field
que foi construída pelos americanos.
5- Qual a origem do nome trampolim da vitória?
Por que Natal foi usado como base para chegar a Europa mas rápido.
6- Como as pessoas de Natal se sentiram com a presença dos americanos entre elas?
Foi uma novidade pra eles, porque os americanos tinham culturas diferente.
7- Por que os preços dos produtos aumentaram nessa época?
Porque o dinheiro dos americanos valiam muito naquela época, e isso influênciou o preço alto no
comércio.
8- Quantas pessoas o senhor acha que morreram durante a 2ª guerra mundial?
Apróximadamente 60 milhões.
9- Como era natal antes e durante a Guerra?
Natal era bem diferente antes da guerra, não aviam tantas casas de festas, e também com a chegada de
novos produtos e o aumento da prostituição.
10- Como os Natalenses reagiram com a chegada de novos produtos, como o chiclete e a coca-cola?
Ficaram surpresos com a chegada de novos produtos, e surpresos em saber que foram os primeiros do
Brasil a provar chiclete.

Fonte: Material produzido no projeto (2014).

Ao longo da entrevista, o senhor Fernando Hipólito fez um relato detalhado sobre a
cidade de Natal e os costumes da época, durante o período da II Guerra Mundial, quando os
soldados americanos estiveram na cidade. Observamos que essa entrevista se diferenciou das
que comumente acontecem, em que o entrevistador faz perguntas e o entrevistado as
responde. Nesse caso, o senhor Hipólito, sabendo previamente qual o assunto de interesse do
grupo, preparou uma espécie de exposição oral em que teve a preocupação de mostrar
reportagens, documentos e fotografias, além de apresentar um vídeo sobre a época. Somandose à multiplicidade de artefatos, havia outra razão para alunos e professoras não construírem a
interação com o tradicional par pergunta-resposta: o senhor Hipólito não ouve bem, está com
a saúde um pouco debilitada; dessa forma, pensamos que seria melhor não o interromper para
fazer as perguntas. Na ocasião, pedimos aos alunos que anotassem o relato e, ao chegar à
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escola, fizemos um trabalho de encaixe entre as perguntas dos alunos e as “respostas” dadas
por aquele senhor.
Além disso, observamos que a entrevista fora da escola com o senhor Fernando
Hipólito trouxe avanços significativos para os textos, por ter sido uma experiência real dos
alunos que, a partir de então, tiveram mais informações para colocar no texto. Além disso,
conseguiram expressar melhor os sentimentos vividos pelo entrevistado, os quais foram
relatados por ele mesmo.
Após essa aula de campo, passamos a providenciar as seguintes, sobre os demais
temas estudados: visita do Papa a Natal, em 1991; Marinho Chagas; fábrica Guararapes e
Natal antigamente. Para essas entrevistas, contamos com a colaboração de alguns professores
da escola, que foram entrevistados, além de alguns familiares dos alunos: alguns avós
cederam novamente a entrevista e a mãe de um dos alunos os acompanhou,
responsabilizando-se pelo grupo, pois tiveram de se deslocar para outro bairro.
Com o intuito de conhecermos as histórias produzidas pelos alunos, produzimos um
livro de memórias literárias que trata um pouco de histórias de moradores de Natal/RN. Por
meio dele, é possível conhecer não apenas as histórias relatadas no texto em análise (4ª versão
do texto de memórias literárias), mas também as histórias relacionadas aos outros temas
estudados durante o projeto.

5.4 NONA E DÉCIMA OFICINAS

Realizada no período de 23 a 29 de julho de 2014, a nona oficina teve como objetivo
analisar, juntamente com os alunos, os procedimentos para a retextualização de um trecho de
entrevista em fragmento de memórias literárias.
Iniciamos a oficina explicando aos alunos que eles iriam transformar os registros da
entrevista em texto de memórias literárias, que tem finalidade e características diferentes das
da entrevista. Para tanto, pensamos que seria importante trabalhar com eles o conceito de
retextualização. Sendo assim, lemos e discutimos com os alunos o conceito de retextualização
apresentado no material da OLP.
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A produção de um novo texto com base num já existente é um processo de
retextualização, que compreende operações que evidenciam como a
linguagem funciona socialmente. Por isso, nessa atividade, devem ser
consideradas as condições de produção, de circulação e de recepção dos
textos. Quando a retextualização requer a passagem do oral para o escrito,
envolve estratégias de eliminação (por exemplo, de marcas interacionais,
hesitações), inserção (por exemplo, de pontuação), substituição (por
exemplo, de uma forma mais coloquial para uma mais formal), seleção,
acréscimo, reordenação, reformulação e condensação (por exemplo,
agrupamento de ideias) (CLARA; ALTENFELDER; ALMEIDA, [20--], p.
112).

Depois disso, demos algumas orientações para a retextualização que iriam fazer, tais
como: eliminar as perguntas da entrevista, selecionar as informações mais importantes,
compreender bem os fatos narrados, procurar eliminar repetições de palavras ou expressões
muito próximas, substituir termos por palavras equivalentes, ficar atento ao uso dos pronomes
pessoais e demonstrativos, verificar a adequação da linguagem e, finalmente, verificar a grafia
das palavras.
Em seguida, fizemos uma leitura compartilhada de trechos de uma entrevista retirada
do material da OLP e pedimos aos alunos para, em duplas, fazerem a retextualização,
transformando esses trechos de entrevista em trechos de memórias literárias. Com a realização
dessa oficina, os alunos apresentaram algumas dúvidas, tais como: se poderiam se passar pelo
entrevistado e escrever o texto em primeira pessoa; como era uma linguagem culta; como usar
os pronomes demonstrativos. Após as devidas explicações, os alunos reescreveram os textos
colaborativamente.
A oficina 10, por sua vez, foi desenvolvida entre os dias 28 de julho e 1º de agosto. Ela
não se baseou nas oficinas do material da OLP. Nós a planejamos pensando nas necessidades
de nossos alunos, que ainda estavam com muitas dúvidas em relação à escrita do texto de
memórias literárias, conforme ficou constatado após a leitura das primeiras versões. Essa
oficina consistiu em projetar textos que apresentavam problemas com relação à escrita tanto
no que diz respeito à estrutura composicional do gênero quanto a aspectos linguísticos.
Em cada turma, foram projetados textos dos alunos da própria turma, para que as
observações fizessem sentido para eles. Inicialmente, lemos o texto inteiro, sem dizer quem o
escreveu. Em seguida, à medida que surgia algum problema no texto, parávamos para explicar
e discutir com os alunos como ele ficaria melhor. Além disso, íamos colocando no quadro
observações pontuais que precisavam ser revistas na próxima versão. As observações mais
recorrentes foram: necessidade da descrição de emoções e sensações, inserção de um título
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criativo, retirada de informações falsas no texto, utilização da 1ª pessoa e atenção quanto ao
uso de parágrafos no texto.
Observamos que os alunos qualificaram bastante seus textos após essa oficina. Antes,
eles apresentavam dificuldade até em alguns pontos aparentemente simples, como saber
dividir um parágrafo, e muitos demonstraram ter aprendido. Sendo assim, essa atividade foi
muito enriquecedora, pois a partir dela, os alunos ficaram mais atentos ao escrever seus
textos, tanto em relação a aspectos mais complexos, como se colocar no lugar do entrevistado
e descrever suas emoções, quanto a aspectos, em geral, simples, como colocar um título ou
um parágrafo no texto.
Após a realização das dez oficinas e das outras atividades realizadas durante o projeto,
chegou o momento de os alunos escreverem o último texto de memórias literárias e de nós,
professores, selecionarmos os textos vencedores do concurso na escola. A seguir, podemos
ver como ficou a terceira versão, individual, do texto da aluna Janaína, após as dez oficinas.
Quadro 9 - Texto de memórias literárias da aluna Janaína, do 7º ano “A” – 3ª versão
1

A guerra chega até nós
Por influência do meu irmão, resolvi me tornar um piloto de avião. Costumo dizer isso, mas na
verdade o real motivo foi a minha teimosia. Cheguei a matar vários dias de aula para observar os
pilotos profissionais brincando de voar e, de certo modo, voava junto deles sonhando em um dia estar

5

onde eles estavam.
Sonhava com aviões, mas nunca, de forma nenhuma, com a guerra. Não cheguei a ir para os
campos de batalha, mas presenciei muita coisa. Natal era um ponto muito estratégico para chegar na
África, por isso foi escolhida como a principal cidade de apoio.
Naquela época, havia muitos soldados americanos fardados, entrando e saindo da cidade. Para

10 os moradores que ali residiam, era uma novidade muito grande, coisa de outro mundo! Em outra
cidade, chamada Parnamirim, que era do mesmo Estado, o Rio Grande do Norte, funcionava a Base
Aérea "Parnamirim Field", onde os americanos faziam as constantes revisões nos aviões.
Com a chegada dos americanos, muitas coisas mudaram. Os natalenses se comunicavam
com eles através de um dicionário com as palavras mais usadas, o Safa-Onça. A cidade também foi

15 privilegiada em algumas coisas, como por exemplo: a cidade do Natal foi a primeira do Brasil a
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Conhecer o chiclete e a Coca-cola.
As paqueras também aumentaram. Os americanos paqueravam as natalenses e desses pequenos
namoros, saíram até casamento. Também havia momentos de divertimento, que eram os bailes onde
a alegria andava solta, os rostos mudavam de expressão e todo aquele clima de guerra se transformava

20 em uma alegria constante. O divertimento era bom, mas o tempo era pouco, porque afinal uma guerra
acontecia e milhares de pessoas morreram.
Hoje, com 87 anos, vejo que me tornei um homem muito sábio, de uma sabedoria boa e rara
que pode e precisa ser passada para muitas gerações. Tempos modernos chegaram e a única coisa que

24 eu desejo com essas mudanças é que as pessoas e o mundo não provoquem outra guerra.
Fonte: Material produzido no projeto (2014).

No que diz respeito à informatividade, essa versão do texto de memórias literárias teve
avanços ainda maiores. Já na linha 2, é possível percebê-los.

2 Por influência do meu irmão, resolvi me tornar um piloto de avião.

Nesse trecho, a aluna explica o motivo que fez o senhor Hipólito se tornar piloto, o
qual, antes da entrevista, não estava presente no texto. No segundo parágrafo, foram
acrescentadas outras informações: de que o piloto não esteve presente nos campos de batalha
e que Natal foi escolhida como cidade de apoio.

6 Sonhava com aviões, mas nunca, de forma nenhuma, com a guerra. Não cheguei a ir para os
7 campos de batalha, mas presenciei muita coisa. Natal era um ponto muito estratégico para chegar na
8 África, por isso foi escolhida como a principal cidade de apoio.

No terceiro parágrafo, a expressão “pessoas”, utilizada para se referir a quem entrava a
saía da cidade, foi substituída por “soldados americanos”. Além disso, foi acrescentada a
informação de que os moradores da cidade ficavam surpresos com a presença desses
soldados.

9 Naquela época, havia muitos soldados americanos fardados, entrando e saindo da cidade. Para
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10 os moradores que ali residiam, era uma novidade muito grande, coisa de outro mundo!

No quarto parágrafo, outra novidade foi acrescida ao texto: o fato de que os natalenses,
à época da II Guerra Mundial, utilizavam um dicionário de inglês para poder se comunicar
com os americanos.

13 Com a chegada dos americanos, muitas coisas mudaram. Os natalenses se comunicavam
14 com eles através de um dicionário com as palavras mais usadas, o Safa-Onça.

No quinto parágrafo, a aluna acrescentou a informação de que alguns namoros
ocorridos nessa época se transformaram em casamento, o que até então também não havia
sido mencionado.

17 As paqueras também aumentaram. Os americanos paqueravam as natalenses e desses pequenos
18 namoros, saíram até casamento.

No último parágrafo (linha 22), a aluna corrigiu uma informação errônea sobre a idade
do entrevistado que, em vez de 80 anos, como afirmou nas versões 1 e 2 do texto, tinha 87
anos, quando foi realizada a entrevista.
Por meio dessa análise, é possível compreender que, após as oficinas e a entrevista
feita com o senhor Hipólito, o texto apresentou um salto de qualidade, tendo em vista o grau
de informatividade que passou a apresentar.
No que concerne à progressão discursiva, na linha 1, podemos observar que a aluna
delimitou ainda mais o título do texto: “A guerra chega até nós”, relacionando-o melhor com
o tema “A presença dos americanos em Natal à época da II Guerra Mundial”.
No 1º parágrafo, é possível compreender que houve um melhor desenvolvimento no
tópico, uma vez que a aluna explica os motivos que levaram o personagem principal a se
tornar piloto de avião.

2 Por influência do meu irmão, resolvi me tornar um piloto de avião. Costumo dizer isso, mas na
3 verdade o real motivo foi a minha teimosia. Cheguei a matar vários dias de aula para observar os
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4 pilotos profissionais brincando de voar e, de certo modo, voava junto deles sonhando em um dia estar
5 onde eles estavam.

Houve também um reordenamento no texto, pois a informação acerca da localização
de Natal que, nas versões anteriores, aparecia no penúltimo parágrafo, passou a constituir o 2º
parágrafo.

Sonhava com aviões, mas nunca, de forma nenhuma, com a guerra. Não cheguei a ir para os
campos de batalha, mas presenciei muita coisa. Natal era um ponto muito estratégico para chegar na
África, por isso foi escolhida como a principal cidade de apoio.

Essa mudança também favoreceu a progressão, pois a aluna inicialmente apresenta o
protagonista (no 1o parágrafo); em seguida, apresenta o espaço em que se deu a narrativa (no
2o parágrafo). A nova ordem estabelecida no texto garantiu-lhe fluidez e favoreceu a
compreensão da história, visto que ambienta melhor o leitor em relação ao personagem, ao
tempo e ao espaço da narrativa, antes de prosseguir com a história.
Outro aspecto da progressão que teve um salto de qualidade foi a progressão
referencial, em que se usam elementos responsáveis pela coesão para se referir a certos
elementos do texto. É o caso, por exemplo, do que ocorre no 3o parágrafo (linhas 9 e 10).

9 Naquela época, havia muitos soldados americanos fardados, entrando e saindo da cidade. Para
10 os moradores que ali residiam, era uma novidade muito grande, coisa de outro mundo!

Nesse parágrafo, ao utilizar o pronome “naquela”, em “naquela época”, a aluna referese à época da II Guerra Mundial, como vemos no parágrafo anterior. O mesmo ocorre com o
uso do advérbio “ali”, que se refere à cidade de Natal. Dessa forma, ao compararmos essa
versão com as anteriores, em que a aluna usava esses elementos de referência de maneira
aleatória, observamos o quanto o texto avançou também nesse aspecto.
Após a reescrita da 3ª versão do texto de memórias literárias, foi realizada uma seleção
dos textos mais significativos. Para fazer tal seleção, lemos todos os textos dos alunos; em
seguida, fizemos a escolha dos trinta melhores. Esses trinta textos foram distribuídos entre dez
professores que colaboraram com o projeto e cada professor leu três textos sobre o mesmo
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tema. Solicitamos desses professores a escolha de apenas um. Entre esses professores,
estavam mestrandos do ProfLetras e professores da própria escola. Os textos foram
selecionados e, na Comissão Julgadora Escolar, formada pela diretora da escola, pela
coordenadora pedagógica, por representantes dos professores e dos pais, foram classificados
do 10o ao 1o lugar.
Figura 7 – Comissão Julgadora Escolar

Fonte: Autoria própria (2014).

Durante a reunião da Comissão Julgadora Escolar, foram lidos e analisados os critérios
de avaliação dos textos (ver quadro 10), definidos pela equipe do concurso. Em seguida, os
professores leram os dez textos selecionados previamente pela equipe de professores
colaboradores e cada participante da comissão deu sua opinião sobre os textos, atentando para
os critérios de avaliação. Depois disso, a comissão chegou a um consenso e estabeleceu a
ordem dos textos vencedores: do 10o ao 1o lugar. Esse ordenamento foi necessário porque o
texto vencedor iria ser enviado para o concurso; além disso, dependendo da colocação, o
aluno ganharia prêmios diferentes.
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Quadro 10 – Critérios de avaliação
CRITÉRIOS
Tema “O
lugar onde
vivo”

PONTUAÇÃO
1,5

MEMÓRIAS LITERÁRIAS
DESCRITORES
 O texto se reporta de forma pertinente à cultura e à
história do lugar onde vivem?

Adequação discursiva
 O texto resgata aspectos do lugar onde vivem pela
perspectiva de um antigo morador?
 O texto deixa transparecer sentimentos, impressões,
2,0
apreciações que atendem à finalidade de enredar o
leitor?
 A organização geral do texto obedece à lógica interna
da narrativa?
 As referências a objetos, lugares, modos de vida,
Adequação
costumes, palavras e expressões que já não existem
ao gênero
ou se transformaram reconstroem experiências
pessoais vividas?
Adequação linguística
 As memórias são assumidas em primeira pessoa?
 No caso de o autor recorrer a outras vozes, estão
adequadamente articuladas no texto?
2,0
 O uso dos tempos verbais e dos indicadores de
espaço situa adequadamente o leitor em relação aos
tempos e espaços retratados no texto?
 Os recursos de linguagem são adequados ao caráter
literário das memórias?
 O texto deixa transparecer que o autor fez entrevistas
1,0
para produzi-lo, recuperando lembranças de outros
tempos relacionadas ao lugar onde vive?
 O título instiga o leitor?
2,0
Marcas de
 O autor elaborou de modo próprio e original as
autoria
lembranças dos moradores entrevistados?
 O texto atende às convenções da escrita
Convenções
(morfossintaxe, ortografia, acentuação, pontuação)?
1,5
da escrita
 Quando há rompimento das convenções da escrita,
isso ocorre a serviço do sentido do texto?
Fonte: Clara, Altenfelder e Almeida, ([20--], p. 149).

No dia 09 de agosto de 2014, ocorreu o evento de premiação da OLP na escola. Na
ocasião, estavam presentes os alunos do 7º ano, pais, professores e a equipe gestora da escola,
além dos professores que formaram a banca examinadora do concurso. Foi um evento muito
agradável, em que os alunos fizeram apresentações musicais, de dança, leitura de textos e
encenações teatrais.
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Figura 8 – Evento de Premiação da OLP na escola

Fonte: Autoria própria (2014).

A premiação, momento mais esperado pelos alunos, significou a valorização de um
trabalho árduo, mas muito proveitoso, em que todos ganharam, tanto os que foram premiados
nas primeiras colocações quanto os outros, pois melhoraram significativamente suas
competências em leitura e escrita. A pauta do evento de premiação da OLP está no apêndice
D. Nessa ocasião, assim como as três melhores ilustrações, foram premiados os dez melhores
textos: ganharam prêmios como caixa de som, mp3, kits escolares, chocolates e um tablet
para o primeiro lugar.
Após o evento de premiação, o texto vencedor passou por mais uma sessão de
reescrita, também colaborativa, pois contou com a ajuda da professora de Língua Portuguesa.
Tal revisão se fez necessária porque esse texto foi enviado para representar a escola no
concurso da OLP e, embora poucos, ainda apresentava alguns pontos que precisavam ser
revisados. Na ocasião, a aluna e a professora discutiram sobre alguns aspectos que podiam
enriquecer o texto, tais como o acréscimo de explicações e reformulações na pontuação e no
tempo verbal.
O texto da aluna vencedora foi enviado para a Comissão Julgadora Municipal e
venceu essa etapa, passando para a seleção da Etapa Estadual. Para reconhecer e homenagear
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a aluna, colocamos uma faixa na fachada frontal da escola, parabenizando-a pela vitória. Esse
texto não chegou à Comissão Regional nem, por conseguinte, à Nacional. No entanto,
consideramos que houve muitos ganhos neste projeto, que vão desde os avanços na leitura e
escrita dos alunos até as experiências vivenciadas por eles dentro e fora da escola,
fortalecendo os vínculos de amizade, a colaboração e proporcionando aos alunos a
participação em práticas sociais em que tiveram de agir no (e sobre o) mundo por meio da
escrita.
Quadro 11 - Texto da aluna Janaína, do 7º ano “A” – 4ª versão
1

A guerra chega até nós
Meu nome é Fernando Hipólito e eu vi a II Guerra Mundial de perto. Por influência do meu
irmão, resolvi me tornar um piloto de avião. Costumo dizer isso, mas na verdade o real motivo foi
a minha teimosia. Cheguei a matar vários dias de aula para observar os pilotos profissionais brincando

5

de voar e, de certo modo, voava junto deles sonhando em um dia estar onde eles estavam.
Sonhava com aviões, mas nunca, de forma nenhuma, com a guerra. Não cheguei a ir para os
campos de batalha, mas presenciei muita coisa. Natal era um ponto muito estratégico para se chegar
à África, por isso foi escolhida como a principal cidade de apoio.
Naquela época, havia muitos soldados americanos fardados, entrando e saindo da cidade.

10 Para os moradores que aqui residiam, era uma novidade muito grande, coisa de outro mundo! Em
outra cidade, chamada Parnamirim, que era do mesmo Estado, o Rio Grande do Norte, funcionava
a Base Aérea "Parnamirim Field", onde os americanos faziam as constantes revisões nos aviões.
Com a chegada dos americanos, muitas coisas mudaram. Os natalenses se comunicavam com
eles através de um dicionário com as palavras em inglês mais usadas, o Safa-Onça. A cidade também

15 foi privilegiada em algumas coisas, como por exemplo: a cidade do Natal foi a primeira do Brasil
a conhecer o chiclete e a Coca-Cola.
As paqueras também aumentaram. Os americanos paqueravam as natalenses e, desses pequenos
namoros, saíram até casamentos. Também havia momentos de divertimento, que eram os bailes onde
a alegria andava solta, os rostos mudavam de expressão e todo aquele clima de guerra se transformava

20 em uma alegria constante. O divertimento era bom, mas o tempo era pouco, porque afinal uma guerra
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acontecia e milhares de pessoas morriam.
Hoje, com 87 anos, vejo que me tornei um homem muito sábio por causa de tudo aquilo que
vivi, uma sabedoria boa e rara que pode e precisa ser passada para muitas gerações. Tempos modernos
chegaram e a única coisa que eu desejo com essas mudanças é que as pessoas e o mundo não

25 provoquem outra guerra.
Fonte: Material produzido no projeto (2014).

Nessa versão do texto de memórias literárias, que foi uma reescrita colaborativa entre
a aluna e a professora de Língua Portuguesa, é possível observar o aprimoramento que se deu
em relação à primeira versão do texto, tanto no que concerne aos aspectos discursivos, quanto
gramaticais e ortográficos, além das características do texto de memórias literárias.
Em relação à versão anterior (3ª versão), poucas alterações foram feitas, como
podemos ver nos trechos sublinhados no texto, que marcam essas alterações. Elas estiveram
relacionadas ao aprimoramento do projeto de dizer, visto que essa versão foi enviada para o
concurso. Por isso, acrescentamos explicações, como em: “Meu nome é Fernando Hipólito e
eu vi a II Guerra Mundial de perto” (linha 2) e “dicionário com as palavras em inglês mais
usadas” (linha 14). Além disso, corrigimos alguns problemas de pontuação, como em: “e,
desses pequenos namoros, saíram até casamentos” (linhas 17 e 18); de crase: “para se chegar
à África” (linhas 7 e 8) e de tempo verbal: “milhares de pessoas morriam” (linha 21).
No entanto, os maiores avanços observados nessa versão em relação às demais dizem
respeito às marcas de autoria (POSSENTI, 2002). Observamos que a aluna conseguiu atribuir
singularidade ao texto desde o título: “A guerra chega até nós”, o qual instiga o leitor e tem
historicidade. Além disso, elaborou de modo próprio e original as lembranças do senhor
Hipólito, como podemos ver no primeiro parágrafo.

2 Meu nome é Fernando Hipólito e eu vi a II Guerra Mundial de perto. Por influência do meu
3 irmão, resolvi me tornar um piloto de avião. Costumo dizer isso, mas na verdade o real motivo foi
4 a minha teimosia.

Ao explicar porque o personagem resolveu se tornar piloto e afirmar que era uma
pessoa teimosa, a aluna atribuiu densidade e vida ao personagem, além de motivação aos seus
atos, conferindo, portanto, subjetividade e tomada de posição ao texto.
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Ainda no mesmo parágrafo, utiliza uma expressão informal e figuras de linguagem,
lançando mão, dessa forma, de recursos disponíveis na língua de forma pessoal, o que denota
uma maneira de a escrevente estar presente no texto e imprimir seu estilo.

4 a minha teimosia. Cheguei a matar vários dias de aula para observar os pilotos profissionais brincando
5 de voar e, de certo modo, voava junto deles sonhando em um dia estar onde eles estavam.

A aluna também atribuiu ao texto memória social e conhecimento de mundo, ao
relacionar as vivências do entrevistado com a II Guerra Mundial.

6 Sonhava com aviões, mas nunca, de forma nenhuma, com a guerra. Não cheguei a ir para os
7 campos de batalha, mas presenciei muita coisa.

Também fez uso da pontuação para atribuir ao texto o sentido pretendido, como é o
caso da exclamação utilizada a fim de demonstrar o sentimento de novidade e de espanto dos
moradores de Natal diante de tantas pessoas estrangeiras convivendo com eles.

9 Naquela época, havia muitos soldados americanos fardados, entrando e saindo da cidade.
10 Para os moradores que aqui residiam, era uma novidade muito grande, coisa de outro mundo!

Nesse sentido, para imprimir marcas de autoria em um texto, é necessário mostrar
singularidade e se tornar responsável pelo que diz, além de atribuir historicidade às
personagens, aos espaços, às ações e aos objetos que aparecem no texto, a fim de lhes atribuir
sentido.
Portanto, observamos por meio dessa análise que, ao longo do projeto de letramento
desenvolvido na escola, os alunos conseguiram desenvolver competências capazes de
ressignificar sua leitura e escrita. Essas competências foram desenvolvidas por meio do estudo
de aspectos relacionados ao aprimoramento do projeto de dizer, que vão desde os aspectos
discursivos até as marcas linguístico-ortográficas no texto. Além disso, tiveram importância
fundamental nessa ressignificação as diversas atividades realizadas na escola e fora dela, tais
como as práticas de escrita e reescrita, as retextualizações, as atividades de leitura e
compreensão de textos e as aulas de campo.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista a importância que a escrita tem na sociedade, o projeto de letramento
desenvolvido em nossa escola, com a participação dos alunos do 7 o ano e de outros
colaboradores, internos e externos à esfera escolar, teve como ponto central a ressignificação
das práticas de leitura e escrita por meio do desenvolvimento de várias práticas sociais de uso
da escrita. Ao longo do projeto, as atividades realizadas contemplaram a prática de escrita de
diversos gêneros discursivos, muitos dos quais emergiram das etapas do projeto, embora um
pequeno grupo foi dado a priori: entrevista oral e escrita, convite, exposição oral, ofício, carta
e memórias literárias.
Dessa forma, esse projeto de letramento transformou práticas escolares de leitura e
escrita das nossas aulas de Língua Portuguesa em práticas sociais que extrapolam o espaço
escolar, uma vez que os alunos escreveram textos para interlocutores distintos e reais, não
mais apenas para o professor, que geralmente é o único leitor de seus textos. Os alunos
escreveram para agir na sociedade, não somente por meio da participação em um concurso
nacional de escrita, mas também através da inserção em diversas práticas sociais.
Nesse contexto, vencer o concurso não foi o principal objetivo desse projeto. O mais
importante foi a participação efetiva dos alunos nas oficinas que foram realizadas e nas outras
atividades, tais como as entrevistas, as aulas de campo, as sessões de reescrita, a exposição de
objetos antigos da história de Natal/RN, as apresentações culturais, entre outras que, em geral,
contaram com a participação de diferentes agentes sociais.
Por meio deste projeto de intervenção, foi possível observar que essa forma de ensinar
e de aprender, por ser mais colaborativa, trouxe ganhos para a vida dos participantes do
projeto. Para demonstrarmos essa afirmação, passemos a responder as perguntas deste estudo.
Nosso primeiro questionamento foi: (i) de que maneira a OLP, desenvolvida a partir
do modelo didático dos projetos de letramento, mostra-se eficaz na ressignificação das
práticas de leitura e escrita dos alunos de 7º ano da escola em que atuamos? Podemos
observar que houve uma ressignificação nas aulas de Língua Portuguesa das turmas de 7º ano,
visto que ao desenvolver um projeto de letramento, não nos prendemos ao engessamento
subjacente à sequência didática proposta pela OLP. Dessa forma, foi possível realizar diversas
atividades que não foram preestabelecidas pelo concurso, mas que foram fundamentais para o
projeto, tais como: aulas de campo, sessões de reescrita, visitas à biblioteca escolar,
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apresentações culturais, produção de ilustrações, premiação do concurso na escola e
atividades colaborativas.
Além disso, é possível destacar, entre os ganhos obtidos, avanços em relação ao
ensino-aprendizagem. Entre esses avanços, estão: o aprimoramento na escrita, que se deu
entre as várias versões dos textos de memórias literárias e durante as atividades de
retextualização; o desenvolvimento de maior interesse pela leitura, aspecto mencionado pelos
próprios alunos; o estímulo ao trabalho colaborativo entre os alunos e entre alunos e
professores; a colaboração de agentes da escola e também de outros, externos a ela, e a
reconstrução identitária nos papéis de professores e alunos, que passaram a construir, juntos, o
conhecimento.
Um segundo questionamento que também nos guiou ao longo do projeto foi: (ii) que
elementos subjazem da participação em um concurso nacional de escrita que favorecem a
ressignificação das práticas de leitura e escrita dos colaboradores desta intervenção? Durante
o desenvolvimento do projeto, as aulas de Língua Portuguesa se distanciaram do ensino
tradicional, que privilegia estudos gramaticais e ortográficos. Em vez disso, priorizamos a
escrita com função social, uma vez que os textos produzidos foram enviados não somente
para o concurso, mas também, em geral, para destinatários relevantes para o projeto, o que
atribuiu mais significado às práticas de escrita. Também houve avanços em relação à
construção da autoestima dos alunos e o fortalecimento dos laços de amizade e do sentimento
de pertencimento ao grupo, por meio da possibilidade de mostrarem suas habilidades e
competências e de participarem de um concurso nacional de escrita.
Além dessas perguntas, outra com igual importância norteou este estudo: (iii) em
função do projeto desenvolvido, quais aspectos conceituais e metodológicos proporcionaram
o realinhamento das aulas de Língua Portuguesa? Para responder a esse questionamento, foi
necessário recorrermos a um breve histórico do ensino de Língua Portuguesa no Brasil a fim
de entendermos desde quando essa disciplina passou a ser incluída no currículo e como se
configura, tradicionalmente, seu ensino. Além disso, foi importante analisar historicamente o
que vem ocasionando situações de fracasso escolar no ensino de Língua Portuguesa,
especificamente no tocante à escrita. Nessa busca por respostas, compreendemos os processos
históricos e sociais que moldaram o ensino de Língua Portuguesa (a seleção menos rigorosa
de professores e a diminuição nos salários, por exemplo) e, em geral, contribuíram para o
fracasso escolar existente hoje na maioria das escolas públicas brasileiras.
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Diante desse cenário, em especial no que tange ao ensino de leitura e escrita,
mostramos como é possível ressignificar o ensino de Língua Portuguesa, relacionando, para
tanto, construtos teórico-metodológicos advindos da concepção dialógica de língua(gem), dos
estudos de letramento, da Linguística Aplicada, da Educação Libertadora (ensinante e
aprendente); comunidade de aprendizagem, das categorias utilizadas na análise de textos, as
quais fomentaram a ressignificação operacionalizada neste projeto de intervenção.
Por fim, buscamos responder também a nossa última pergunta de pesquisa: (iv) como
é possível aprimorar as práticas de leitura e escrita dos alunos do 7º ano da escola em que
atuamos? Para tanto, consideramos importante a realização de um projeto de letramento, visto
que ele possibilita que o professor, considerado um agente de letramento, junto com os alunos
e outros colaboradores, realizem diversas práticas de leitura e escrita, recorrendo a várias
estratégias que podem ressignificar as aulas de Língua Portuguesa.
Entre essas estratégias, podemos citar a inserção de categorias de análise voltadas para
a construção do projeto de dizer por escrito, que merecem atenção durante a leitura e
produção de textos, tais como os indícios de autoria; a informatividade; a progressão
discursiva; a estrutura composicional, o conteúdo e o estilo na elaboração de textos de
determinados gêneros textuais. Dessa forma, o projeto de dizer é salientado, e não apenas
questões textuais e/ou gramaticais e ortográficas.
Além disso, é importante realizar atividades de reescrita e de retextualização, a fim de
desenvolver no aluno competências voltadas a transformação de um texto em outro. Sendo
assim, o texto é visto como um processo, e não um produto, pois está em constante
aprimoramento do projeto de dizer, por isso passa por várias sessões de reescrita até que se
chegue à versão desejada. É válido salientar que essas atividades não precisam ser realizadas
individualmente, pois os projetos de letramento valorizam o trabalho colaborativo. Dessa
forma, o texto pode ser produzido em duplas ou em um trabalho coletivo com a própria turma.
Assim, por meio de um trabalho colaborativo, o conhecimento é construído.
Ainda no que concerne às práticas de escrita, há outra reformulação: não se escreve
apenas para o professor ler e, após corrigir os “erros” de ortografia e pontuação, devolver ao
aluno com uma nota. Escreve-se para agir na sociedade, por meio de uma escrita com função
social, com textos destinados a concursos, a órgãos governamentais, a destinatários diversos,
para se atingir os objetivos pretendidos no projeto. E não é determinado, obrigatoriamente, a
priori, um gênero discursivo, o projeto é que demanda que textos deverão ser escritos. A partir
disso, passa-se ao estudo do gênero com a intenção de aprender a escrevê-lo para usar em uma
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situação específica e vivencial, e não apenas para simular. Por fim, ao longo do projeto, em
decorrência das várias atividades desenvolvidas, os alunos, consequentemente, qualificam
suas práticas de leitura e escrita de forma significativa.
Além dos ganhos que o projeto de letramento desenvolvido trouxe para a vida dos
alunos e dos professores, merecem destaque os ganhos alcançados também pela Escola
Estadual Professor Antônio Pinto de Medeiros. Houve uma divulgação em torno do nome da
escola, que foi vista como uma instituição preocupada com a educação, ao investir em
práticas diferenciadas, como a participação na OLP. Essa participação rendeu à escola a
satisfação de ver a classificação de uma aluna para a fase estadual do concurso, além de
transformações sociais capazes de gerar empoderamento por parte dos colaboradores.
Em suma, houve benefícios para todos os envolvidos e, por consequência, toda a
comunidade de aprendizagem ganhou. Essa prática da colaborAÇÃO pode trazer futuros
projetos, tendo em vista o sucesso deste. Nesses projetos, o olhar para as práticas de leitura e
escrita não será o tradicional. Isso porque a postura dos participantes frente à leitura e à escrita
foi ressignificada. Eis o grande ganho que este projeto representa como fruto do Mestrado
Profissional em Letras. A certeza de que saímos dele bem diferente do que entramos, no dia
15 de agosto de 2013, e nessa ressignificação conosco estão, em efeito cascata, muitos outros
que agora se veem como agentes de letramento.
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APÊNDICE A – Cronograma de atividades

Ação
Leitura de textos de orientação
teórico-metodológica.
Coleta de informações sobre a
escola e os alunos, a partir de
documentos e depoimentos da
equipe gestora.
Apresentação do projeto para os
alunos no início das aulas.
Início das oficinas da Olimpíada de
Língua Portuguesa.
Oficina 1
Exposição de fotos e objetos
antigos.
Oficina 2

Oficina 3

Prática de escrita: 1ª versão do
texto de memórias literárias
Oficina 4

Visita à biblioteca da escola para
conhecer o acervo e procurar livros
de memórias literárias.
Leitura do livro de memórias
“Guilherme
Augusto
Araújo
Fernandes”, de Mem Fox.
Oficina 5

Oficina 6

Oficina 7

Oficina 8
Visita a um idoso para realizar uma
nova entrevista.

Local
Data
Aulas do ProfLetras, 15/08/2013
UFRN.
Escola Estadual Prof. 27/12/2013
Antônio Pinto
de
Medeiros.
Escola Estadual Prof.
Antônio Pinto
de
Medeiros.
Escola Estadual Prof.
Antônio Pinto
de
Medeiros.
Escola Estadual Prof.
Antônio Pinto
de
Medeiros.
Escola Estadual Prof.
Antônio Pinto
de
Medeiros.
Escola Estadual Prof.
Antônio Pinto
de
Medeiros.
Escola Estadual Prof.
Antônio Pinto
de
Medeiros.
Escola Estadual Prof.
Antônio Pinto
de
Medeiros.
Escola Estadual Prof.
Antônio Pinto
de
Medeiros.
Escola Estadual Prof.
Antônio Pinto
de
Medeiros.
Escola Estadual Prof.
Antônio Pinto
de
Medeiros.
Escola Estadual Prof.
Antônio Pinto
de
Medeiros.
Escola Estadual Prof.
Antônio Pinto
de
Medeiros.
Escola Estadual Prof.
Antônio Pinto
de
Medeiros.
Residência da sra.
Rita.
Residência do senhor
Fernando Hipólito.

Colaboradores
A profª. de Língua
portuguesa.
A diretora da escola e a
coord. pedagógica.

24/03/14 a A profª.
de Língua
26/03/14
Portuguesa e a profª. de
História.
31/03/14 a A profª. de Língua
02/04/14
Portuguesa e os alunos
do 7º ano.
25/04/14
A profª. de Língua
Portuguesa, a profª. de
História e os alunos.
14/04/14 a A profª. de História e os
18/04/14
alunos.
28/04/14

A profª. de Língua
Portuguesa e os alunos.

28/04/14 a A profª. de Língua
05/05/14
Portuguesa e os alunos.
05/05/14 a A profª. de Língua
09/05/14
Portuguesa, a profª. de
História e os alunos.
29/04/14 e A profª. de Língua
30/04/14
Portuguesa e os alunos.
05/05/14 a A profª. de Língua
07/05/14
Portuguesa e os alunos.
12/05/14 a A profª. de Língua
16/05/14
Portuguesa e os alunos.
26/05/14 a
30/05/14

A profª. de Língua
Portuguesa, a profª. de
História e os alunos.
14/07/14 a A profª. de História e os
18/07/14
alunos.
11/07/14 a A profª. de Língua
18/07/14
Portuguesa, a profª. de
História, a mãe de um
aluno, os entrevistados e
os alunos.
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Oficina 9
Retextualização
da
entrevista
escrita para o texto de memórias
literárias
Oficina 10
Reescrita colaborativa de um texto
de memórias literárias.
Prática de escrita: texto final de
memórias literárias.

Escola Estadual Prof. 23/07/14 a A profª. de História e os
Antônio Pinto
de 29/07/14
alunos.
Medeiros.

Leitura e seleção dos 30 melhores
textos.

Prof. 02/08/14 a A profª. de Língua
de 05/08/14
Portuguesa e a profª. de
História.
Prof. 05/08/14 a A profª. de Língua
de 07/08/14
Portuguesa.

Envio dos 30 melhores textos aos
professores leitores para a escolha
dos 10 finalistas do concurso na
escola.
Escolha do texto ganhador do
concurso e da ordem de premiação
(do 1º ao 10º lugar).
Evento de premiação da OLP na
escola

Reescrita e aperfeiçoamento do
texto finalista do concurso.

Encaminhamento
do
texto
selecionado à Comissão Julgadora
Municipal.

Escola Estadual
Antônio Pinto
Medeiros.
Escola Estadual
Antônio Pinto
Medeiros.
Escola Estadual
Antônio Pinto
Medeiros.
Escola Estadual
Antônio Pinto
Medeiros.
UFRN.
Escola Estadual
Antônio Pinto
Medeiros.
Escola Estadual
Antônio Pinto
Medeiros.

Prof. 28/07/14 a A profª. de Língua
de 01/08/14
Portuguesa e os alunos.
Prof. 24/07/14 a A profª. de Língua
de 02/08/14
Portuguesa e os alunos.

Prof. 08/08/14
de
Prof. 09/08/14
de

Comissão
Escolar.

Julgadora

A profª. de Língua
Portuguesa, a equipe
gestora da escola, os
professores da banca
examinadora
do
concurso, na escola, os
demais professores da
escola, os alunos e seus
pais.
Escola Estadual Prof. 12/08/14 e A profª. de Língua
Antônio Pinto
de 13/08/14
Portuguesa e a aluna
Medeiros.
cujo
texto
foi
selecionado.
Escola Estadual Prof. 14/08/14
A profª. de Língua
Antônio Pinto
de
Portuguesa, a diretora e
Medeiros.
a coord. pedagógica.
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APÊNDICE B – Convite para a Exposição de objetos antigos
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APÊNDICE C – Carta enviada à neta de Amélia Machado

Natal/RN, 17 de julho de 2014.
À neta da Sra. Amélia Machado, residente na antiga casa da família, no centro da
cidade de Natal-RN.
Senhora,
Antecipando cumprimentos, vimos solicitar à senhora o agendamento de uma visita à
sua residência para 15 alunos das turmas do 7º ano em que ministramos aulas de Língua
Portuguesa e História, na Escola Estadual Professor Antônio Pinto de Medeiros, no Conjunto
Cidade Satélite – Pitimbu, em Natal-RN.
Essa visita poderá ser um grande diferencial para esses alunos, que estão participando
da Olimpíada de Língua Portuguesa, um concurso nacional de escrita, que tem como tema “O
lugar onde vivo”. Para tanto, eles precisam conhecer as histórias de personalidades marcantes
para a nossa cidade, a fim de rememorar a história de Natal, e a vida da senhora Amélia
Machado foi uma das escolhidas pelos alunos.
Esclarecemos ainda – por pertinente – que uma das professoras do projeto acima
citado é aluna do Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras) na UFRN, Campus Natal, e
vem desenvolvendo o projeto “Olimpíada de Língua Portuguesa: Ressignificação de práticas
de leitura e escrita”, sob a orientação da Profª. Dra. Glícia Azevedo Tinoco. Parte dessa
pesquisa se volta para melhorar a leitura e a escrita dos alunos.
Nesse sentido, a visita tanto servirá como fator motivacional para nossos alunos
quanto para a geração de dados da pesquisa ora em desenvolvimento. Para tanto, gostaria de
sugerir o agendamento de uma visita dos alunos, sob responsabilidade das professoras, a ser
escolhido pela senhora e no período entre 21 e 24 de julho do corrente ano.
Aguardando um retorno e, desde já, agradecendo pela colaboração que a senhora
poderá oferecer ao nosso projeto. Nossos telefones para contato: (84) 8708.2933/ 9846.2680/
9612.7960.

Francisca Vaneíse Andrade Fernandes
ProfLetras/UFRN/ Professora da Rede Estadual do RN
Maria da Conceição da Cruz Pinheiro
Professora da Rede Estadual do RN
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APÊNDICE D – Pauta do evento de premiação da OLP realizado na escola

Secretaria de Educação e da Cultura
Escola Estadual Prof. Antônio Pinto de Medeiros
Ensino Fundamental e Médio
Cerimonial de premiação da Olimpíada de Língua Portuguesa – OLP
 9h - Abertura: Celismar/Walker (Diretores da escola)
 9h5min - Explanação do Projeto: Vaneíse/ Conceição / Léia
 9h15min - Apresentação das personagens que foram tema dos textos escritos
1- Viúva Machado – Eloíza (7° A)
Figurino: Vestido preto
2- Marino Chagas – Adson (7° D)
Figurino: Terno do ABC
3- Sr. Fernando Hipólito – José Lourenço ( 7° A)
Figurino: Farda da Aeronáutica
4- Natal de antigamente - Ingrid ( 7° C)
Figurino: Roupa antiga
5- Costureira da Guararapes – Raíssa (7° A)
Figurino: Farda da Guararapes
6- O Papa João Paulo II– Francisco Diogo (7° C)
Figurino: Roupa do papa
 9h30min: Apresentação musical – Música “Por enquanto”, de Legião Urbana.
(Responsável: profª. Léia).
 9h40min: Leitura do texto “A importância da educação” - Jéssica Hozana Santos de
Lima (7º A) – Obs.: Texto escrito pela própria aluna.
 9h45: Apresentação musical – Música “Ostentando esperança”, de MC Gui.
(Responsável: profª. Léia).
 9h55: Vídeo sobre a trajetória do projeto (Responsável: profª. Vaneíse).
 10h05min: Premiação dos desenhos:
 Categoria “Criatividade e Originalidade”:
3º Lugar: Myrella Targino da Silva (7º A)
2º Lugar: Eloiza Andrade de Souza (7º A)
1º Lugar: Carlos Mariel Leandro Borges Filho (7º C)
 Categoria “Traço do desenho”:
3º Lugar: Luenne Gomes Mafra (7º B)
2º Lugar: Luana Priscila Ferreira de Lima (7º B)
1º Lugar: Jefferson Felix Azevedo Dias (7º B)
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Obs. 1: No momento da premiação, expor os desenhos em datashow (Responsável:
profª. Mariselma).
Obs. 2: Convidar os professores que não estão participando do projeto para entregar os
prêmios.
 10h15min: Premiação dos textos do 10° até ao 1° lugar:
10º Lugar: Aleson Campos Nepomuceno
Convidada: Celismar Alves
9º Lugar: Amanda Ashley de Oliveira Almeida
Convidada: Mariselma Torres
8º Lugar: Erick Douglas da Costa Sales
Convidado: Sérgio Santos
7º Lugar: Eloiza Andrade de Souza
Convidada: Walkyria Fontes
6º Lugar: Janaina da Costa Dias
Convidado: Erisvaldo de Araujo
5º Lugar: Francisco Diogo Pereira da Silva
Convidada: Midiam Gomes
4º Lugar: Raiane da Silva Canuto
Convidada: Symonne Régio
3º Lugar: Sabrina Miranda do Nascimento
Convidada: Emanuele Gomes
2º Lugar: João Marcos Augusto dos Santos
Convidado: Jorge Enrique de Azevedo Tinoco
1º Lugar: Jessica Hozana Santos de Lima
Convidada: Glícia Azevedo Tinoco
Obs.: As pessoas convidadas irão entregar os prêmios aos vencedores que escreveram os
textos escolhidos por eles.
 10h45min: Leitura do texto vencedor
 10h50min: Apresentação de dança – Música “Tempo de alegria”, de Ivete Sangalo
(Responsável: profª. Léia).
 11h: Encerramento – Celismar.
 11h05min: Lanche.
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APÊNDICE E – Autorização para a aula de campo

Escola Estadual Prof. Antônio Pinto de Medeiros
Eu,
____________________________________________,
autorizo
meu
filho
__________________________________________, da turma _____, a participar da aula de campo, sob a
responsabilidade das professoras Vaneíse e Conceição, à casa da família da Viúva Machado, no centro da cidade,
dia 17/07/2014, com saída da escola às 7h e retorno às 11h. Para tanto, a SEEC disponibilizará um ônibus para o
transporte dos alunos. Dessa forma, fica condicionada a ida do aluno mediante a apresentação dessa autorização.
Assinatura do Responsável:______________________________________________
Natal, 16/07/2014
A direção.
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ANEXOS
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ANEXO A – Capa do Caderno do Professor (Material da OLP)
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ANEXO B – Coletânea de memórias literárias (Material da OLP)

128

ANEXO C – CD-ROM (Material da OLP)
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ANEXO D – Revista Na ponta do lápis (Material da OLP)
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ANEXO E – Capa do livro Guilherme Augusto Araújo Fernandes
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ANEXO F – Perguntas para a entrevista com o senhor Fernando Hipólito
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ANEXO G – Texto produzido por aluna para o evento de premiação

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”. Assim
dizia Nelson Mandela, com toda razão, pois a educação derruba fronteiras. Infelizmente
vivemos em um país em que a educação não é uma prioridade, mas podemos construir a nossa
mudança hoje para que no futuro possamos mudar essa realidade.
Hoje, nessa cerimônia, conheceremos o vencedor da Olimpíada de Língua Portuguesa
da nossa escola. Vencedor esse que se esforçou para conquistar esse prêmio, mas acredito que
todos nós que durante esses meses nos preparamos e durante as oficinas aprendemos muito,
somos vencedores.
Vencedoras também são as nossas queridas professoras Conceição Cruz e Vaneíse
Fernandes, que durante esse período deram o seu melhor para que isso pudesse acontecer.
Para vocês, eu só tenho a dizer muito obrigada em nome de todos os alunos que aqui estão
presentes. Obrigada por, mais do que tudo, nos aturar; obrigada por, apesar do cansaço que
vocês enfrentaram em alguns dias, vocês vieram nos dar aula; obrigada por não desistirem da
gente e desculpa pelo trabalho que demos! Vocês são muito especiais para todos nós!
Para mim, particularmente, foi maravilhoso, pois aprendi a gostar ainda mais de ler e
escrever. Agora, já não é mais uma obrigação, e sim uma parte de mim. Aprendi também as
proporções que uma simples leitura pode causar de bom na minha mente. Não consigo definir
a leitura em uma palavra porque ela é indefinível. Sei que isso é só o começo da longa jornada
que eu pretendo seguir, mas os primeiros passos já estão sendo dados.
Para todos os alunos que participaram dessa olimpíada, tenho uma coisa a dizer: eu
não sei quais são os planos de vocês para o futuro, não sei o que vocês desejam ser na vida,
mas, acima de tudo, nunca desistam dos seus sonhos. Dificuldades virão e o melhor de tudo
vai ser passar por elas e dizer: venci mais uma batalha. E, para encerrar, dizer que esse seja o
primeiro passo para uma caminhada de vitória e nunca esqueçam de Deus, pois ele é quem vai
fazer com que isso aconteça.
Jessica Hozana Santos de Lima - 7º “A”
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ANEXO H – Terceira versão do texto de memórias literárias
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ANEXO H – Terceira versão do texto de memórias literárias – Continuação
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ANEXO I – Sumário do Caderno do Professor (Material da OLP)
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ANEXO I – Sumário do Caderno do Professor (Material da OLP) – Continuação

137

