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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo os Projetos de Letramento, que se caracterizam por 

enfatizar a prática social da leitura e da escrita e por conceber o conhecimento como algo 

dialeticamente (re)construído, (re)contextualizado, além de serem impulsionados pela 

necessidade real do educando, na perspectiva de promover a ressignificação do ensino e o 

redimensionamento do papel do professor, do aluno e da escola no contexto social e no processo 

ensino/aprendizagem. Nesse sentido, objetiva-se analisar as implicações do desenvolvimento 

de Projeto de Letramento em aulas de Língua Portuguesa para a autonomia da produção escrita 

de alunos do 9º ano (ensino fundamental II). Teoricamente, a investigação proposta 

fundamenta-se nos pressupostos apresentados pelos Estudos de Letramento, mais precisamente 

no que se refere aos Projetos de Letramento (OLIVEIRA, 2008; TINOCO, 2008, SANTOS, 

2012, OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011); na Teoria dos Gêneros do discurso 

(BAKHTIN, 2011); bem como na perspectiva de escrita como prática processual e colaborativa 

(PASSARELLI, 2004; SOARES, 2009). Em termos metodológicos, segue abordagem de dados 

qualitativos (BODGAN; BIKLEN, 1982), configurando-se, mais precisamente, como pesquisa-

ação, cuja finalidade consiste no diagnóstico e transformação da realidade que afeta os sujeitos 

envolvidos (CHIZZOTTI, 2013; MOREIRA; CALEFFE, 2006). Sua realização compreende 

uma sequência de procedimentos que inclui, dentre outros: definição do problema, execução e 

avaliação da ação. O corpus de análise é constituído de material gerado no decorrer da 

sequência proposta, mais especificamente na aplicação de técnicas como: entrevistas e rodas de 

conversa, questionários, registros de imagem e vídeo bem como notas de campo. As discussões 

indicam que o trabalho de sala de aula com Projeto de Letramento implica na abordagem mais 

significativa de questões sociais contemporâneas, na maior circulação e produção de diversos 

gêneros do discurso e, consequentemente, na participação mais efetiva dos alunos em atividades 

de leitura e de escrita, o que favorece o aprimoramento de seu desempenho em termos de 

demandas comunicativas, sejam elas orais e escritas.  

 

 

Palavras-chave: Projetos de Letramento. Ensino da Língua Portuguesa. Escrita Processual. 

Pesquisa-ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work has as object of study the literacy projects that are characterized by emphasizing the 

social practice of reading and writing; by conceiving knowledge as dialectically built,  

contextualized and be driven by the real need of the student, so as to promote the redefinition 

of teaching and resizing the teacher's role, the student and the school in the social context and 

the teaching / learning process. In this sense, the objective is to analyze the implications of the 

development of Literacy Project in Portuguese classes aiming the writing autonomy of the 

student's 9th graders (elementary II). Theoretically, the research proposal is based on the 

assumptions presented by Literacy Studies, specifically with regard to literacy projects 

(OLIVEIRA, 2008; TINOCO, 2008; SANTOS, 2012, OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011), 

the Theory Genres of speech (BAKHTIN, 2011) as well as in writing perspective as procedural 

and collaborative practice (PASSARELLI, 2004; SOARES, 2009). In terms of methodology, 

following qualitative data approach (BODGAN; BIKLEN, 1982), setting up, more precisely, 

as action research whose purpose is to diagnose and transform reality that affects those involved 

(CHIZZOTTI, 2013; MOREIRA; CALEFFE, 2006). Its realization comprises a series of 

procedures including, among others: problem definition, implementation and evaluation of 

action. The analysis corpus consists of material generated during the proposed sequence, more 

specifically in the application of techniques such as interviews and conversation circles, 

quizzes, image and video records and field notes. Discussions indicate that the classroom work 

with Literacy Project involves the most significant approach to contemporary social issues, the 

larger circulation and production of various genres of speech and hence the more effective 

participation of students in reading activities and writing, which favors the improvement of 

their performance in terms of communicative demands, whether oral or written. 

 

 

Keywords: Literacy Project. Teaching of Portuguese. Procedural Writing. Research- Action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENÇÕES DE TRANSCRIÇÃO ADOTADAS 

 

 

 

(+)  = pausas 

(   ) = suposições 

[...] = supressão de trecho da transcrição original 

(( )) = comentário do analista 

MAIÚSCULAS = ênfase ou acento forte 

: : = alongamento de vogal 

 

 

Foram também utilizados os sinais convencionais de pontuação e as regras de convenção da 

escrita da Língua Portuguesa. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O ensino da Língua Portuguesa, na prática, ainda parece restrito ao cumprimento das 

exigências curriculares da disciplina, afastando-se assim da essência da língua utilizada 

costumeiramente pelas pessoas em situações reais de interação. Esse aprisionamento não tem 

favorecido o desenvolvimento de práticas pedagógicas que, de fato, conduzam o aluno ao 

aprimoramento de sua competência comunicativa, conforme estabelece Travaglia (2001) ao 

definir os objetivos do ensino da Língua Portuguesa, doravante LP, como língua materna.  

Segundo o autor, a competência comunicativa1 refere-se à capacidade de o sujeito 

utilizar adequadamente a língua em diversos contextos de interação e, por conseguinte, atingir 

seus propósitos comunicativos, o que implica em uma progressiva capacidade de realização da 

adequação do ato verbal às situações de interação.  

 Além disso, o indivíduo é um ser histórico e social que dispõe da linguagem como 

principal ferramenta de comunicação e, para ser ouvido e agir na sociedade que o cerca, 

necessita fazer o uso eficaz dessa língua(gem). Portanto, é fundamental que o ensino da língua 

esteja direcionado a esses objetivos e que proporcione aos educandos a oportunidade de 

vivenciar práticas de leitura e de escrita ligadas a diferentes situações de interação para o 

exercício de sua aprendizagem e o seu desenvolvimento em termos de propósitos 

comunicativos. 

Em outras palavras, o ensino/aprendizagem da língua precisa extrapolar os muros 

escolares e estabelecer um vínculo entre aquilo que se estuda na escola com as situações sociais 

vivenciadas fora dela, ao mesmo tempo que propicie uma prática pedagógica situada, 

promovendo uma ressignificação da aprendizagem dos conteúdos sistematizados, do papel 

docente, da escola e da própria atuação dos educandos. 

 Soares (2003) ressalta que apenas aprender a ler e a escrever não é o bastante. É 

necessário algo mais para que se possa ir além da alfabetização funcional (denominação dada 

às pessoas que foram alfabetizadas, mas não sabem fazer uso da leitura e da escrita), ou seja, o 

aluno deve saber usar essas habilidades de maneira eficaz nos mais diversos eventos 

comunicativos em que esteja exposto, assumindo, então, o lugar de agente de letramento2. 

                                                        
1 A competência comunicativa envolve duas outras competências: a gramatical (ou linguística) e a textual. (v. 

TRAVAGLIA, 2001, p. 17). 
2 Cf. Paiva (2011). 
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Nessa ótica, percebem-se as exigências do universo educacional bem como os desafios 

e as responsabilidades que envolvem o fazer docente. O professor deve observar com criticidade 

as práticas pedagógicas, os objetivos estabelecidos para o ensino e os resultados alcançados 

para que então torne-se um pesquisador, capaz de identificar dificuldades e expectativas dos 

alunos e transformar a sala de aula em um laboratório de vivências de diversos eventos e 

práticas sociais, em prol da melhoria da competência comunicativa de seus discentes.  

Para tanto, é imprescindível formação teórica aliada à mudança da prática pedagógica, 

pois a concepção de língua que o docente utiliza em suas aulas influencia significativamente no 

processo de ensino/aprendizagem e, por conseguinte, em seu resultado. Essa junção, por sua 

vez, configura-se em uma docência permeada de muitos estudos e análises, o que implica em 

esforço e dedicação.  

Em face disso, nesta pesquisa, a concepção de língua como prática social foi 

predominante. Por isso, a relevância dada à função social da escrita e aos contextos de interação 

exigiu uma postura diferenciada dos colaboradores perante o processo de ensino/aprendizagem 

da língua, principalmente por envolver atividades escolares que vão além da sistematização e 

cumprimento de conteúdos, prática essa há muito tempo instaurada na maioria dos contextos 

escolares e difícil de ser rompida. 

 Atualmente, com as pesquisas desenvolvidas na área da Linguística e da Linguística 

Aplicada somadas às propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais, doravante PCN, têm-

se atribuído direcionamentos diferentes à educação. Essas áreas de conhecimento, aliadas aos 

PCN, propõem o reposicionamento do professor, que outrora desempenhara o papel de mero 

transmissor de saberes e agora cumpre a condição de mediador e mobilizador de saberes, de 

recursos e da capacidade dos alunos necessários à construção e reconstrução do conhecimento, 

o que para os Estudos de Letramento consiste na tarefa de agente.  

Nessa perspectiva, o docente pode encontrar nos Estudos de Letramento, mais 

especificamente nos Projetos de Letramento, um importante suporte para o desenvolvimento de 

uma prática pedagógica que correlacione as questões sociais com os componentes curriculares, 

de modo a situar o processo de ensino/aprendizagem no contexto sócio histórico e cultural do 

aluno e fazê-lo perceber que os conteúdos estudados na escola estabelecem interação com o 

mundo vivenciado fora dela, ressaltando, assim, aspectos e demandas sociais.  

Entre tantas peculiaridades, os Projetos de Letramento se caracterizam por priorizarem 

as atividades de leitura e escrita como práticas sociais, vincularem o conhecimento 

sistematizado a uma problemática de interesse e da realidade dos educandos e colocarem os 

discentes como agentes de conhecimento. Sendo assim, propiciam um ensino de LP 
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contextualizado, significativo, tendo os gêneros discursivos como artefatos3 materiais, 

contrapondo-se ao ensino fragmentado da língua (baseado em unidades mínimas) e à concepção 

de escrita como produto.  

Com base nisso, o presente estudo parte do questionamento quanto às implicações de 

um Projeto de Letramento na autonomia da produção escrita dos educandos e propõe uma 

sequência de atividades (ações) que objetiva gerar melhorias de desempenho em termos de 

leitura e de escrita, a partir das expectativas propostas pelos alunos quanto aos temas abordados 

e atividades desenvolvidas bem como através da vivência dessas práticas em diferentes 

contextos de interação. 

Assim sendo, estabeleceu-se como objetivos específicos: a) propiciar o ensino das 

práticas de leitura e escrita oriundas da discussão de assuntos ligados a questões sociais; b) 

proporcionar aos educandos a oportunidade de expressar suas opiniões acerca dos temas a 

serem abordados em sala de aula bem como das atividades a serem propostas; c) exercitar a 

leitura e a escrita como práticas sociais; d) propiciar o aperfeiçoamento da competência 

comunicativa do aluno; e) oportunizar a realização de práticas de letramento crítico (cidadão), 

dando ênfase à expressividade/criticidade dos educandos; f) realizar o estudo de diversos 

gêneros discursivos sob a perspectiva de situações de ensino/aprendizagem voltadas para a 

interação social.  

Desse modo, este estudo se propõe, através de um Projeto de Letramento, a desenvolver 

um ensino baseado na concepção da prática social da leitura e da escrita e possibilitar a vivência 

dessas práticas de maneira processual e colaborativa, a fim de analisar as implicações do 

desenvolvimento desse tipo de projeto em aulas de LP no que diz respeito à autonomia da 

produção escrita dos alunos de nono ano do ensino fundamental. 

Para tanto, tomou-se como referencial teórico os Estudos de Letramento com os escritos 

de Soares (2012); Kleiman (1995, 2001, 2009); Rojo (2009); Rojo e Moura (2012) e dos 

Projetos de Letramento, com base em Oliveira, Tinoco e Santos (2011); Tinoco (2008); Santos 

(2012). Na concepção de língua, traz como aporte teórico Bakhtin (2011); a concepção de 

escrita processual tem suporte em Passarelli (2004) e Soares (2009); e os objetivos de ensino 

da LP em Travaglia (2001) e nos PCN, documentos oficiais que regem a educação brasileira 

(BRASIL, 2001). 

Quanto aos aspectos metodológicos, esta pesquisa segue uma abordagem de dados 

qualitativos (BODGAN; BIKLEN, 1994), configurando-se, mais precisamente, em uma 

                                                        
3 Termo usado por Hamilton (2000). Cf. (v. OLIVEIRA, 2008, p. 103) 
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pesquisa-ação, cuja finalidade consiste no diagnóstico e transformação da realidade que afeta 

os sujeitos envolvidos (CHIZZOTTI, 2013; MOREIRA; CALEFFE, 2006). Sua realização 

compreende uma sequência de procedimentos que inclui, dentre outros: definição do problema, 

execução e avaliação de ações. 

A geração de dados ocorreu durante o ano letivo de 2014, entre os meses de abril a 

dezembro, cuja construção do corpus se deu pelo desenvolvimento de um Projeto de 

Letramento e pelo uso de vários instrumentos de pesquisa, tais como: questionário, entrevistas, 

rodas de conversa, anotação de campo, gravação de áudios e vídeos, comentários dos 

participantes, fotografias e produção de diferentes gêneros discursivos realizada pelos alunos. 

Cumpre ressaltar que, em consulta feita aos discentes, estabeleceu-se como elemento 

organizador das ações uma temática pertinente ao momento vivenciado pela sociedade 

brasileira à época: as eleições para governo do Estado e presidência da República. Após uma 

abordagem metodológica e minuciosa quanto às questões de interesse dos educandos, essa 

temática configurou-se como principal foco de discussão entre os colaboradores da pesquisa, 

talvez por demonstrarem disposição a discussão de temas sociais ou pela influência do próprio 

contexto social, político e cultural do momento, haja vista aquele ano ser um ano eleitoral. 

Feita a escolha, foram planejadas as atividades, todas levando-se em consideração as 

sugestões e proposições apresentadas pelos colaboradores. A postura de considerar as opiniões 

dos alunos acerca das atividades a serem desenvolvidas e da condução das aulas justifica-se por 

adotar a concepção de aprendizagem defendida nos Projetos de Letramento. Essa concepção 

implica em reconhecer o aluno como sujeito de conhecimento, de cultura e agente no processo 

de aprendizagem, capaz de refletir e resolver problemas com responsabilidade e criatividade, 

ou seja, “o aluno é também um sujeito dotado de conhecimentos e competências” (OLIVEIRA; 

TINOCO; SANTOS, 2011, p. 45).  

Em seu desenvolvimento, o presente Projeto de Letramento adotou como objetos de 

ensino os gêneros do discurso, em suas modalidades orais e escritas, de linguagem formal e 

informal, com ênfase nos “escolares e escolarizados” (KOCH, 2011, p. 59), a fim de contemplar 

o tema em estudo e dar conta dos conteúdos elencados no planejamento, estabelecendo assim 

“redes de atividades” (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, p. 52), conforme preveem os 

Projetos de Letramento. 

O trabalho com os gêneros discursivos envolveu as práticas de planejamento, escrita, 

revisão e reescrita de textos, a partir do que estabelecem os estudos da escrita como prática 

processual (PASSARELLI, 2004, p. 89), os quais postulam que os alunos assumam, no 
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processo de escrita, posturas de escreventes e leitores críticos de suas próprias produções, 

realizando assim os devidos ajustes quando necessários. 

Em consonância com a afirmação posta por Bakhtin (2011) quanto ao uso da linguagem 

presente em todos os campos da atividade humana, a noção de língua adotada reflete-se em 

aspectos dialógico, social e interacional. Desse modo, o ensino tem como base a reflexão em 

torno da língua como prática social e o uso de enunciados (orais e escritos) de uma determinada 

esfera social como unidade real de comunicação discursiva. Em outras palavras, “todo 

enunciado é determinado por sua situação social imediata e ampla”. (ACOSTA-PEREIRA, 

2010, p. 121). 

Em termos de organização, o presente trabalho se configura em cinco capítulos. 

Inicialmente, situam-se as considerações introdutórias, nas quais são apresentados o tema, a 

questão norteadora, os objetivos e a relevância do trabalho, situando o leitor quanto às 

exigências atuais postuladas pelo quadro do sistema educacional de nosso país. 

No segundo capítulo, tem-se a discussão em torno dos fundamentos teóricos que 

embasam a pesquisa. Nele, encontram-se aportes dos Estudos de Letramento, especialmente no 

que se refere aos Projetos de Letramento, além de pressupostos da teoria dos gêneros do 

discurso, na ótica postulada por Bakhtin (2011) e seus seguidores. 

O terceiro capítulo traz como foco os aspectos metodológicos da pesquisa. Configura-

se em pesquisa-ação por se tratar de um processo de intervenção no contexto de sala de aula. 

Além disso, o capítulo evidencia o cenário e os colaboradores da pesquisa bem como os 

instrumentos geradores de dados e o corpus para descrição. 

No quarto capítulo, o foco está na análise do desenvolvimento da pesquisa, no modo 

como cada ação ocorreu e a implicação dessas ações para o alcance dos objetivos propostos. 

Este capítulo é de fundamental importância, pois compreende as reflexões construídas acerca 

das ações executadas no decurso do projeto.    

No quinto capítulo estão as conclusões a respeito do desenvolvimento da pesquisa. 

Nesta etapa, objetiva-se apresentar algumas considerações que ratificam a relevância deste 

trabalho para o ensino da LP e para o contexto escolar. No entanto, em reconhecimento quanto 

à abrangência interpretativa da metodologia utilizada nesta pesquisa (no caso, os Projetos de 

Letramento), tem-se a consciência de que esta discussão não se resume apenas às considerações 

que se seguem, mas que outros olhares são passíveis à temática, o que só irá enriquecer os 

estudos acerca do assunto.        

Por outro lado, vale ressaltar que a relevância desse estudo se encontra na abordagem 

metodológica significativa dos conteúdos durante o processo ensino/aprendizagem da LP no 
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contexto escolar, pois envolve questões sociais contemporâneas vivenciadas em diferentes 

esferas sociais, situando assim as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola; desconsidera 

o contexto de sala de aula como único espaço de aprendizagem e oportuniza aos discentes 

possibilidades de desenvolvimento do letramento crítico. 

Por fim, outro aspecto significativo a esta pesquisa refere-se aos seus colaboradores 

(alunos de nono ano do ensino fundamental) e à carência ainda existente de estudos em torno 

das implicações dos Projetos de Letramento específicos a esse nível de ensino, cujo objetivo 

seja analisar os resultados desse tipo de projeto no desenvolvimento de sua competência 

comunicativa, uma vez que se observa, como referência teórica, Oliveira (2008), Tinoco (2008), 

Santos (2012) e Silva (2015) com um vasto e rico campo de trabalhos voltados à formação 

docente e a alunos de outros níveis escolares (EJA e ensino médio) sob a perspectiva do 

letramento crítico, da escrita como agência social e da emancipação dos sujeitos.  

Desse modo, o presente trabalho convida à reflexão quanto ao papel da escola, dos 

professores e dos discentes no processo de ensino/aprendizagem da LP, principalmente por 

observar a riqueza de aprendizagem que ocorre para ambos os envolvidos: a professora-

pesquisadora e os alunos colaboradores. Quando esses decidem compartilhar suas habilidades 

e somar esforços na busca de solução de uma determinada questão-problema verdadeiramente 

se tem uma parceria de bons resultados. 

Em síntese, espera-se que, de fato, este trabalho seja relevante às discussões sobre 

práticas escolares e a aplicação de Projetos de Letramento, principalmente quando envolver o 

ensino no nível fundamental, e que contribua de maneira satisfatória à leitura daqueles que se 

interessam por essa temática. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

 

2.1 ESTUDOS DE LETRAMENTO: PERCURSOS E PERSPECTIVAS 

 

 

A língua se caracteriza por ser dinâmica e por se encontrar em constante mudança e 

evolução, o que desperta o interesse de muitos pesquisadores empenhados em estudar os 

fenômenos linguísticos para melhor compreendê-los e, consequentemente, sugerir propostas de 

aplicação em sala de aula.  

Para tanto, inúmeras pesquisas no campo da Educação e da Linguística Aplicada são 

incessantemente desenvolvidas com o propósito de conhecer e melhor entender os fenômenos 

linguísticos, sobretudo os que dizem respeito aos processos de ensino/aprendizagem.    

Dentre essas investigações, destacam-se as que se fundamentam nos Estudos de 

Letramentos, as quais, segundo Kleiman (1995), estão em constante crescimento e se 

configuram como uma das principais linhas de pesquisa quanto à investigação e à aprendizagem 

da língua, mais especificamente, das práticas de leitura e escrita.  

O termo letramento veio da tradução da palavra inglesa literacy que, etimologicamente, 

vem do latim littera (letra), que “denota qualidade, condição, estado, fato de ser” (SOARES, 

2012, p. 17). Vale ressaltar que, a princípio, o seu uso semântico foi conturbado, pois durante 

certo período, sua definição chegou a ser confundida. Nota-se que, até hoje, a busca por uma 

definição precisa que realmente abarque e traduza esse estudo é algo desejoso e, ao mesmo 

tempo, complicado face à complexidade e à dimensão assumida pelo termo. 

 A respeito das definições do termo, Soares (2012) menciona que qualquer tentativa de 

conceituação de letramento acaba por envolver as habilidades individuais de leitura e de escrita, 

além das funções e propósitos da língua escrita no contexto social. Em outras palavras, 

geralmente as definições contemplam uma das dimensões do letramento: a dimensão individual 

ou a social¹4. Ambas apresentam peculiaridades que influenciam significativamente na 

compreensão do termo. 

 Dentre as definições estabelecidas, com foco em uma ou outra dimensão, as que abordam 

o letramento como prática social encontram-se em maior destaque no âmbito das discussões 

acadêmicas. Entre elas, podemos mencionar a conceituação de Soares (2012, p. 72) que diz:  

                                                        
4 De acordo com os novos modelos de análise, o modelo autônomo refere-se à dimensão técnica e individual do 

letramento, enquanto que o modelo ideológico enfoca a dimensão social do letramento. (v. MORTATTI, 2004, 

p.101) 
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Aqueles que priorizam, no fenômeno letramento, a sua dimensão social, 

argumentam que ele não é um atributo unicamente ou essencialmente pessoal, 

mas é, sobretudo uma prática: letramento é o que as pessoas fazem com as 
habilidades e conhecimentos de leitura e escrita, em determinado contexto, e 

é a relação estabelecida entre essas habilidades e conhecimentos e as 

necessidades, os valores e as práticas sociais. Em outras palavras, letramento 

não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades individuais; é o 
conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos 

se envolvem em seu contexto social. 

  

Em consonância com a mesma concepção, Kleiman (1995), com base em Scribner e Cole 

(1981), apresenta como possível definição do letramento como “um conjunto de práticas sociais 

que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos, para objetivos específicos” (KLEIMAN, 1995, p. 19), tendo em vista o sentido 

usual e contemporâneo da palavra. Logo, nessa dimensão social, não se fala em letramento, 

mas em letramentos, haja vista os diferentes contextos sociais (escola, família, igreja, trabalho, 

etc.) em que se exercem as práticas e eventos em que são desenvolvidas e utilizadas atividades 

de escrita.   

Segundo Rojo (2009), dentro dessa dimensão social, em que é reconhecida a diversidade 

dos letramentos, os Novos Estudos de Letramentos, doravante NEL / NLS5, apontam para a 

heterogeneidade das práticas sociais da leitura e da escrita, tendo em vista as diferentes esferas 

sociais de interação em que o indivíduo está constantemente inserido. O diagrama abaixo, 

colocado pela autora, traduz visivelmente a interligação das diferentes esferas e práticas sociais 

e de circulação dos discursos presentes no cotidiano do indivíduo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 Termo apontado em Rojo (2009, p.102) baseado em Rojo (2008a). 

                                                                                        

escolar 

  política 

cotidiana 

científica publicitária 

artística jornalística 

Fonte: Rojo (2009, p. 110). 

Figura 1: Esferas de atividade social ou de circulação dos discursos  
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Esse diagrama, criado pela autora, é pertinente à discussão aqui desenvolvida por 

diferentes razões. Ele mostra a diversidade de textos e de interações aos quais os indivíduos 

estão constantemente expostos em seu cotidiano, nas mais diferentes esferas sociais de poder e, 

consequentemente, em contextos interacionais distintos, com diversificados propósitos 

comunicativos.  

Outro fator importante é a reflexão quanto à competência comunicativa do indivíduo, 

pois observa-se que, em cada situação interacional, o indivíduo organiza não apenas o discurso 

como também sua posição diante dele. Segundo Rojo (2009), numa interação social, ora se 

assume o papel de agentes produtores do discurso, ora o de receptores/consumidores de 

discursos, em diferentes gêneros, mídias e em contextos peculiares.  

Além disso, com relação ao diagrama anteriormente mostrado, tem-se a discussão em 

torno da abordagem dos gêneros discursivos na esfera escolar. Segundo a autora, as exigências 

do mundo contemporâneo irão se refletir em maior proporção na escola e o letramento escolar 

que se conhece, qual seja: aquele voltado às práticas de leitura e escrita dos gêneros escolares 

e escolarizados6, será insuficiente para atingir metas maiores propostas pelas próprias 

instituições, sendo “[...] necessário ampliar e democratizar tanto as práticas e eventos de 

letramentos que têm lugar na escola como o universo e a natureza dos textos que nela circulam.” 

(ROJO, 2009, p. 108)   

Em se tratando de Estudos de Letramento, os conceitos de práticas e eventos de 

letramento são fundamentais quando se pretende entender e discutir aspectos relacionados à 

leitura e à escrita. Para Mortatti (2004, p. 105), eventos e práticas de letramentos são definidos 

como: 

 

Eventos de letramento são “situações em que a língua escrita é parte integrante 

da natureza da interação entre participantes e de seus processos de 
interpretação (Heath, 1982, p. 93)”. Essa interação pode ocorrer oralmente, 

com a mediação da leitura ou da escrita, estando os interlocutores face a face, 

ou à distância, com a mediação de um texto escrito.  

 
Práticas de letramento são “tanto os comportamentos exercidos pelos 

participantes num evento de letramento quanto as concepções sociais e 
culturais que o configuram, determinam sua interpretação e dão sentido aos 

usos da leitura e/ou escrita naquela particular situação” (STREET, 1995, p. 2).  

 

 

                                                        
6 Termos utilizados por ROJO (2009) para referir-se, respectivamente, aos textos que circulam na escola 

(anotações, resumos, exercícios, dentre outros) e aos que são advindos de outras esferas sociais (jornalísticos, 

literários, dentre outros) que se tornaram objetos de estudo. 
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Marcuschi (2001), fundamentado nos estudos de Heath (1982); Barton (1991); Street 

(1995); Barton e Hamilton (2000), também discute sobre práticas e eventos de letramento. 

Segundo o autor, evento de letramento trata-se “dos usos da leitura e da escrita em contextos 

contínuos, reais, etnograficamente desenvolvidos e não isolados. [...] São eventos 

comunicativos mediados por textos” (MARCUSCHI, 2001, p. 37). Em contrapartida, as 

práticas de letramento são “modelos que construímos para os usos culturais em que produzimos 

significados na base da leitura e da escrita (MARCUSCHI, 2001, p. 38).  

Toda essa discussão em torno desses conceitos coloca em foco o papel atual da escola 

diante da sociedade contemporânea, marcada pelos usos diversos da linguagem e pela ampla 

acessibilidade às mídias, ao mesmo tempo que reflete sobre sua contribuição na formação 

crítica dos indivíduos bem como no desenvolvimento da competência comunicativa desses 

sujeitos, o que faz emergir outra questão pertinente: os letramentos múltiplos e os 

multiletramentos.  

Segundo Rojo e Moura (2012), os letramentos múltiplos dizem respeito à diversidade 

de práticas letradas presentes na sociedade, referindo-se às diferentes esferas sociais, enquanto 

que os multiletramentos apontam para a diversidade de práticas culturais presentes em todas as 

esferas das atividades humanas, enfatizando, assim, o uso da leitura e da escrita num 

determinado âmbito. Os multiletramentos envolvem as multiplicidades de culturas e de 

linguagens de uma sociedade cada vez mais globalizada e exigente. 

Trazendo esses conceitos para o âmbito educacional, nota-se que a escola propõe 

atividades de leitura e escrita, simulando eventos e práticas de letramento, conforme suas 

rotinas e condições disponíveis, promovendo a “didatização do letramento” (MORTATTI, 

2004, p. 114). Nesse processo de didatização do letramento, o trabalho com os gêneros do 

discurso assume definitivamente espaço na esfera escolar, pois sua utilização, por meio de 

atividades de leitura e de escrita, favorece o contato do aluno com diversas situações de 

interação em diferentes esferas sociais, nas quais esses gêneros circulam espontaneamente. 

No entanto, a escola tende a valorizar os conhecimentos institucionalizados, mas os 

NEL têm contemplado os letramentos locais ou vernaculares, haja vista a heterogeneidade das 

práticas sociais.  

Quanto a esses conceitos, Rojo e Moura (2012), apoiados nos estudos de Hamilton 

(2002:4), afirmam que os letramentos dominantes são institucionalizados, associados às 

organizações formais (igreja, escola, trabalho, etc.) e que pressupõem agentes (padres, pastores, 

professores, pesquisadores, advogados, médicos, etc.) valorizados culturalmente e socialmente 

pelo poder e conhecimento que dispõem oriundos de cada instituição. 
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Em contraposição, os letramentos locais ou vernaculares não são regulados, controlados 

ou sistematizados por instituições ou organizações, mas se fazem presentes na vida cotidiana e 

não são valorizados pelas culturas oficiais, caracterizando-se como práticas de resistências. Para 

as autoras, a não valorização dessas práticas de resistência cria uma situação de conflito entre 

práticas letradas valorizadas e não valorizadas na escola.  

Sendo assim, não se deve ignorar a maneira como o mundo contemporâneo se apresenta, 

as consequências visíveis acarretadas pela globalização, aos usos das diversas mídias e das 

mudanças relacionadas à comunicação e à informação, dentre outros. Com isso, as novas 

exigências em termos de letramento se diversificaram e hoje se presencia a convivência 

dialética de letramentos múltiplos e diferenciados, locais, globais, valorizados e não 

valorizados, cotidianos e institucionais, entre outros. 

Portanto, cabe à escola, como uma das principais agências de letramentos, promover 

atividades que propiciem o contato do aluno com práticas e eventos de letramento tanto de 

natureza institucional quanto de caráter local, visto que a oportunidade de vivenciar eventos e 

desenvolver práticas de leitura e de escrita de ambas as naturezas contribuirá para a ampliação 

e fortalecimento da competência discursiva do indivíduo.  

 

 

2.2 O LUGAR DOS GÊNEROS NAS PRÁTICAS E EVENTOS DE LETRAMENTO 

ESCOLARES 

 
 

 É comum observar nas escolas os gêneros serem tratados como conteúdos 

sistematizados constituindo-se como objeto de ensino e aprendizagem e não como meio de 

interação social. Em outras palavras, existe a ausência de se vivenciar na prática a 

funcionalidade dos gêneros em seus contextos reais de interação. Na realidade, pouca ênfase é 

dada à aplicabilidade social do texto para que o aluno entenda significativamente seu uso e, por 

conseguinte, a real importância de sua aprendizagem.  

 No entanto, uma metodologia em que o gênero é visto como meio e não apenas como 

objeto de ensino envolve diretamente o modo de enxergar e conduzir a prática pedagógica, o 

processo de ensino/aprendizagem e a concepção de língua que embasa o ensino.  A esse respeito 

Oliveira (2010, p. 342) diz: 
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[...] Se entendermos ensinar como ‘instrução’, julgamos que não podemos 

ensinar os gêneros textuais. O objeto que permite ser ensinado é o texto ou, 

talvez melhor, os mecanismos constitutivos do texto. Se ensinar é visto como 
o processo de ‘imersão’ na prática social, a resposta é positiva, tarefa que 

exige uma abordagem contextualizada, ou mesmo, etnográfica. Nesta 

perspectiva sugerimos os projetos de letramento como práticas que 

contextualizam a leitura e a escrita, possibilitando abordar os gêneros não 
como um ‘fim’, mas como um ‘meio’. Corresponde, noutros termos, a ensinar 

com os gêneros e não sobre os gêneros, o que significa considerá-los como o 

elemento organizador da ação de ensinar [...]. 
  

 Em concordância com a citação acima, se faz pertinente a discussão de pelo menos dois 

aspectos relevantes. Primeiro, a concepção de língua praticada pelos docentes e, segundo, o 

modo como se conduz o processo de ensino/aprendizagem dos gêneros em sala de aula. Como 

antes mencionado, é de suma importância a definição de língua utilizada pelos professores em 

sala de aula, pois ela é quem caracteriza a prática pedagógica e gera implicações na 

aprendizagem dos discentes. Nesse caso, a concepção de língua defendida neste trabalho 

compreende-a como prática social. 

 Indiscutivelmente, a língua exerce uma função social e acredita-se que essa concepção 

precisa ser colocada em evidência no ensino da LP por entender que, dessa forma, o ensino terá 

de fato um sentido real, que vai além do ambiente escolar, ou seja, não se limitará apenas em 

aprender Português porque é uma exigência da escola e, por isso, precisa-se estudá-lo para 

poder passar de ano.  

 Portanto, acredita-se que, quando a concepção de ensinar é entendida como ‘instrução’, 

então os gêneros não podem ser ensinados, o que se ensina são os textos e seus elementos 

composicionais. Em contrapartida, quando se concebe o ensino como processo de ‘imersão’ na 

prática social, logo se torna possível o ensino com gêneros. Seu uso e funcionalidade estão 

sendo realmente vivenciados, construídos e praticados em sala de aula, ocorrendo de fato a tão 

almejada contextualização de conteúdo. Por isso, na perspectiva do letramento, ensinar e 

aprender a escrever vai além da aprendizagem dos recursos textuais, o objetivo é escrever para 

conseguir algo e não apenas para provar ou comprovar que sabe ler e escrever, como argumenta 

Kleiman (2001, p. 235): 

 

Os critérios funcionais não são suficientes para o ensino da produção de 

textos, pois o papel da escola não é apenas o de ensinar aquilo que o aluno 
precisa, mas também o de criar novas necessidades que lhe permitam ter 

acesso a outras instituições, particularmente aquelas de prestígio na sociedade. 
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 Por outro lado, essa concepção de língua como prática social exige do docente formação 

teórica e uma diferente postura quanto ao modo de abordagem do ensino, sobretudo quando se 

reconhece a complexidade que envolve o estudo dos gêneros associado ao novo contexto social 

e cultural em que o indivíduo encontra-se inserido. Não se trata apenas de abordar o gênero em 

sala de aula, mas de considerar e reconhecer os novos e diversos letramentos em que os cidadãos 

estão convivendo e são diariamente exigidos por esse moderno e tecnológico contexto social.  

 Essa observação também caracteriza a abordagem metodológica utilizada pelos 

docentes. Kleiman (2001) defende os Projetos de Letramento como metodologia mais indicada 

para uma prática contextualizada do ensino da LP: “[...] A meu ver, para construir novas 

funções para a escrita, e a partir daí ensinar os tipos de textos que preenchem essas funções, os 

projetos de letramento são essenciais. [...]” (KLEIMAN, 2001, p. 238). 

 Em conformidade a essa concepção, Oliveira (2010) também aponta os Projetos de 

Letramento como recurso metodológico para uma abordagem significativa e eficaz dos estudos 

dos gêneros discursivos em sala de aula, promovendo uma reflexão em torno do ensino da 

língua através de textos.  

 Segundo a autora, nesse tipo de projeto, o papel dos gêneros são outros; estes são 

abordados como ‘meio’ e não como ‘fim’, isto é, ensina-se através dos gêneros e não sobre os 

gêneros, tornando-os elementos organizadores da ação de ensinar. Em outras palavras, nessa 

abordagem de ensino, os gêneros discursivos são estudados segundo a necessidade das ações 

em busca da resolução de um determinado problema social em que o grupo esteja envolvido.  

 Sendo assim, o ensino/aprendizagem de um determinado gênero discursivo torna-se 

intrínseco à prática de sala de aula, em que o necessário é a construção do gênero, a interação 

social, seus interlocutores, o propósito de sua produção naquele momento específico e não 

apenas os aspectos composicionais e formais que compõem o texto.  

 Segundo os PCN de LP, o trabalho com os gêneros contribui para o desenvolvimento 

da competência discursiva do aluno:  

  

Toda educação comprometida com o exercício da cidadania precisa criar 

condições para que o aluno possa desenvolver sua competência discursiva.  
Um dos aspectos da competência discursiva é o sujeito ser capaz de utilizar a 

língua de modo variado, para produzir diferentes efeitos de sentido e adequar 

o texto a diferentes situações de interlocução oral e escrita. [...] 
Nessa perspectiva, não é possível tomar como unidades básicas do processo 

de ensino as que decorrem de uma análise de estratos – letras,/fonemas, 

sílabas, palavras, sintagmas, frases – que, descontextualizados, são 

normalmente tomados como exemplos de estudo gramatical e pouco têm a ver 
com a competência discursiva. Dentro desse marco, a unidade básica do 

ensino só pode ser o texto. (BRASIL, 2001, p. 23) 
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 Desse modo, o trabalho com os gêneros em sala de aula deve contemplar não apenas os 

aspectos estruturais que compõem o texto, mas também sua diversidade e sua aplicabilidade 

social, no sentido de contribuir para a construção da escrita dos discentes em termos de leitura 

e de escrita. 

 Em se tratando da capacidade discursiva do indivíduo, Koch (2011) afirma que o 

falante/ouvinte de uma língua dispõe de uma competência sociocomunicativa e uma 

competência textual.  

A competência sociocomunicativa do indivíduo leva-os a reconhecer o que é adequado 

e inadequado em cada uma das práticas sociais e a diferenciar determinados gêneros. Já a 

competência textual permite o reconhecimento de sequências de textos (narrativo, descritivo, 

expositivo e argumentativo), sem falar que o contato diário com diversos gêneros discursivos 

põe em prática a ‘capacidade metatextual’ do indivíduo para a construção e intelecção dos 

textos. 

Quanto ao ensino da língua escrita, Koch (2011) distingue três maneiras de a escola 

abordar a produção de texto. Na primeira, o gênero torna-se uma pura forma linguística e o 

objetivo é dominá-lo; na segunda, a escola é considerada como lugar autêntico de comunicação 

e suas situações, como ocasiões de produção/recepção de textos; e, por fim, na terceira 

abordagem, nega-se a escola como lugar particular de comunicação, ou seja, age-se como se o 

que se ensinasse tivesse de fato continuação com o contexto exterior a ela. 

Segundo Rojo (2009), dentre as discussões em torno do estudo dos gêneros discursivos 

e a escola, dois conceitos, relacionados à concepção, devem ser analisados: os gêneros escolares 

e os escolarizados. Os gêneros escolares correspondem aos que são utilizados nas interações de 

sua própria esfera social, dos quais a instituição necessita para seu funcionamento. São, por 

exemplo, os convites para reunião de pais, os diários de classe, os formulários de matrículas, os 

exercícios de provas e exames das disciplinas curriculares, o Projeto Político Pedagógico da 

escola (PPP) e outros. Por outro lado, os gêneros escolarizados são aqueles que se tornaram 

objeto de ensino/aprendizagem e são colocados em sala de aula com o objetivo do ensino da 

escrita, como crônicas, contos, artigos de opinião, cartas e demais gêneros trabalhados nos 

contextos escolares. 

No que se refere à aprendizagem de tais gêneros, pode-se dizer que os escolares são 

facilmente assimilados pelos interlocutores, pois se encontram constantemente expostos a essas 

práticas de linguagem no contexto comunicativo da escola. Em compensação, os escolarizados 

tornam-se primordialmente objetos de ensino e de aprendizado, como se não houvesse nenhuma 

ligação com as outras esferas. 
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Por fim, em se tratando do ensino contextualizado da língua e do uso do texto como 

unidade de ensino têm-se os Projetos de Letramentos como importante aporte teórico e 

metodológico à prática pedagógica do professor, pois seu propósito está na ênfase dada à função 

social dos gêneros e à concepção de leitura e escrita como prática social, buscando construir 

novas funções à escrita no contexto escolar e, a partir disso, o ensino de textos que preenchem 

essas funções. 

Portanto, quando se parte de uma situação-problema real, característica do contexto 

social dos alunos e em consonância com o seu interesse, uma série de atividades envolvendo 

leitura e escrita podem surgir, valorizando o contexto específico e situando o processo de ensino 

e aprendizagem, pois afinal “[...] cabe à escola e ao professor construir funções sociais para a 

escrita desses alunos, uma vez que eles funcionam sem escrita no seu cotidiano (KLEIMAN, 

2001, p. 238).   

 

 

2.3 PROJETOS DE LETRAMENTO 

 

 

A prática de projetos no contexto de sala de aula não é algo novo, especialmente entre 

os professores de Língua Portuguesa que tentam, de certo modo, posicionar-se diferentemente 

no processo de ensino e aprendizagem para poder, se possível, alcançar melhores e efetivos 

rendimentos. 

É bom lembrar que no âmbito educacional, na maioria das vezes, os projetos postos em 

prática ora são fornecidos por instituições que regulamentam o trabalho do professor, ora são 

produzidos pela escola em consonância com toda a equipe pedagógica, oriundos, em geral, de 

temas geradores ou de conteúdos curriculares. 

A construção de projetos, segundo Oliveira (2008) encontra-se, essencialmente, ligada 

à tarefa de produzir texto, ou seja, à preocupação com a explicitação da(s) intenção(ões) do(s) 

docente(s) de maneira sistemática é bastante notória, enquanto que outros elementos, 

fundamentalmente importantes, como disposições, crenças, ideologias, interesses, contextos, 

conhecimentos, concretização dos objetivos propostos, dentre outros, são pouco aliados a essa 

prática.  

Segundo a autora, a noção de projeto muitas vezes se vincula também à compreensão 

de método, com roteiros (passos) a serem seguidos, munindo o professor de previsibilidades e 

sensação de segurança em seu fazer pedagógico. No entanto, essa concepção não configura 
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exatamente o trabalho com projetos, o qual pressupõe “[...] um apelo à experiência que tem 

como ponto de partida a incerteza, o recurso à criatividade, delineando-se e criando corpo à 

medida que se coloca em ação” (OLIVEIRA, 2008, p. 97). 

Em oposição à essa maneira de fazer projetos têm-se os Projetos de Letramentos que, 

como antes dito, vêm com propostas diferentes, inovadoras que transpõem essa mera 

preocupação de fazer (escrever) projetos, que tira do professor essa previsibilidade das ações 

futuras e, o que é mais interessante, coloca o aluno como agente do projeto. Sobre essa questão, 

Kleiman (2001, p. 238) define os Projetos de Letramento como: 

 

[...] 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 

realização do projeto. 

 

 

Na concepção dos Estudos de Letramento, os projetos devem estar logicamente 

associados à necessidade de se solucionar um problema, cujas ações, pensadas e realizadas 

pelos seus respectivos agentes, têm o propósito de atingir metas por meio de ações coletivas e 

individuais. Em linhas gerais, significa agir através da linguagem, valorizar a função social da 

escrita, uma vez que as realizações das ações propostas nos projetos envolvem o uso da escrita 

e da leitura de textos de maneira situada.  

Além disso, o desenvolvimento desse tipo de projeto propicia o contato de seus 

colaboradores com outras esferas sociais e a aprendizagem não fica restrita apenas ao contexto 

escolar. Ao inserir outras esferas sociais no contexto escolar, práticas situadas do ensino vão se 

concretizando, assim como a própria escola (re)estabelece sua relação com a sociedade.  

A metodologia característica dos Projetos de Letramento contextualiza o ensino; (re)faz 

a ligação da escola com a sociedade, extrapolando os muros escolares; insere o fator tempo 

como elemento importante e definidor das atividades; e, principalmente, coloca alunos e 

professores diante de contextos reais de uso da escrita, em diferentes situações de interação 

social que exigem de ambos desenvoltura e aplicabilidade de suas competências comunicativas. 

Nesse sentido, os Projetos de Letramento destacam-se por trazer em si elementos 

constitutivos importantes, que os diferenciam dos demais tipos de projetos (pedagógicos, 

temáticos, interdisciplinar) comumente usados nas escolas, ressignificando assim, o papel da 

instituição, do professor e do aluno perante esse novo contexto social e cultural que se vivencia.  
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Com base nas considerações de Oliveira, Tinoco e Santos (2011), os Projetos de 

Letramento trazem como características a aprendizagem expansiva, a interação de seus agentes, 

a concepção de aluno como sujeito de conhecimento e ser de cultura, dentre outras. Essas 

características refletem uma atuação docente diferente das que comumente podem se observar 

nas práticas escolares. Desse modo, o processo de ensino/aprendizagem é situado e 

democraticamente construído, valorizando o conhecimento de cada indivíduo, seja ele aluno ou 

professor. Um ensino totalmente oposto àquele criticado e definido por Freire (1983) como 

“ensino bancário”, em que o aluno é visto apenas como um mero recipiente de informações. 

Nessa perspectiva, a interação dos agentes envolvidos torna-se condição fundamental 

para o seu desenvolvimento. No momento de construir novos saberes leva-se em conta os 

conhecimentos (fundos de conhecimento), as vivências e as capacidades de cada colaborador 

através do compartilhamento e do compromisso mútuo, no qual professor e aluno partilham 

tarefas, ao mesmo tempo que a distinção entre quem ensina e quem aprende praticamente 

desaparece.  

Oliveira, Tinoco e Santos (2011) defendem que, nesse novo modo de gerar 

conhecimentos, a responsabilidade e a divisão do trabalho são dirigidas a todos, 

descentralizando ações, redimensionando papéis e ultrapassando o binômio ensinar e aprender 

à medida que se promove a troca de conhecimentos e de responsabilidades. Contudo, a principal 

ênfase está na “construção identitária do leitor-escrevente-cidadão-eleitor-participante” 

(OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, p. 48). A parceria entre docente e discente torna-os 

protagonistas de sua aprendizagem à proporção que refletem sobre suas ações. Logo, aprender 

está vinculado à necessidade real, a uma prática social, na qual o conhecimento é (re)construído 

e (re)contextualizado em processo dialético e não como um conteúdo a ser transmitido. 

Frente a todas essas colocações, percebe-se o interesse não só em (re)aproximar a escola 

da sociedade, mas, também, em ressignificar e redimensionar o papel do docente, do discente 

e da instituição escolar, repensando a prática de leitura e escrita bem como a formação crítica e 

reflexiva do indivíduo, como afirmam Oliveira, Tinoco e Santos (2011, p. 57-58): 

 

 

Pensar sobre o trabalho com projetos de letramento na escola significa não 

apenas problematizar a função dessa instituição no contexto de uma nova era, 

bem como refletir sobre os modos de atribuir sentido às práticas de leitura e 

escrita efetivadas nas situações de ensino-aprendizagem de língua materna. 
[...] o objetivo maior desses projetos é promover uma reaproximação entre os 

saberes linguísticos e os modos de apropriação desse saber, selecionados pela 

escola, e os saberes necessários ao aluno para o efetivo exercício da cidadania, 
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no qual se inclui o direito de aprender a língua para usá-la na sociedade e em 

seu próprio benefício.  

 

 

Diante dos objetivos postos à educação brasileira, instaurados através dos PCN, 

destacando-se, dentre eles, a ampliação do domínio discursivo nas diversas situações de 

interação para uma efetiva participação social no exercício da cidadania (BRASIL, 2001, p. 

32), somados aos Estudos do Letramento, em particular aos conhecimentos em torno das 

características que constituem e fundamentam os Projetos de Letramento, pode-se afirmar que 

estes se tornam ferramentas poderosas nas mãos do professor; são estratégias pedagógicas que 

fortalecem o trabalho docente e, por que não dizer, uma transfiguração esperançosa para a 

melhoria e revitalização do processo de ensino/aprendizagem. 

 

 

2.3.1 Percurso sócio histórico dos Projetos de Letramento 

 

 

Trabalhar no contexto escolar tendo como base “os princípios democráticos de ação 

social em que professores e alunos são parceiros” (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, 

p.62) exige não apenas novas posturas pedagógicas, mas também conhecimento teórico dos que 

se propõem a pôr em prática essa abordagem inovadora de ensino.  

Nos Projetos de Letramento, o aluno é posto como agente conhecedor de culturas e, 

consequentemente, toma poder de ação, ou seja, torna-se também responsável por todo o 

processo de desenvolvimento dos projetos, desde o planejamento até a avaliação dos resultados. 

Portanto, “os projetos favorecem, assim, o necessário compromisso do aluno com sua própria 

aprendizagem, pois contribuem muito mais para o engajamento nas tarefas como um todo, do 

que quando essas são definidas apenas pelo professor” (BRASIL, 2001, p. 87). 

É certo que “vários pensadores de diferentes áreas de conhecimento contribuíram para 

colocar em efervescência as ideias sobre projetos” (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, 

p.65), cujas concepções podem ser enumeradas para melhor compreender a efetivação dos 

conceitos sobre projetos, mais especificamente, os que se referem à escola e às teorias que 

embasam os Projetos de Letramento7.  

                                                        
7 Para melhor se aprofundar em relação à biografia e à corrente filosófica de cada pensador que aparece neste 

tópico, Cf. Oliveira; Tinoco; Santos (2011). 
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Segundo Oliveira, Tinoco e Santos (2011), Martim Heidegger (1889-1976), um dos 

maiores filósofos existencialistas do século XX, e Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905-

1980), francês, também filósofo existencialista, defendem que a ideia de que projetar é algo 

inerente à natureza humana, assumindo atitudes e, de forma livre, traçando nossos objetivos e 

projetando a vida. Nessa perspectiva, a ideia de projetos está relacionada à de ação, pois agimos 

mediados por projetos e, por conseguinte, não podemos deixar de fazê-los durante nossa vida, 

uma vez que estes nos impulsionam a atingir metas e buscar realizações, desejos, pessoais e/ou 

coletivos. 

 No âmbito educacional, no século XX, os educadores John Dewey (1859-1952) e 

William Kilpatrick (1871-1965), pensando em novas alternativas para o processo de 

ensino/aprendizagem e no desejo de efetivar a relação entre a escola e a vida fora dela, 

relacionaram a aprendizagem aos conceitos de motivação, sentido e significado, associando-a 

a conhecimentos prévios. “Nesse sentido, educar era um processo inerente à vida e não uma 

preparação para ela. Aprender vinculando escola e vida contribui, assim, para a reorganização 

da própria vida e, consequentemente, da própria escola” (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 

2011, p. 68). 

Segundo as autoras, na década de 1930, com a sistematização aplicada por Kilpatrick, a 

concepção de projeto em sala de aula implicava-se como método.  Nesse sentido, Fernando 

Sáinz, professor espanhol, vinculado aos manifestos de renovação pedagógica (Escola Nova), 

assegura o uso de projetos como alternativa de reformulação pedagógica que não se realiza por 

imposição aos professores ou à escola.  

Nesse sentido, cada professor faz reflexões sobre sua prática pedagógica desenvolvida 

em sala de aula e, com base nisso, desenvolve as possíveis mudanças necessárias no currículo 

oficial, visando à comunidade escolar, o tempo, o espaço, os recursos disponíveis, favorecendo, 

então, a opção por se trabalhar com projetos. 

Essa perspectiva, que concebe os projetos como método, traz como contribuições às 

novas teorias de ensino a tomada de situação-problema como ponto de partida e favorece o 

vínculo entre escola e mundo exterior no processo de aprendizagem.  

Na mesma década, um movimento a favor da democratização e expansão da educação 

na rede pública e gratuita, liderado por Anísio Spinola Teixeira (1900-1971), Fernando de 

Azevedo (1894-1974), Lourenço Filho (1897-1970) e outros, tomou força no Brasil e trouxe 

como documento o Manifesto dos pioneiros da Educação Nova (1932), no qual se percebe 

nitidamente influências de Dewey. Essa época foi propícia à “fomentação das ideias de 

educação como um direito de todos” (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, p. 72). 
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Nas décadas de 1940 a 1960, nos Estados Unidos e na França, destacam-se as 

significativas influências dos psicólogos da educação Jerome Bruner (1915-2000) e David Paul 

Ausubel (1918-2008) e do pedagogo Célestin Freinet (1896-1966) às novas perspectivas de 

ensino, contrapondo-se ao estilo tradicional e elitista.  

Segundo Oliveira, Tinoco e Santos (2011), Bruner sugere a reorganização do ensino a 

partir de conceitos-chaves associados a temas, utilizando-se de um currículo em forma de 

espiral, o que implica em retomar conteúdos importantes e verticalizar a compreensão. Em 

consonância a esta concepção, tem-se Ausubel, que se opõe à ideia de aprendizagem mecânica 

e defende a aprendizagem tendo como ponto de partida os conhecimentos prévios dos alunos.  

Nesse contexto, destacam-se ainda as concepções de Freinet, que enxerga o processo de 

ensino/aprendizagem de maneira ativa e centrada nos aprendizes, para os quais os professores 

devem pensar materiais didáticos, estratégias (em especial, as lúdicas), locais e condições de 

aprendizagem e ensino sempre de forma coletiva e situada. 

Nesse mesmo período, no Brasil, Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997), educador, 

desenvolvia o seu método de alfabetização de adultos8, que pressupunha, além da 

conscientização popular, uma postura política do trabalho de todo educador, tudo isso em meio 

a um movimentado contexto histórico9.  

No fim dos anos 1960 e na década de 1970, outros estudiosos também contribuíram na 

ressignificação das práticas escolares. Dentre eles, destaca-se o educador inglês Lawrence 

Stenhouse (1926-1982), que defende um currículo interdisciplinar, com diferentes conceitos-

chaves articulados a um tema e estimula a pesquisa na educação básica, além de argumentar 

que, através da reflexão diária sobre sua própria prática pedagógica, o educador pode analisar 

criticamente o seu fazer e redimensioná-lo constantemente. 

Por fim, na década de 1980, decorrentes das pesquisas sobre educação e com princípios 

sustentados pela psicologia, surgem a visão construtivista da aprendizagem e a ideia de 

conhecimento prévio, ambos considerados importantes para a construção do saber. Além disso, 

destacam-se também as contribuições da pesquisa sociocultural, que enfatizou a participação, 

a interação e a importância da comunidade, como elementos favoráveis à aprendizagem. 

Segundo Oliveira, Tinoco e Santos (2011) esse percurso histórico influenciou diferentes 

profissionais a repensar a escola, no sentido de esta poder oferecer uma aprendizagem mais 

                                                        
8 Alfabetizou trezentas pessoas em quarenta horas a partir do universo vocabular do grupo, previamente pesquisado 

(v. OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, p. 75). 
9 Nessa época, o Brasil vivenciava as ideias de reforma agrária, política e educacional e os movimentos populares, 

sindicais, político-partidários, bem como a de um grupo não ortodoxo da Igreja Católica, denominado Teologia da 

Libertação (v. OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, p.75). 
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significativa aos seus alunos, colocando, por sua vez, o trabalho com projetos no centro das 

discussões nos contextos de ensino. 

Em seguida, no final do século passado, ao incorporar os pressupostos do modelo de 

ensino espanhol, com a implementação da Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997), o termo projeto voltou a ter uma forte circulação no contexto 

educacional. Nesse contexto de reestruturação curricular, o pesquisador-espanhol César Coll, 

fundamentando em Piaget, Vygostsky, Ausubel e Bruner, teve uma significativa influência, 

pois desenvolveu uma proposta curricular baseada na interação entre a Pedagogia e a 

Psicologia. 

Dentre as ideias incorporadas aos PCN tem-se: a construção de um plano curricular que 

contemple e articule todos os níveis de funcionamento de uma escola; a presença da família e 

de outras instituições (públicas e privadas) nas atividades escolares; a estreita relação entre os 

conteúdos factuais, os conteúdos procedimentais e os conteúdos atitudinais bem como a 

inclusão de temas transversais para que o aluno perceba a ligação entre o que se aprende na 

escola com o que se vive fora dela.  

Com isso, nota-se, ainda mais a incorporação da expressão “pedagogia de projetos” nas 

escolas brasileiras, graças à incorporação do modelo educacional espanhol. Em meio a esse 

contexto de interação, o educador Fernando Hernández é, talvez, o mais lembrado quando se 

pensa em projetos. Por outro lado, tem-se ainda como referencial a orientação teórico-

metodológica da educadora francesa Josette Jolibert. 

Vale ressaltar que entre esses pesquisadores há semelhanças e diferenças. Ambos 

partilham a ideia de que trabalhos com projetos propiciam uma aprendizagem mais 

significativa. No entanto, em Hernández percebe-se uma influência maior das concepções de 

Dewey, enquanto que no trabalho de Jolibert é visível a influência dos princípios pedagógicos 

de Célestin Freinet. 

De acordo com Oliveira, Tinoco e Santos (2011), na perspectiva de Jolibert (1994), 

ensinar significa proporcionar a construção de conhecimentos integrada às práticas vividas e, 

para tanto, a educadora destaca três tipos de projetos: projetos referentes à vida cotidiana, 

projetos-empreendimentos e projetos de aprendizado, todos com ênfase na produção de textos 

em gêneros discursivos diferentes com respostas às situações de comunicação10 bem definidas 

e explicitadas aos alunos. 

                                                        
10 Refere-se a uma série de perguntas específicas que o texto, seja ele verbal ou não-verbal, destina-se a responder. 

(v. OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, p. 82). 
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Segundo as autoras, o educador espanhol Hernández não se prende, didaticamente, às 

questões relacionadas à linguagem, mas sim, a complexidade do conhecimento, por entender o 

trabalho com projetos como uma concepção educativa e política. Esse educador delineia um 

currículo integrado, no qual professores e alunos encontram-se unidos em torno de um problema 

que pretendem resolver, trabalham para atingir objetivos específicos, responder questões 

iniciais e as que forem surgindo no decorrer das ações propostas no projeto.  

Com isso, percebe-se que Hernández da maior relevância ao contexto de aprendizagem; 

enfatizando, assim, a aprendizagem situada. Quanto a isso, Oliveira, Tinoco e Santos (2011, 

p.83) afirmam: 

 

[...] Essa concepção pressupõe que as circunstâncias sociais, culturais e 

históricas geram tanto representações da realidade quanto respostas aos 
problemas de cada contexto e que as práticas educativas devem responder às 

mudanças sociais, às mudanças experimentadas pelos sujeitos em formação. 

 
 

A meta das propostas apresentadas por todos esses pesquisadores continua a ser a 

recriação da escola, uma vez que, de fato, o trabalho com projetos permite redimensionar o que 

se ensina com o que deve ser ensinado bem como rever a relação professor-aluno e a 

reorganização do tempo e do espaço escolar. 

Além disso, pelo exposto ao longo dessa discussão sobre a concepção de projetos, 

verificam-se os muitos nomes que foram atribuídos, tendo em vista os diferentes contextos 

históricos e as diferentes áreas de conhecimento, revelando, assim, a linha de desenvolvimento 

desenvolvida pelo pesquisador.  

Para Oliveira, Tinoco e Santos (2011), há uma distinção entre projetos temáticos e 

Projetos de Letramento. Os projetos temáticos, os mais comuns nas escolas, relacionam-se às 

temáticas e são previstos no calendário escolar, normalmente, como algo preestabelecido aos 

alunos para realização, o que, por muitas das vezes, não correspondem aos seus interesses e 

ficam restritos ao espaço escolar. Em contrapartida, nos Projetos de Letramento a temática é 

apenas um dos elementos a serem considerados, como ressalta Oliveira (2008, p. 104): 

 

[...] um projeto de letramento apresenta-se não somente como um modo de 
representação do mundo, mas como uma forma mediante a qual as pessoas 

exercem controle sobre a vida e atribuem sentidos não só ao que fazem, mas 

a si mesmas. Através dele, é possível ver atribuições de agência, processos 
discursivos e identitários e histórias de aprendizagem. 
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Nesse sentido, esses projetos são configurados dentro de uma postura político-

pedagógica, com uma visão escolar aberta à mobilização social, à intersubjetividade, ao 

dialogismo e à reflexividade, proporcionando o uso social da leitura e da escrita. Essas 

características tão diferentes são necessárias para a (re)construção do significado escolar, uma 

vez que reaproxima o contexto escolar do contexto social, respeitando a diversidade e a 

pluralidade cultural existente nessa sociedade. 

 

 

2.3.2 Aspectos que caracterizam os Projetos de Letramento 

 

 

Os Estudos de Letramento concebem o uso da leitura e da escrita como práticas sociais, 

o que implica em mudanças profundas e significativas no contexto escolar e nas práticas 

didáticas e pedagógicas desenvolvidas tanto pelos docentes e discentes, trazendo consequências 

ao processo ensino/aprendizagem. 

Segundo Oliveira, Tinoco e Santos (2011), muitos são os aspectos que constituem um 

Projeto de Letramento. Dentre eles podem-se citar os conceitos de aprendizagem expansiva11 e 

aprendizagem situada12, aspectos primordiais no desenvolvimento desses projetos, pois além 

de propiciar a ampliação de conhecimentos e capacidades dos educandos, promove a 

contextualização do processo ensino/aprendizagem e o engajamento em comunidade de 

aprendizagem.  

Ademais, o projeto tem como elemento organizador a resolução de problemas. 

Professores e alunos posicionam-se frente a uma problemática social, de interesse dos 

educandos, cuja resolução requer esforço individual e colaborativo, pois se encontram 

permeados de incertezas, dificuldades, conflitos e negociações. Nessa consciência quanto ao 

planejamento e execução das ações do projeto vai se constituindo uma rede de atividades13, um 

processo de ensino/aprendizagem de vertente horizontal, na qual professores e alunos são 

colocados em padrões novos de interação social. 

                                                        
11 Entende-se que a aprendizagem não está em transmitir conteúdos, mas como algo a ser (re)construído, 

(re)contextualizado, trabalhado como algo novo e não apenas vivido. (v. OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, 

p. 48) 
12 Porque a atividade ocorre em contexto e cultura específicos em um processo de coparticipação social. (v. 

OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, p. 50) 
13 São os diversos contextos e sistemas de atividades em que professores e alunos são inseridos durante a 

construção da aprendizagem. (v. OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, p. 52) 
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Essa diferente concepção de relação entre professor e aluno acarreta numa 

descentralização de poder, na qual a distribuição de tarefas14 se faz imprescindível. Nesse 

contexto, as competências vão se apresentando e colocando o aluno também como agente 

detentor da palavra e da ação, uma vez que se faz presente desde o planejamento das tarefas até 

a execução e culminância do projeto, no mesmo instante em que redimensiona o papel do 

docente e do discente. 

Em um Projeto de Letramento ocorre também a desterritorialização dos lugares de 

aprendizagem. A sala de aula não se constitui como território único de aprendizagem, 

descobrem-se que outros espaços sociais (família, igreja, trabalho, entidades públicas, dentre 

outros) são geradores de conhecimentos e saberes. A escola ultrapassa seus muros e traz a 

vivência social extraescolar para o processo de ensino/aprendizagem, possibilitando a 

aprendizagem horizontal.  

 Outro fator levado em conta é o tempo escolar, que deve ser visto não de forma neutra, 

mas coativa, disciplinar, que se impõe à prática pedagógica. O professor deve problematizar 

esse elemento constitutivo e também organizador das ações, conciliando espaço-tempo 

determinados pela escola com as necessidades e exigências das atividades a serem 

desenvolvidas no projeto. 

Além desse fator, não se pode esquecer da inserção num sistema de redes de 

comunicação que, assim como a desterritorialização dos lugares de aprendizagem, possibilita 

o elo da escola com outras esferas sociais, trazendo para o contexto escolar o seu entorno social, 

as necessidades cotidianas do cidadão e provocando um ensino de visão cooperativa por 

agregar-se a outros segmentos sociais (família, trabalho, igreja, dentre outros). 

Por fim, um outro aspecto relevante é o modo trabalhado com os meios de concretização 

da aprendizagem, ou seja, o uso dos instrumentos materiais e simbólicos. Nesse aspecto, a 

centralização dos recursos mediacionais modifica-se e o papel do professor passa a ser 

entendido como agente de letramentos, por justamente mediar não apenas conhecimentos, mas 

também instrumentos que promovam a participação de seus alunos em práticas sociais de 

letramento, utilizando a escrita de maneira situada e em diversos contextos interacionais. 

Em síntese, entende-se que esses aspectos constituintes de um Projeto de Letramento 

implicam em uma forma de ensinar e aprender diferenciada das que, por vezes, observa-se no 

contexto escolar. Trata-se de uma metodologia que nega, dentre vários fatores, a prescrição do 

                                                        
14 Ação em que todos dividem o trabalho, pois entende-se que ambos, alunos e professores, são sujeitos de saberes 

e, por conseguintes, exercem responsabilidades. (v. OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, p. 55) 
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ensino e a fragmentação dos conteúdos da linguagem, ao mesmo tempo que exige de seus 

colaboradores empenho, disponibilidade e visão crítica do processo ensino/aprendizagem. 

 

 

2.3.3 Características construtivas da prática social focalizada 

 

 

Ensinar de maneira situada, tendo como base teórica e metodológica os Projetos de 

Letramento, requer do profissional uma postura nova e mudanças quanto à sua posição em 

relação ao processo de ensino/aprendizagem, uma reconstrução denominada por Tinoco (2008) 

como identitário-profissional, envolvendo não apenas o papel do professor, mas também o do 

aluno. Nessa direção, o professor se vê como um agente de letramento15. 

Dentre muitos aspectos importantes que englobam o ensino da LP através da prática de 

Projetos de Letramento, pelo menos dois precisam ser enfatizados: o papel dos colaboradores 

diretos nesse processo (no caso, a professora e os alunos) e os conteúdos curriculares estudados 

ao longo das aulas.  

Primeiramente, as atribuições referentes ao trabalho do professor e dos alunos. Se antes 

apenas o professor era visto como o detentor do conhecimento, agora o aluno é considerado 

também possuidor de saberes, capaz de realizar atividades complexas envolvendo a linguagem 

e, consequentemente, também é responsável pelas ações do projeto e pela construção dos 

conhecimentos em sala de aula.  

Em segundo lugar, outro aspecto relevante nesse novo contexto metodológico é o 

objetivo dado ao processo de ensino/aprendizagem. Se anteriormente os conteúdos curriculares 

constituíam o foco principal e o elemento orientador do processo, agora se tem como eixo 

norteador uma questão social relevante e de interesse dos envolvidos, a qual requer esforços de 

todos na busca de uma solução para essa problemática, ao mesmo tempo que insere novos 

desafios na aprendizagem da língua às práticas escolares, como bem explica Tinoco (2008, p. 

166): 

 

Configura-se, nesse processo, a inserção de práticas de letramento não-escolar 

em uma situação de uso social de leitura e escrita que se origina na escola, 

desenvolve-se na comunidade do entorno e com os recursos de que os 

participantes dispõem e se destina a outra instância [...]. 

                                                        
15 Um mobilizador de conhecimento, dos recursos e das capacidades de seus alunos e não apenas um transmissor 

de conhecimentos. (v. OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, p. 56). 
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Em outras palavras, a inserção de práticas de letramento não escolar constitui em 

mudanças relevantes no processo de ensino/aprendizagem, trazendo implicações no fazer 

docente, no posicionamento do discente e no desenvolvimento das aulas, uma vez que exigirá 

dos colaboradores empenho e habilidades para se atingir os objetivos propostos inicialmente ao 

projeto. 

Além do mais, essa citação permite observar de que modo o ensino torna-se 

contextualizado no desenvolvimento de Projetos de Letramento, tendo como base a discussão 

ou resolução de uma questão social relevante e de interesse do alunado. As atividades em sala 

de aula envolvendo as práticas de leitura e escrita tornam-se mais significativas e situadas, 

oportunizando um ensino reflexivo quanto aos aspectos que envolvem a LP. 

Outro aspecto relevante nesse processo refere-se à reconstrução da identidade do aluno, 

pois esse passa a ser reconhecido como sujeito de conhecimento, aprendendo através de uma 

construção dialética, numa aprendizagem chamada expansiva que, por sua vez, se fundamenta 

no princípio de mediação16 proposto por Vygotsky e ampliado por Leontiev. 

Para Tinoco (2008), o princípio norteador nos Projetos de Letramento é a prática social. 

Dela surgirão categorias (interatividade e dialogismo; situação; agência e pluralidade cultural) 

que, independentemente da motivação inicial dos colaboradores do projeto, do tema, das 

atividades e dos gêneros trabalhados, constituem a diferenciação dos Projetos de Letramento 

dos demais tipos de projetos (temáticos, pedagógicos, didáticos, de ação social, dentre outros). 

Segundo a autora, na relação de interatividade compreendem-se as práticas de 

letramento, pois todas são interativas e precisam ser analisadas na perspectiva do 

compartilhamento de saberes. Os colaboradores interagem-se numa atividade situada, 

movendo-se em níveis de participação e de domínio. Essa noção junta-se com a de dialogismo, 

a qual concebe a compreensão da palavra no seu contexto de uso, ou seja, inserida em uma 

situação concreta de enunciação. 

Nessa perspectiva, em que se enfatiza o uso da palavra tendo em consideração o seu 

contexto, leva-se em conta a situação, isto é, o contexto da interação. Desse modo, a 

aprendizagem se realiza de maneira situada, haja vista a atividade acontecer em contexto e 

cultura específicos, realizando-se na interação. 

Além disso, Tinoco (2008), no trabalho com projetos a noção de agência social é 

constitutiva, uma vez que agir socialmente requer cuidados específicos com a língua, como os 

aspectos macrossociais de compreensão da situação comunicativa e com os microlinguísticos. 

                                                        
16 Concepção segundo a qual o conhecimento é construído mediante as interações entre os sujeitos. (v. OLIVEIRA; 

TINOCO; SANTOS, 2011, p. 48) 
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Os aspectos macrossociais referem-se a muitas questões, tais como o lugar social do escrevente, 

seus propósitos comunicativos, a relação com o destinatário, etc. Em contrapartida, os 

microlinguísticos referem-se aos aspectos formais do texto, tais como a adequação da 

linguagem, a obediência às regras da norma culta, dentre outros. 

Por fim, a autora destaca a pluralidade cultural17, que desestabiliza a concepção 

prescritiva de ensino e favorece a (re)construção e o compartilhamento de saberes e fazeres de 

culturas locais e globais, pois considerar a concepção de pluralidade cultural no contexto de 

ensino/aprendizagem resulta em algumas mudanças na cultura escolar, dentre elas, a definição 

dos conteúdos que compõem seu currículo e o objeto de estudo desse ensino.  

Desse modo, observa-se a inclusão de temas diferentes dos que são comumente 

específicos de um currículo escolar, cujo interesse seja advindo de seus colaboradores, o que 

implica na concepção de um currículo como construção social e não como algo a ser cumprido. 

Trata-se de uma mudança significativa e inovadora, principalmente quando se analisa a 

abordagem metodológica das escolas ao longo de muitos anos. 

Somado a isso, outra questão relevante nesse processo é a cultura local sendo tomada 

como objeto de estudo e a visão de que a aprendizagem se dá numa rede de conhecimentos, 

proporcionando aos professores e alunos não apenas o envolvimento em atividades e contextos 

diferentes, mas também o enfrentamento de atividades cognitivas que provoquem a real 

resolução de problemas e a combinação de diferentes informações advindas de diferentes 

contextos. 

Sendo assim, observa-se que todos esses aspectos descritos nesta discussão implicam 

em uma aprendizagem horizontal, com práticas contextualizadas de abordagem do ensino da 

língua e com características bem diferentes das práticas convencionais das escolas. 

 

 

2.3.4 Os gêneros como artefatos materiais no desenvolvimento de Projetos de Letramento 

 

 

Nos últimos anos, percebe-se que conceitos teóricos tais como gêneros textuais, tipos 

textuais, gêneros discursivos, letramento, dentre outros, tornaram-se usuais nos discursos dos 

                                                        
17 Reconhecer que o indivíduo, independentemente de sua classe social, nacionalidade ou escolaridade, é um 

portador de singularidades, pois, apesar de nascer em um grupo social, com complexo sistema simbólico, estes 

não são estáticos ou homogêneos, estão em processo e encontram-se em constante estado de (re)elaboração. (v. 

TINOCO, 2008, p. 197). 
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professores, principalmente quando questionados sobre sua prática pedagógica. No entanto, os 

estudos desenvolvidos na área de formação docente comprovam que, às vezes, o que ocorre de 

fato é uma apropriação inadequada desses conceitos, acarretando em “discursos ‘vazios’, com 

significações distorcidas e banalizadas” (OLIVEIRA, 2010, p. 326).    

Observando esse contexto atual de ensino e a prática docente, adotou-se, como 

parâmetro no desenvolvimento desse trabalho, o ensino da LP voltado à interação, valorizando 

seu uso em diferentes situações de contextos sociais, com sua diversidade de funções e sua 

variedade de estilos e modos de falar. Nessa perspectiva, o texto torna-se um artefato da 

interação entre os envolvidos, ou seja, o meio pelo qual se realizam as ações, entendimento que 

se contrapõe à prática em que esse é visto como produto a ser ensinado ou utilizado para a 

exploração de aspectos composicionais e análise formal da língua. 

No entanto, o trabalho contextualizado com a língua e, consequentemente, as atividades 

de leitura e escrita vistas como práticas sociais pautadas no uso e para o uso escrito e/ou falado 

requerem maior comprometimento da escola e dos professores no processo de formação e 

desenvolvimento de tais capacidades (ler e escrever) do aluno. Implica em formação continuada 

para os professores e estes, por sua vez, em disponibilidade para fazer o diferente e avaliar 

constantemente sua prática.  

Nesse contexto, objetiva-se a preparação do discente, não apenas para os concursos de 

modo geral, formação profissional ou formação acadêmica específica, mas para torná-lo um 

cidadão discursivamente capaz de atuar de maneira efetiva no mundo que o cerca. Trata-se, 

portanto, de conscientizar de que a LP constitui-se como eficaz e importante ferramenta de 

inserção social, uma vez que através dela pode-se agir e interagir nessa sociedade cada vez mais 

tecnológica e compacta, refletindo criticamente, garantindo e exercendo assim a cidadania. 

Nesse sentido, a escola tem como desafio preparar o seu aluno para a vida.    

Em se tratando do uso de texto na sala de aula, Geraldi (1984), cujas considerações são 

apontadas por alguns estudiosos como um divisor de águas no processo de ensino da LP, propôs 

como atividades pedagógicas a prática da leitura, de produção e de análise textual, em oposição 

ao ensino descontextualizado e fragmentado da língua. Essas atividades envolvem a concepção 

de linguagem como forma de interação e consolida o texto como unidade de ensino.  

Contudo, vale ressaltar que tal concepção envolve a noção de língua e o funcionamento 

do texto que embasam teoricamente a prática do professor. A prática pedagógica utilizada na 

maioria dos contextos escolares costuma tratar o texto como “produto”, algo pronto e acabado 

que servirá de suporte para o ensino formal da língua; usando o texto apenas como pretexto 
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para a exploração dos aspectos linguísticos e composicionais, sem dar ênfase às etapas 

percorridas pelo escritor na sua construção.  

Aliada a esse aspecto, pode-se destacar outra prática envolvendo as atividades de 

produção textual nas escolas: a valorização do contexto situacional e interacional que embasam 

as produções de texto. Na maioria dos casos, percebe-se a didatização dessa atividade, na qual 

o aluno produz o texto, em contexto fictício e sem significância real, como se na escola tudo 

fosse um “faz de conta”, “um imagine”. A verdade é que tudo é pensado e preparado pelo 

professor, que cria determinadas situações, as quais exigem o estudo da língua e propiciam sua 

aprendizagem na sala de aula.  

Dessa forma, o contexto prático e social do indivíduo, existente além dos muros 

escolares, acaba não influenciando efetivamente no cotidiano escolar e, por conseguinte, o 

ensino da LP, mesmo pautado no uso do texto, continuará descontextualizado, sem sentido real 

na vida do educando. Portanto, faz-se necessário ir além dessa prática de ensino e inserir no 

contexto escolar o caráter dialógico e interacional dos textos, ou melhor, dos gêneros 

discursivos. É necessário entender que a escrita exerce uma função social e, consequentemente, 

os gêneros discursivos surgem dessa interação social, no qual os sujeitos (interlocutores) 

constroem sentidos ao mesmo instante que se constroem historicamente, como ressalta Koch 

(2011, p. 17):  

 

O sentido de um texto é, portanto, construído na interação texto-sujeitos (ou 

texto-co-enunciadores) e não algo que preexista a essa interação. Também a 
coerência deixa de ser vista como mera propriedade ou qualidade do texto, 

passando a dizer respeito ao modo como os elementos do contexto 

sociocognitivo mobilizados na interlocução vêm a constituir, em virtude de 

uma construção dos interlocutores, uma configuração veiculadora de sentidos. 

  

  Essa forma de conceber o texto implica em estudar a língua de forma interativa e, 

consequentemente, considerar o contexto dessa interação, ou seja, dar relevância às atividades 

práticas e sociais em que a língua é utilizada, contextualizando o seu uso e, por conseguinte, 

trazendo para o processo de ensino/aprendizagem as atividades cotidianas vivenciadas pelos 

alunos fora da sala de aula e do espaço escolar.   

 Para isso, os Projetos de Letramento podem se constituir em um importante recurso 

didático pedagógico capaz de propiciar esse ensino contextualizado da língua, com práticas 

situadas.  Nessa perspectiva, os alunos escrevem com o propósito de alcançar os objetivos 

comunicativos daquela atividade, seu foco não está em receber uma nota simbólica por aquela 

produção, mas sim na intencionalidade do texto e no leitor de sua produção, por isso a 
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preocupação com o entendimento e a construção desse texto. Sabem que os seus textos irão 

circular em outros meios sociais, que serão lidos por outras pessoas e não apenas pelo(a) 

professor(a). 

Nessa direção, adotou-se para este trabalho a concepção de ensino da produção da 

escrita de maneira processual e colaborativa, composta por etapas, enfatizando o contexto de 

produção e o processo de construção do texto. Em se tratando dessa concepção, Passarelli 

(2004) salienta que a mesma aborda como o indivíduo escreve e seu interesse, imaginando-se 

escritor de suas próprias ideias, entendendo a escrita, praticando-a e, assim, aprendendo e 

incorporando as convenções gramaticais nos próprios textos. Quanto à importância desse 

processo, a autora afirma: 

 

As pesquisas mostram que, à primeira vista, os modelos processuais parecem 

não se ancorar numa dimensão social. Contudo, a escritura não é apenas um 
processo cognitivo interno, voltado para o indivíduo: é, também, uma resposta 

às convenções discursivas decorrentes dos procedimentos preferidos de criar 

e comunicar conhecimentos em determinadas comunidades. Só se pode 

verificar a função de um texto a partir da observação dos contextos em que 
esses textos desempenham atividade comunicativa (PASSARELLI, 2004, 

p.80). 

 

Desse modo, entende-se que escrever não se resume apenas a fazer um texto, mas 

expressar-se através dele. Trata-se de uma ação interativa que envolve propósitos 

comunicativos a serem alcançados, necessária à prática social e, mesmo estando fortemente 

ligada ao contexto da sala de aula, não pode ser simplificada a uma mera tarefa escolar. É 

necessário frisar a aplicabilidade dessa prática à vida social do indivíduo.  

Conforme antes discutido, Passarelli (2004) discorre sobre as etapas necessárias à 

produção textual e propõe um roteiro de ensino para essa prática. Essa proposta configura-se 

em quatro etapas: planejamento, tradução de ideias em palavras, revisão e editoração.   

A primeira etapa corresponde ao planejamento da escrita. Segundo a autora, neste 

momento, o produtor do texto, a partir do tema proposto, realiza uma coleta de materiais, de 

informações relevantes à produção textual, visando sua construção e o público alvo desse texto, 

ou seja, o leitor. No entanto, muitas vezes, essa etapa é pouco vivenciada na escola ou associada 

à perda de tempo, como afirma Passarelli (2004, p. 90):  

 

A fase de planejamento de uma redação é a que, usualmente, os estudantes 

pouco e nem sempre utilizam. Eles, em geral, ou iniciam a redação logo que 

recebem o tema, ou aguardam ‘olhando para o tempo’ por alguma inspiração 
caída de algum lugar. Esperar pela inspiração, caso ela não esteja associada a 
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um raciocínio ativo, é perder tempo. Para muitos, planejar seria o mesmo que 

adiar o momento de escrever, o que lhes pareceria pura perda de tempo. 

 
 

Sendo assim, vivenciar essa etapa torna-se imprescindível para a aprendizagem do 

indivíduo quanto à produção textual, principalmente quando realizada em contexto escolar, 

pois, na maioria das vezes, essa tarefa vem associada à outra exigência, que corresponde ao 

cumprimento do tempo destinado à realização. Além do mais, é na escola onde a maioria das 

pessoas são instigadas a produzir texto e sendo ela uma das principais instituições responsáveis 

pela construção e aprendizagem de conhecimentos científicos, essa etapa torna-se pertinente no 

processo de ensino/aprendizagem do indivíduo. 

Em seguida tem-se a etapa da tradução de ideias em palavras18. Segundo Passarelli 

(2004), esta fase corresponde à primeira versão do texto, na qual as informações levantadas na 

etapa anterior vão para o papel e o texto começa a ser construído. Apesar do tempo dedicado, 

esse trabalho corresponde à primeira versão do texto, o que significa dizer que outras 

modificações serão realizadas. É, portanto, uma fase decisiva para alunos e professores, pois é 

neste momento que se coloca em prática a aprendizagem em relação aos conhecimentos teóricos 

da língua, que se observa os aspectos composicionais dos gêneros discursivos apropriados à 

produção e se constata legitimamente a competência comunicativa desse estudante. 

Quanto à terceira etapa, isto é, o momento da revisão19 da escrita, a autora destaca alguns 

aspectos importantes no contexto escolar, dentre eles, a postura dos educandos e da escola para 

essa etapa. Trata-se de um momento de se dispor a rever o que foi escrito, de assumir o papel 

de leitor de seu próprio texto e executar várias ações (modificar partes do texto, analisar a 

exatidão de significados, incluir sentenças, substituir por termos, dentre outras) em busca da 

expressividade adequada à comunicação, conforme observa Passarelli (2004, p. 93): 

 

Embora fundamental na produção de um texto, a revisão é a etapa contra a 
qual os alunos mais se rebelam. Ela é pouco praticada na escola, pois se 

observa que, frequentemente, os rascunhos das redações trazem poucas 

correções. Muitas redações passadas a limpo em quase nada diferem dos 
rascunhos. Os textos são relidos com rapidez, o que não permite uma leitura 

crítica. 

 

                                                        
18 Escrever as ideias organizando-as segundo o que foi pensado no planejamento. Trata-se de um texto provisório 

que sofrerá, consequentemente, uma revisão (v. PASSARELLI, 2004, p. 93). 
19 Corresponde à leitura do material textual produzido, a fim de examinar, detalhadamente, aspectos voltados à 

adequação linguística, exatidão de significados, além da acessibilidade e da aceitabilidade pelo provável leitor (v. 

PASSARELLI, 2004, p. 94). 
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A problemática apontada pela autora corresponde ao cotidiano de muitos contextos 

escolares e insere uma reflexão relevante ao processo de ensino/aprendizagem, principalmente 

ao fazer docente. Observa-se que para o aluno realizar constantemente essa etapa em suas 

produções e para que ela se torne costumeira na escola, é necessário também que o professor 

priorize essa ação, tornando-a rotineira nas aulas de LP e fazendo com que aconteça não de 

forma aleatória, pedindo apenas ao aluno que releia o que escreveu, mas sistematizada, de 

maneira que sua importância seja realçada tanto na construção do texto como também no 

desenvolvimento da competência comunicativa dos discentes. 

A última etapa referente à escrita processual é a editoração20. Nesse momento, 

Passarelli (2004) ressalta o caráter público que o texto assumirá e aponta a importância desta 

etapa, uma vez que para concretizá-la é necessária outra revisão e isso faz com que o produtor 

releia o que escreveu e seja ainda mais crítico ao decidir a forma final do texto. Quanto ao 

desenvolvimento dessa etapa no contexto de sala de aula, a autora diz:  

 

Na escola, esta etapa não deveria corresponder ao momento do ‘desprazer de 
passar a limpo’ um texto que será (será?) lido apenas por um professor-

corretor. Esse desprazer pode ser contornado quando o professor cria 

possibilidades de socializar o produto final com outros leitores. Mas sabemos 

que nem todos os textos produzidos na sala de aula poderão ser divididos com 
outros leitores, pois isso nem sempre é viável na prática do dia-a-dia. Assim, 

é pertinente que o professor deixe claro o que pretende fazer com o produto 

final. Haverá situações em que o texto não sairá da classe, mas sempre é 
aconselhável que, pelo menos, outros estudantes venham a lê-lo 

(PASSARELLI, 2004, p. 98). 

 

Nessa perspectiva, a autora remete ao sentido dado à produção textual em sala de aula. 

Percebe-se que é necessário frisar a aplicabilidade do texto nos momentos de 

ensino/aprendizagem, nesse caso, fazê-lo circular além da sala de aula. Passar por todas essas 

etapas torna-se ainda mais significativo para o aluno quando se entende que sua produção será 

vista por outros leitores e não apenas pelo seu professor de LP.  

Essa concepção entra em conformidade à presente nos Projetos de Letramentos, em que 

se enfatizam as atividades de leitura e escrita como práticas sociais e preserva-se a interação 

entre os interlocutores, valorizando seu contexto comunicativo. As ações, nesse tipo de projeto, 

concretizam-se através dos textos, isto é, do uso dos gêneros discursivos como meios de 

efetivação da prática social.  

                                                        
20  Refere-se à fase de tornar público ou socializar o que foi criado. (v. PASSARELLI, 2004, p. 98). 
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Por fim, Passarelli (2004) aponta um componente presente em todas essas etapas de 

produção textual, definido como guardião do texto. Para a autora, esse elemento é próprio das 

etapas de construção e interfere constantemente na construção de sentido do texto, isto é, na 

coerência textual. Trata-se de um elemento que orienta o produtor quanto à escrita do gênero 

discursivo e ao propósito de sua produção, uma espécie de componente ativo e vigilante 

presente no senso crítico do produtor.  

Esse elemento leva em consideração aspectos característicos do escritor, tais como “o 

bom senso do indivíduo (realidade concreta), sua intuição (mundo das possibilidades), seus 

sentimentos (valores pessoais), enfim, sua experiência de vida” (PASSARELLI, 2004, p. 100).  

Sua ação é constante e pode ocorrer durante todas as etapas de produção textual, o que confere 

ao escrevente a liberdade de realizar alterações no texto várias vezes e em diversos momentos, 

tendo em vista o propósito comunicativo estabelecido à interação.   

Nesse sentido, o trabalho com os gêneros discursivos realizado nesta pesquisa é 

concebido de maneira diferente daquele costumeiramente desenvolvido nas escolas. A noção 

de gêneros do discurso, sua funcionalidade e sua abordagem em sala de aula são pautadas na 

prática social e na construção processual e colaborativa da escrita, opondo-se ao ensino 

fragmento da língua e à concepção de texto como algo acabado. 

 

 

2.4 O ESTUDO DOS GÊNEROS DISCURSIVOS NA ABORDAGEM BAKHTINIANA DA 

LINGUAGEM 

 

O ensino da LP vem sendo objeto de análises e estudos nas últimas décadas 

principalmente no que diz respeito ao nível da qualidade de ensino no país, mais precisamente 

quanto à aprendizagem da leitura e da escrita apresentada pelos discentes, o que acaba exigindo 

melhorias na educação e, consequentemente, no desenvolvimento do trabalho pedagógico e na 

formação do docente.  

Os PCN priorizam como objetivo para o ensino da LP o desenvolvimento da 

competência discursiva do aluno e, consequentemente, os gêneros como objeto de estudo, pois 

acreditam que é através da linguagem que as pessoas realizam suas atividades cotidianas. É o 

meio pelo qual agem e interagem com o mundo, expressam suas ideias, sentimentos, 

influenciam o outro, enfim, realizam constantemente atividades discursivas, exercendo e 

garantindo, desse modo, a sua cidadania.  
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No entanto, essa mudança proposta pelos PCN não se traduz em algo tão simples. Essa 

concepção provoca inquietações àqueles que fazem o contexto educacional, pois envolve além 

de disposição para novas práticas pedagógicas, formação teórica e/ou continuada para os 

docentes, o que implica, dentre outros fatores, interesse pessoal pela busca de aperfeiçoamento 

e apoio (incentivo) governamental aos que buscam melhorar sua prática, oferecendo-lhes 

condições de trabalho (disponibilidade), ao mesmo tempo que estimula e favorece essa busca.  

Tudo para que efetivamente a mudança aconteça e que as novas concepções de ensino 

sejam propagadas e implementadas eficazmente no contexto educacional, trazendo como 

consequência melhorias no nível de aprendizagem dos discentes e, por conseguinte, na 

educação do país. 

Em síntese, há dois aspectos relevantes que envolvem essa problemática. De um lado, 

existem professores que, arraigados às concepções tradicionais de ensino, insistem em lançar 

mão das unidades mínimas da língua como objeto de estudo nas aulas de LP, fragmentando a 

língua, simplificando sua significância às normas e convenções (ortográficas, gramaticais, 

dentre outros), dificultando, assim, a implementação das mudanças necessárias e emergentes 

que envolvem o processo de ensino/aprendizagem da LP.  

Por outro lado, existem professores dispostos a se posicionarem de maneira diferente na 

prática docente, mas que se encontram, por vezes, impedidos pelas dificuldades com que se 

deparam, ou se sente inseguros e/ou incapazes de atuar, justamente porque lhes falta o 

primordial, que é a formação adequada às novas práticas.  

A verdade é que importantes reflexões envolvendo o processo de ensino/aprendizagem 

vêm sendo divulgadas e, por sua vez, não podem ser ignoradas nem pelos educadores, nem por 

aqueles que estão direta ou indiretamente inseridos nesse processo. Em outras palavras, “ensinar 

exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação” (FREIRE, 1996, 

p. 35), portanto, deve-se sempre buscar práticas que melhor efetivem esse processo. 

Nesse contexto, “a unidade básica do ensino só pode ser o texto” (BRASIL, 2001, p. 

23), o que torna inviável o ensino descontextualizado e fechado em análises da língua para a 

língua, isto é, aquele ensino pautado apenas na metalinguagem. Em decorrência disso, tem-se 

também a consolidação dos gêneros como objeto de ensino do processo ensino/aprendizagem, 

pois através deles as atividades discursivas são realizadas, o que justifica a urgência em estudá-

los.  

Além do mais, para o desenvolvimento da competência discursiva do indivíduo é 

relevante entender que a linguagem se faz presente em todas as atividades humanas e, por sua 

vez, os textos, dependendo do campo de comunicação, são organizados mediantes aspectos 
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característicos de cada esfera social. Isso significa dizer que, segundo Bakhtin (2011), os textos 

são constitutivos de aspectos temáticos, composicionais e estilísticos responsáveis por defini-

los como pertencentes a este ou aquele gênero. Nessa direção, o autor afirma que: 

 

[...] O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados* (orais e escritos) 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 

atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 
finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 

estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos 

e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção 

composicional. Todos esses três elementos ─ o conteúdo temático, o estilo, a 
construção composicional ─ estão indissoluvelmente ligados no todo do 

enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um 

determinado campo da comunicação. (BAKHTIN, 2011, p. 261) 

 

Isso significa que o uso da língua se realizada através de enunciados21 que estão 

presentes em cada interação social realizada pelo indivíduo e, por conseguinte, constitui-se 

como importante meio comunicativo, com propósitos próprios dessa interação, relacionando-

se com o contexto e a esfera social em que ocorrem, o que também justifica a diversidade e a 

heterogeneidade dos gêneros discursivos.  

Para Bakhtin (2011), cada enunciado é único, individual, no entanto é pronunciado por 

integrantes de um determinado campo de atividade humana, o qual elabora os seus tipos 

relativamente estáveis, ou seja, os gêneros discursivos. Desse modo, os gêneros refletem as 

condições específicas de cada esfera social e se caracterizam por serem diversos e heterogêneos, 

haja vista a infinidade de possibilidades de usos da língua nas diversas atividades humanas, as 

quais integram em seu meio o repertório específico desse contexto discursivo. 

Além do mais, esses reflexos advindos das condições específicas de cada esfera da 

atividade humana e de sua finalidade são consolidados nos gêneros do discurso pelo seu 

conteúdo temático, estilo e aspectos composicionais.  

Em outras palavras, os gêneros discursivos estabelecem relação direta com os usos da 

linguagem nos mais diversos campos de interação discursiva, ou melhor, em todas as interações 

da linguagem. Quanto ao uso dos gêneros discursivos, destaca-se: 

 

Assim, a construção do enunciado, apesar da vontade discursiva do falante, 
não pode ser considerada como uso e combinação absolutamente livres das 

formas da língua. Para além do domínio das formas de determinada língua 

(léxico, gramática), é necessário, para a interação, o domínio dos gêneros. 

(RODRIGUES, 2005, p. 167) 

                                                        
21 Optou-se por manter o termo enunciado por coerência à teoria utilizada. (v. BAKHTIN, 2011, p. 261). 
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Nesse sentido, os gêneros englobam uma forma histórica e ao mesmo tempo nova. Isto 

é, a cada uso os gêneros se reconstituem mantendo a individualidade da enunciação, sua 

existência e evolução, pois se renova a cada situação de interação discursiva, uma vez que irá 

refletir as condições específicas desse contexto interacional. Ademais, segundo Rodrigues 

(2005), tanto a língua quanto as formas dos gêneros são necessárias à interação, sendo que, em 

comparação à língua, os gêneros são mais flexíveis às mudanças sociais.   

Como mencionado, os gêneros, na teoria bakhtiniana, são constituídos por três 

elementos básicos que os definem. Primeiro, o conteúdo temático, que se refere ao seu objeto 

do discurso e sua finalidade discursiva, ou seja, o sentido específico presente naquela 

determinada interação entre os sujeitos. Segundo, o estilo, que corresponde à escolha de 

recursos da língua (léxico, gramática) a ser utilizado na construção do gênero. E, por último, os 

aspectos composicionais, que dizem respeito à organização discursiva do gênero que envolve 

aspectos como a disposição e o acabamento do discurso e os sujeitos dessa interação.  Esse 

componente remete à heterogeneidade dos gêneros, resultante de sua ligação com os diversos 

campos de atividade humana. 

Vale ressaltar que, quanto ao estilo dos gêneros, “[...] todo enunciado, por ser individual, 

pode absorver um estilo particular, mas nem todos os gêneros são capazes de absorvê-lo da 

mesma forma” (RODRIGUES, 2005, p. 168), ou seja, alguns gêneros pouco adquirem essa 

individualidade, devido à sua natureza genérica22. 

Em se tratando da heterogeneidade, Bakhtin (2011) distingue os gêneros primários dos 

secundários. Os primários referem-se às situações de comunicação relacionadas às esferas 

sociais cotidianas (carta, diálogo, bilhete, etc.), enquanto que as dos secundários correspondem 

a outras esferas públicas e mais complexas. Para o autor, os gêneros secundários, em sua 

formação, incorporam os primários, os quais se transformam e adquirem um outro caráter, 

desvinculam-se da comunicação imediata e dos enunciados alheios. 

Essa concepção de gêneros postulada por Bakhtin não é estática, pois, segundo Koch 

(2011), por ser um produto social, os gêneros estão sujeitos a mudanças decorrentes não apenas 

de transformações sociais, como também de novos procedimentos de organização, de 

acabamento da arquitetura verbal e de modificações do lugar atribuído ao ouvinte. 

Conforme a autora, gêneros do discurso caracterizam-se por: a) serem tipos de 

enunciados relativamente estáveis ligados a uma determinada esfera social; b) apresentar um 

                                                        
22 Os gêneros mais propícios são os da esfera literária, enquanto que os menos produtivos serão aqueles de maior 

padronização e de rigor específico, por exemplo, os documentos oficiais (v. RODRIGUES, 2005, p. 168).  
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plano composicional, um conteúdo e um estilo; c) são entidades selecionadas de acordo com a 

esfera de necessidade, os participantes e a intenção do locutor. 

Diante disso, o ensino da LP pautado no texto como unidade de ensino exige do 

educador um conhecimento teórico não apenas quanto à concepção de língua adotada em sua 

prática pedagógica, mas das teorias que envolvem o estudo dos gêneros. Contudo, 

reconhecendo a dimensão social dos gêneros, sua presença na sala de aula torna-se ainda mais 

necessária, pois denota uma forma concreta de potencializar a ação dos professores e, por 

conseguinte, de seus alunos. A competência discursiva envolve o reconhecimento do gênero 

adequado na interação e o uso e a desenvoltura com a língua em contextos e objetivos 

específicos. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
 

3.1 TIPO E ABORDAGEM DE PESQUISA 

 
 

Neste trabalho, utilizou-se como recurso didático a prática de projetos como ação 

integrante do trabalho docente, mais especificamente, o desenvolvimento de Projetos de 

Letramento. Em se tratando desse tipo de projeto muitas de suas características o diferem dos 

demais tipos comumente aplicados nas escolas. A exemplo disso, pode-se destacar: a origem e 

justificativa de sua utilização bem como o planejamento e execução de suas ações. 

Vale ressaltar que em um Projeto de Letramento prioriza-se a necessidade real dos 

educandos, partindo sempre de alguma questão de interesse deles e de sua realidade, suscitando, 

assim, ações que envolverão as atividades de leitura e escrita em sentidos diferentes daqueles 

usualmente aplicados na escola. Essas atividades terão por objetivo não apenas aprender a ler e 

a escrever para ler e escrever, como também estarão voltadas para uma prática social, em que 

se objetiva “atingir algum outro fim” (KLEIMAN, 2001, p. 238). 

Nessa perspectiva, os educandos são orientados a agir, por meio da leitura e da escrita, 

não apenas para alcançar a mera aprendizagem formal da língua, mas para atingir algo, 

configurando-se então em uma aprendizagem situada, implementada em condições específicas, 

nas quais o contexto de sala de aula e o trabalho do professor são de extrema importância. A 

respeito da execução de Projetos de Letramento, Kleiman (2009, p. 5) afirma que:  

 

A implementação de um projeto de letramento depende de um professor que, 
mais do que saber conteúdos, sabe como identificar os interesses das crianças 

da turma, onde e como procurar dados e informações relevantes para as metas 

do projeto e como orientar o trabalho dos alunos para que eles próprios façam 
perguntas instigadoras que os motivem a, eles mesmos, coletivamente, 

procurar respostas, desenvolvendo estratégias de aprendizagem e adquirindo 

saberes de valor nesse percurso. 

 

 Sendo assim, observa-se a importância do contexto da sala de aula para o 

desenvolvimento desse tipo de projeto, pois é a partir dele que se gerará a temática e todas as 

ações a serem realizadas durante seu desenvolvimento, levando-se em conta as suas 

especificidades e os indivíduos que a compõem. Antes de qualquer outro fator, o pesquisador 

deve estar atento ao cenário de pesquisa e se inserir nesse contexto para gerar os dados 

necessários de seu estudo.  
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Além do mais, o planejamento e a execução de suas ações são especificidades 

importantes nesse tipo de projeto, pois estas são propostas e realizadas por todos os agentes que 

dele tomam parte (no caso, a professora e os alunos). Diferentemente dos demais tipos de 

projeto, as ações não são previamente estabelecidas: há uma temática, uma discussão em torno 

de uma problemática social, e a busca pela solução dessa problemática é que suscitará as ações 

planejadas, ou seja, busca-se a ação de acordo com a necessidade do projeto. Não se trata de 

algo previamente estabelecido, mas sim decidido e construído entre os colaboradores.   

A atuação com Projetos de Letramento requer de seus agentes envolvimento, visto que 

eles se tornam responsáveis diretos pelo desenvolvimento das tarefas a serem realizadas, de 

maneira coletiva e individual, para o alcance dos objetivos propostos. Ao mesmo tempo que 

prepara a ação coletiva, a participação nesses projetos contribui para a construção da autonomia 

dos indivíduos envolvidos.  

O trabalho com esse tipo de projeto assume características metodológicas da pesquisa-

ação. Nessa perspectiva, os colaboradores, em geral, não são deslocados de seu ambiente, mas 

o investigador é que se insere nesse espaço para diagnosticar a realidade, detectar dificuldades, 

planejar as ações e executá-las.  

A pesquisa também se caracteriza como interventiva. Por meio dela, o pesquisador 

busca estratégias para atenuar problemas diagnosticados e, a partir disso, descrever as mudanças 

alcançadas na realidade. Trata-se de “uma intervenção em pequena escala no mundo real e um 

exame muito de perto dos efeitos dessa intervenção” (MOREIRA; CALEFFE, 2006, p. 89).  

Com base em vários autores, Chizzotti (2013) condensa os modelos apresentados sobre 

a pesquisa-ação e descreve seis fases que caracterizam a sequência deste tipo de pesquisa. A 

primeira diz respeito à definição do problema. O pesquisador pressupõe a determinação da 

instituição que quer estudar ou do problema que quer resolver e, para isso, deve buscar 

informações preliminares.  

Na segunda fase, realiza-se a formulação do problema. É necessário analisar as 

informações coletadas e definir as melhores ações a serem usadas durante a pesquisa. Em 

seguida, que corresponde à terceira etapa, tem-se a implementação da ação, que envolve o plano 

de execução, com objetivos específicos, as pessoas, os lugares, o tempo e o meio. 

Na quarta etapa, tem-se a execução da ação. Essa atividade é acompanhada em todos os 

seus aspectos (do início aos resultados), para depois serem relatados e avaliados. Na penúltima 

etapa, faz-se a avaliação da ação. Nesse momento, ao avaliar os resultados e a maneira como a 

pesquisa foi conduzida, o problema e o plano de ação, anteriormente estabelecidos, podem ser 
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redefinidos e é possível que surja a proposição de um novo plano para outra ação que, por sua 

vez, terá os resultados avaliados.  

Por último, a sexta fase corresponde à continuidade da ação. Fase em que ocorre “o 

acompanhamento durável das ações propostas para que a pesquisa não se esgote nas conclusões 

formais de um texto” (CHIZZOTTI, 2013, p. 86). Em outras palavras, o relatório de todo o 

processo deve auxiliar na discussão quanto aos impasses encontrados e às soluções dadas, 

dando continuidade, desse modo, às análises, podendo surgir outra pesquisa ou não. Esse 

percurso característico da pesquisa-ação confere ao pesquisador subsídios para análise e 

execução de sua pesquisa.  

Numa pesquisa qualitativa, o investigador torna-se instrumento principal da 

investigação e a sua inserção no ambiente natural da pesquisa é inevitável, visto que analisar o 

local de estudo indissociavelmente de seu contexto constitui uma das características 

fundamentais dessa abordagem. Defensores desse tipo de pesquisa acreditam que, se inserindo 

no ambiente natural de estudo, os fenômenos que nele ocorrem são mais bem compreendidos, 

como confirma Bodgan e Biklen (1994, p. 48): 

 

Os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se 

preocupam com o contexto.  Entendem que as acções podem ser melhor 

compreendidas quando são observadas no seu ambiente natural de ocorrência. 
Os locais têm de ser entendidos no contexto da história das instituições a que 

pertencem. Quando os dados em causa são produzidos por sujeitos, como no 

caso de registos oficiais, os investigadores querem saber como e em que 
circunstâncias é que eles foram elaborados. Quais as circunstâncias históricas 

e movimentos de que fazem parte? Para o investigador qualitativo divorciar o 

acto, a palavra ou o gesto do seu contexto é perder de vista o significado. 

 

 Nesse contexto metodológico, a análise é feita de forma descritiva que, por sua vez, 

deve respeitar ao máximo a maneira como os dados foram recolhidos. Os investigadores 

utilizam-se desses dados para subsidiar suas afirmações, depoimentos que podem justificar 

pontos de vista. Neles estão incluídas fotografias, vídeos, transcrições de entrevistas, notas de 

campo, documentos pessoais e outros registros, atribuindo assim à palavra ou às imagens maior 

ênfase, ao invés de números. 

 Ainda sobre a pesquisa qualitativa, vale ressaltar que o interesse dos investigadores está 

mais concentrado no processo que no produto ou resultado. Durante o processo, vários 

questionamentos são formulados a fim de entender melhor o fenômeno, por isso nada é 

corriqueiro e tudo deve ser analisado de maneira minuciosa. Além do mais, essa análise tem 

como característica a utilização do método indutivo, ou seja, os pesquisadores não coletam os 
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dados com o objetivo de confirmar ou infirmar hipóteses, mas suas conclusões aparecem à 

medida que os recolhem e os agrupam para análises.  

 Em se tratando dos colaboradores, nesse tipo de abordagem, estes possuem espaço 

fundamental na pesquisa, visto que são eles os detentores do conhecimento de interesse dos 

investigadores. Sem falar que numa abordagem qualitativa é importante e de sumo interesse o 

modo como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas. 

Contudo, não se pode deixar de destacar que, caracterizado por aspectos de abordagem 

qualitativa, o presente estudo assume uma perspectiva descritiva, uma vez que se dispõe a 

observar e analisar a prática de aplicação de Projetos de letramento em sala de aula e suas 

implicações na construção da autonomia da produção escrita dos educandos diretamente 

envolvidos na pesquisa, bem como a padronização das técnicas de coleta de dados. 

Por último, outra característica constituinte deste estudo refere-se ao seu aspecto 

procedimental, que pode ser definido como uma pesquisa-ação por se tratar de uma intervenção 

na realidade de uma sala de aula. A problemática é justamente conciliar a prática pedagógica 

de sala de aula aos objetivos do ensino da Língua Portuguesa (LP) propostos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), trazendo como recurso pedagógico os Projetos de letramento, 

os quais colocam seus colaboradores como agentes de conhecimentos, agregando à presente 

pesquisa mais uma característica da pesquisa-ação que é o caráter colaborativo.   

 Segundo Moreira e Caleffe (2006), a pesquisa-ação caracteriza-se por ser uma 

intervenção em pequena escala, examinando de perto seus efeitos, e por ter caráter situacional, 

voltada para um problema específico em contexto específico. Ela é usualmente colaborativa, 

pois equipes de pesquisadores trabalham juntas; é participativa, pois envolve direta ou 

indiretamente os participantes no seu desenvolvimento, consequentemente incorporando suas 

ideias e expectativas; é autoavaliativa e sofre modificações constantemente objetivando 

melhorar a prática. 

 Esse tipo de pesquisa “é apropriada sempre que um conhecimento específico seja 

necessário para um problema específico em uma situação específica” (MOREIRA; CALEFFE, 

2006, p. 93). Nas escolas, podem ser usadas em questões que envolvem os métodos de ensino; 

as estratégias de ensino; procedimentos de avaliação; atitudes e valores; desenvolvimento 

pessoal dos professores; gerenciamento e controle e gestão. 
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3.2 CENÁRIO DA PESQUISA 
 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida numa escola estadual da rede pública de ensino, 

mais especificamente, na Escola Estadual Instituto “Vivaldo Pereira”, localizada no município 

de Currais Novos / RN. 

 

Imagem 1: Instituto “Vivaldo Pereira” - IVP 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

A instituição é uma das escolas mais conhecidas da cidade por sua significativa 

contribuição à educação do município. Essa escola era a única que oferecia à comunidade local 

o antigo curso de Magistério, o qual formou muitos professores que hoje atuam nas escolas 

curraisnovenses. Além disso, muitos dos pais e dos atuais professores da própria instituição 

estudaram nessa escola e, por isso, nutrem carinho e respeito por ela. 

O IVP, termo popularmente usado por todos que conhecem a instituição, oferece o 

ensino desde o Nível Fundamental II até o Ensino Médio. Seu corpo docente é constituído, na 

maioria, por professores especializados de diversas áreas de conhecimentos. Quanto ao seu 

espaço físico, a escola dispõe de 14 salas de aulas, uma biblioteca, sala de professores, 

secretaria, diretoria, sala de multimídia, sala do Programa Mais Educação, sala do Projeto de 

artes, laboratório de informática, auditório, cozinha, laboratório de Química, quadra esportiva 

e outras dependências importantes para o funcionamento mínimo da instituição.  

Vale ressaltar que o colégio, assim como muitas outras escolas públicas de nosso país, 

enfrenta problemas quanto às condições de trabalho, como por exemplo o do laboratório de 

informática, cuja internet colocada à disposição da escola pouco suporta o número de 

computadores. Quando se leva os alunos para a sala e todos ligam os computadores, tanto a 
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internet da sala fica lenta, a ponto de não carregar as páginas solicitadas, quanto a equipe que 

trabalha na secretaria não consegue realizar suas atividades. Essas e outras questões podem ser 

enumeradas, no entanto, esse não é o foco da pesquisa, embora se reconheça que as condições 

de trabalho de um docente e a estrutura física da instituição influenciam significativamente no 

processo de ensino/aprendizagem. 

Seu funcionamento acontece em três turnos (matutino, vespertino e noturno), sendo que 

o ensino noturno é diferenciado dos demais turnos, pois se configura em sistema de blocos de 

disciplinas e no regime de semestralidade, o que se nomeia como Ensino Médio Noturno 

Diferenciado.  

Nessa proposta curricular diferenciada para o Ensino Médio Noturno, o ano letivo é 

divido em semestres, cada um correspondente a um bloco de disciplinas que o aluno deve 

cumprir durante o ano letivo em curso. As únicas disciplinas vistas durante todo o ano, ou seja, 

nos dois semestres, são Língua Portuguesa e Matemática. Isso porque há um consenso quanto 

à relevância dessas duas disciplinas curriculares à formação dos discentes. 

Cumpre ressaltar que, além do Ensino Médio Noturno Diferenciado há o Ensino Médio 

Regular nos turnos matutino e vespertino, sendo que, o turno vespertino comporta o maior 

número de alunos desse nível. 

Quanto ao Ensino Fundamental II, a escola, só o oferece no turno matutino. Pode se 

dizer que esse nível de ensino corresponde à base que sustenta o funcionamento da instituição, 

pois nesse novo contexto educacional no qual todas as escolas públicas do país estão inseridas, 

percebe-se uma preocupação quanto ao número de alunos que frequentam a instituição. Em 

outras palavras, existe o receio de perder alunos. Contudo, acredita-se que ao ingressar nesse 

nível de ensino, geralmente o discente continua na instituição até finalizar o Nível Médio, ou 

seja, até a conclusão da educação básica e isso “garante”, de certo modo, o funcionamento e, 

por conseguinte, a continuidade dos serviços prestados pela escola. 

Outro fator característico de seu funcionamento refere-se à organização por salas 

ambientes. Recentemente implantada em seu contexto, os alunos trocam de sala de aula a cada 

horário e não mais o professor. Essa proposta é interessante para a condução da prática 

pedagógica, pois oportuniza ao professor organizar sua aula de acordo com suas necessidades 

didáticas, assegura sua autonomia no ambiente e, aos alunos, a troca de sala favorece a interação 

entre eles e a comunidade escolar, propicia o contato com diversos espaços da escola e, em 

geral, o reestabelecimento dos ânimos (aspectos psíquicos). 

A estrutura das salas de aula, em geral, é ampla, mas há diversos problemas como, por 

exemplo, a iluminação: algumas salas são escuras demais; outras, ofuscadas pela luz do sol, 
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que se reflete das janelas de vidro para o quadro negro dificultando a visibilidade dos 

estudantes. Além disso, essa característica favorece também o aumento da sensação térmica do 

ambiente, pois as salas não são climatizadas e isso interfere na comodidade dos alunos e, por 

conseguinte, no processo de ensino/aprendizagem. Essa problemática torna-se bem perceptível 

principalmente no horário da tarde. 

Em síntese, pode-se destacar que a comunidade escolar demonstrou estar predisposta a 

colaborar com as atividades do projeto. Sempre que havia alguma necessidade, seus 

componentes não se negavam a ajudar, principalmente os gestores da instituição. 

 

 

3.3 OS COLABORADORES DA PESQUISA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
Fonte: Do próprio autor 

 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida em uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental, 

do colégio IVP. A decisão de adotar os alunos da turma como colaboradores foi tomada em 

razão de eles terem demonstrado, desde os primeiros dias de aula e durante a busca pela turma 

que quisesse participar com a presente pesquisa, interesse, motivação e entusiasmo em discutir 

questões relevantes sobre a realidade em que vivem. Por ficarem à vontade para dizer o que 

pensam, em expor suas opiniões, ouvir o que diz o outro e argumentar sobre suas convicções.  

Todos foram informados a respeito da realização da pesquisa no contexto da sala de aula 

e de que seus nomes (identidades) seriam mantidos em sigilo, conforme estabelecem os 

princípios éticos que norteiam a realização de pesquisas científicas. Cumpre ressaltar que a cada 

 

Imagem 2: Os colaboradores da pesquisa 
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aluno colaborador da pesquisa foi atribuída uma identificação neutra capaz de assegurar a 

preservação de suas identidades durante o trabalho. Portanto os colaboradores são identificados 

como C1, C2, C3 e assim sucessivamente.  

A turma participante é constituída por 28 alunos, sendo 14 meninas e 14 meninos, que 

se inserem numa faixa etária que varia entre 13 e 15 anos. Em termos de desempenho escolar 

todos são novatos na série que cursam. 

Por serem alunos de ensino fundamental, anos finais, ainda se observa que muitos deles 

têm o acompanhamento da família. Alguns almejam fazer o exame de seleção para ingressar 

em um dos cursos técnicos oferecidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN), campus de Currais Novos / RN, por isso frequentam cursinho 

preparatório. Outros não têm esse desejo, querem seguir para o Ensino Médio, prestar o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), sem passar por uma formação técnica para ingressarem 

no ensino superior.   

Em se tratando do comportamento dos discentes, como é de se esperar, apresentam-se 

bastante agitados, gostam de conversar, são alegres e extrovertidos. Essas características são 

comuns à faixa etária em que se encontram, pois dificilmente se identifica uma turma quieta e 

silenciosa. 

Além disso, percebem-se momentos bem visíveis de oscilação quanto à disposição aos 

estudos: ora encontram-se bem dispostos, ora meio desanimados. Estão acostumados sempre a 

escrever, ou melhor, a transcreverem do quadro para os seus cadernos e fazerem uma série de 

exercícios formais durante as aulas. Por isso, quando inseridos em uma abordagem diferente, 

que fuja dessa prática metodológica, não percebem os objetivos da aula, sendo necessário, 

constantemente, a intervenção da professora para chamá-los a atenção, (re)apresentar os 

objetivos de cada etapa da aula e convidá-los a voltar para o contexto da sala. 

Segundo os integrantes da turma, o que lhes interessam estudar nas aulas de LP são as 

atividades de leitura, discussão e produção de textos dos mais variados gêneros discursivos. 

Expressam o interesse de vivenciar durante as aulas o estudo dos aspectos formais da língua 

(gramática), mas também, algo em que se promova “a interatividade entre os alunos” e a 

discussão de “assuntos”, como bem mostram os fragmentos abaixo, retirados de alguns dos 

questionários: 

 

O que você gostaria de estudar nas aulas de português? Gostaria que ouvesse 

mais discursões sobre os assuntos. (Resposta de C14). 



59 

 

O que você gostaria de estudar nas aulas de português? Mais interatividade 

dos alunos. (Resposta de C24). 

O que você gostaria de estudar nas aulas de português? Gramática, 

substantivo, interjeição, conjunção, numeral, preposição etc... (Resposta de 

C3). 

O que você gostaria de estudar nas aulas de português? Produção textual, 

linguagem formal. (Resposta de C28). 

O que você gostaria de estudar nas aulas de português? Gostaria que tivesse 

mais dialogo, aulgo mais interessantes que nos deixe mais interessados a 

aprender. (Resposta de C2). 

 

 Em suma, trata-se de uma turma bastante heterogênea, com interesses diversificados, 

mas aparentemente disposta a estudar a LP de maneira comum ao que se propõe nos Projetos 

de Letramentos, principalmente por demonstrar, desde os primeiros dias de aula, ser propícia à 

discussão de questões sociais.  

 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE GERAÇÃO DE DADOS 

 

 

Um pesquisador, quando se insere no contexto de sua pesquisa, deve estar seguro não 

apenas em relação ao propósito de suas tarefas, mas também dos meios que irá utilizar para a 

coleta de dados. Deve estar munido de instrumentos que lhe auxiliem na construção e 

sistematização de dados, uma vez que esses dados constituirão o corpus da sua pesquisa. 

Portanto, esses instrumentos devem estar relacionados de acordo com o tipo de pesquisa a ser 

seguida, suas hipóteses ou objetivos.  

Segundo Gressler (2003), para a elaboração desses instrumentos, deve-se levantar em 

conta dois aspectos: primeiro, que informações são necessárias à pesquisa e, segundo, que 

instrumento é o mais adequado para se obter tais informações. Essas questões direcionam os 

pesquisadores quanto à elaboração adequada dos instrumentos necessários à pesquisa. 

Para o autor, “a elaboração de instrumentos é fundamental no processo de obtenção de 

informações” (GRESSLER, 2003, p. 146) porque os dados que se busca deverão ser úteis, 

válidos e precisos, portanto, os instrumentos também. Em outras palavras, é necessário o 

pesquisador estar sempre atento quanto às informações que se quer obter, como consegui-las e 

como armazená-las para que, posteriormente, sejam compreendidas, descritas e/ou analisadas. 
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Portanto, neste estudo foi utilizada uma série de instrumentos na geração de dados, tais 

como: questionário, relato, anotações de campo, produção de textos, roda de conversas para 

socialização das informações, entrevistas, fotos, gravação de áudio, vídeos dentre outros. Na 

sequência, tem-se uma descrição dos principais instrumentos geradores de dados utilizados 

nesta pesquisa. 

 Primeiramente, o questionário que possibilitou à professora-pesquisadora gerar 

informações mais precisas sobre a turma e a possibilidade de conhecer os desejos e as opiniões 

de seus colaboradores. Quanto à caracterização dos questionários, afirma-se que estes são 

constituídos por “uma série de perguntas, elaboradas com o objetivo de se levantar dados para 

uma pesquisa, cujas respostas são formuladas por escrito pelo informante, sem o auxílio do 

investigador” (GRESSLER, 2003, p. 153).  

Além do mais, podem constituir-se de perguntas abertas ou fechadas. Nas perguntas 

fechadas, as respostas são breves, frequentemente monossilábicas (sim, não, diariamente, uma 

vez por semana, dentre outras), com respostas previstas e formuladas no próprio questionário. 

Em contrapartida, as perguntas abertas são as que exigem uma resposta pessoal, espontânea, na 

qual o informante é quem dará os pormenores que julgar necessários à resposta. 

Nesta pesquisa, utilizou-se o questionário no momento da caracterização da turma, cujos 

objetivos eram de conhecer características específicas dos colaboradores e fazer a sondagem 

necessária quanto a seus interesses, pretensões, desejos e opiniões relativos ao processo de 

ensino/aprendizagem da LP.  

Segundo o autor, as vantagens inerentes a esse tipo de instrumento estão na sua 

versatilidade, garantia de anonimato (caso seja necessário) rapidez na construção de dados, 

baixo custo financeiro, pode ser testado antes de ser aplicado definitivamente e oferece pouca 

pressão sobre o indivíduo, haja vista o tempo que lhe é dado para respondê-lo, sem falar na 

ordem das questões que assegura ao pesquisador uma certa uniformidade de resposta, 

possibilitando-lhe melhor condição de análise. 

Por outro lado, têm-se como desvantagens a dificuldade de devolução desse material, o 

risco de se obter respostas pouco precisas, a influência do questionário sobre o respondente e a 

dificuldade semântica, além da impossibilidade de formular questões de tal forma que pareçam 

semelhantes para todos os questionados.  

Outro instrumento bastante útil à pesquisa foram os relatos produzidos pelos 

colaboradores, as produções textuais durante o desenvolvimento do projeto e as anotações de 

campo da pesquisadora. Os relatos das aulas, que também podem ser considerados produções 
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textuais, bem como as cartas e os comentários, foram essenciais para se observar o alcance dos 

objetivos propostos nesta pesquisa.  

Por meio deles, observa-se o que, de fato, está fluindo na pesquisa, se o que se propôs a 

fazer foi alcançado e quais os próximos passos a serem tomados.  Vale ressaltar que, nos 

Projetos de Letramento, a flexibilidade das ações é característica predominante e, 

consequentemente, as ações são pensadas e decididas por todos. Portanto, é necessário que o 

pesquisador esteja sempre atento aos colaboradores, dê credibilidade ao que foi exposto e 

compartilhe as avaliações com todos, para que as ações sejam possíveis e rendam os frutos 

necessários. 

Em consonância com os relatos e as produções textuais dos discentes, é necessário que 

o professor-pesquisador também esteja sempre atento ao desenvolvimento das ações da 

pesquisa e registre essas observações através de anotações de campo, que “podem ser sobre o 

andamento da pesquisa em geral durante a geração de dados” (NICOLAIDES, 2007, p. 203). 

Essas anotações contêm informações não apenas sobre o andamento da pesquisa, mas também 

impressões do pesquisador quanto à aprendizagem, desenvoltura, ações, dentre outros, 

demonstrados pelos alunos. Neste estudo, as anotações de campo foram relevantes para 

complementar o que os colaboradores comentavam e escreviam sobre o desenvolvimento do 

projeto, resultando assim em importantes fontes de informações. 

As rodas de conversas constituem-se em uma importante metodologia capaz de 

“permitir que os participantes expressem, concomitantemente, suas impressões, conceitos, 

opiniões e concepções sobre o tema proposto, assim como favorecem o trabalho reflexivo com 

as manifestações apresentadas pelo grupo” (MELO; CRUZ, 2014, p. 32). Assim como as 

anotações de campo e os relatos, essa metodologia possibilita aos colaboradores, dentre outros 

aspectos, compartilhar aprendizagens, informações, avaliar as ações, decidir tarefas e tomar 

decisões quanto aos encaminhamentos futuros a serem dados ao Projeto de Letramento, pois é 

a partir desses momentos de encontro entre a professora-pesquisadora e os alunos que muitas 

das ações são pensadas e principalmente avaliadas, atitudes essas que devem ser predominantes 

nesse tipo de projeto. 

Quanto às entrevistas, cumpre ressaltar que, estas foram usadas em vários momentos da 

pesquisa: no contato com o Fórum Eleitoral e na comunidade. Segundo Gressler (2003, p. 164), 

esse instrumento consiste em: 

 

[...] uma conversa com o propósito de obter informações para uma 

investigação, envolvendo duas ou mais pessoas. Contudo, não é somente uma 
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simples conversa, mas sim, uma conversa orientada para um objetivo definido, 

[...]é constituída por um interrogatório direto do informante pelo pesquisador, 

durante uma conversa face a face”.  
 

 

Pode-se dizer que neste estudo, esse instrumento foi vivenciado em seus três tipos: não-

estruturada, semiestruturada ou focalizada e estruturada ou padronizada. Segundo o autor, nas 

entrevistas não-estruturadas, o entrevistador tem um propósito específico e procura atingi-lo 

sem impor uma estrutura ao respondente. Trata-se de uma interação mais aberta ou informal 

em que o respondente se expressa a seu próprio modo e ritmo. As semiestruturadas ou 

focalizadas são construídas em torno de questões das quais o entrevistador parte para explorá-

las em profundidade; enquanto que, nas estruturadas ou padronizadas, os entrevistados 

respondem às mesmas perguntas, na mesma ordem e formuladas da mesma maneira e o 

entrevistador tem como objetivo informações específicas e concisas.   

Segundo Gressler (2003), a vantagem desse instrumento de pesquisa está na sua 

flexibilidade, na qual o entrevistado fica dispensado de ler as questões e, por sua vez, o 

entrevistador tem como aclamar as questões e instigar o entrevistado em fornecer as 

informações mais completas. Em contrapartida, traz como desvantagem o tempo e o dinheiro 

gastos durante a geração de dados, bem como, dependendo das palavras utilizadas, conduzir os 

resultados, tendenciando assim a investigação.  

Em suma, para um bom desenvolvimento de uma pesquisa e consequentemente bons 

resultados em sua análise, é necessário o investigador utilizar-se de instrumentos adequados aos 

seus propósitos, caso contrário, pode prejudicar seu estudo. Em se tratando dos Projetos de 

Letramento como objeto de estudo dessa pesquisa, por se caracterizarem com metodologias 

diferenciadas, exigem do pesquisador instrumentos mais específicos à sua prática, ou melhor, 

“um método crítico de investigação fundamentado no diálogo e na participação, oportunizando 

aos seus colaboradores o direito à voz, [...] que se elejam categorias de análise que favoreçam 

a formação adequada deles, visando à consecução dos objetivos por que se pesquisa” 

(SANTOS, 2012, p. 137). 
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4 DESENVOLVIMENTO E IMPLICAÇÕES DO PROJETO DE LETRAMENTO 

 

 

A presente pesquisa teve como elemento norteador de suas ações uma prática social 

relevante ao contexto vivenciado à época: as eleições para governo do Estado e presidência da 

República. Essa temática, apontada pelos alunos colaboradores, tornou-se foco de estudo 

durante as aulas de LP através do projeto Eleições, tendo como principal suporte teórico para o 

seu desenvolvimento os Estudos de Letramento, mais especificamente, os Projetos de 

Letramento.  

Nela, foram planejadas por seus agentes várias atividades a fim de se atingir propósitos 

(geral e específicos) nos contextos de interações sociais, que se constituíram em corpus para 

análise de estudos quanto às questões de ensino/aprendizagem da LP, a partir da perspectiva da 

Linguística Aplicada23 e dos Estudos de Letramentos.  

Estudar a língua na perspectiva do Letramento, envolve um trabalho com a leitura e a 

escrita de maneira social, ou seja, o uso da língua nas interações sociais, trazendo os contextos 

extraescolares para dentro da sala de aula, rompendo com os seus muros, ao mesmo tempo que 

propicia o ensino contextualizado e uma prática situada da língua. Em outras palavras, “na 

perspectiva dos estudos de letramento, aprender a escrever envolve muito mais do que a 

aprendizagem de recursos textuais legitimados” (KLEIMAN, 2001, p. 236). 

Sendo assim, as ações de um Projeto de Letramento devem estar pautadas nesse 

princípio, devem proporcionar aos seus colaboradores a vivência na prática do uso social da 

língua e a função dos gêneros discursivos, cujo estudo emerge a partir da necessidade de 

desenvolvimento das ações.  

Além disso, essas ações devem ser planejadas, executadas e avaliadas por todos os 

agentes integrantes levando em consideração as necessidades reais do educando, nas quais se 

tem um elemento norteador às ações (uma questão social), cuja busca de solução passa a ser o 

eixo metodológico e o objetivo do projeto ao invés do simples cumprimento de uma lista de 

conteúdo para o ano letivo.  

A adoção dessa concepção de língua e abordagem metodológica implicam em mudança 

significativa no processo de ensino/aprendizagem da LP pois, ao priorizar a problemática real 

e de interesse dos educandos e, juntamente com eles, definir e realizar ações que busquem a 

resolução dessas questões, estão envolvidos não apenas o protagonismo desses alunos, mas 

                                                        
23 Ciência que tem por objetivo pesquisar as práticas de uso da linguagem a partir da relação imbricada entre 

usos, tempos, lugares, sujeitos e culturas específicas (v. OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, p. 62) 
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também a oportunidade de desenvolvimento de sua autonomia na produção escrita, por 

abranger, dentre outros aspectos, a construção de conhecimentos e a vivência de diversos 

contextos de interação.   

Nessa perspectiva, esse tipo de projeto se diferencia dos demais tipos comumente 

desenvolvido nas escolas por diversas características, dentre elas: a participação ativa e a 

responsabilidade dos alunos quanto às ações e à construção da aprendizagem. Normalmente, 

em um projeto pedagógico, o aluno quase não opina e/ou decide sobre as ações a serem 

desenvolvidas, ficando apenas a cargo do professor, da supervisão ou demais seguimentos 

pedagógicos. 

Ao contrário disso, nos Projetos de Letramento as ações não são preestabelecidas por 

um agente ou um grupo específico, mas pensadas por todos os agentes colaboradores que o 

compõem e decididas de acordo com as necessidades apresentadas para o desenvolvimento do 

projeto, que envolve a problemática em estudo, como afirma Santos (2012, p. 142): 

 
No trabalho com projetos de letramento, a planificação das atividades cumpre 

um papel importante. [...] Planificar atividades equivale a construir o currículo 

a ser trabalhado, levando-se em consideração os propósitos e valores 
educativos que assumimos, bem como as necessidades e os interesses dos 

educando. 

Como processo participativo e dialógico, a planificação prevê que se ouçam 
os sujeitos colaboradores do projeto na seleção de conteúdos para sondar suas 

reais necessidades e, assim, definir coletivamente, dentre outras coisas, que 

conteúdos têm mais valor (APPLE, 1995) para as ações deliberadas; que 

atividades pedagógicas devem ser encaminhadas; que papéis podem assumir 
os colaboradores [...]. 

 

Trata-se de um momento crucial à pesquisa. Envolve o olhar atento do professor para a 

turma, que deve propiciar-lhe um espaço para que o aluno use de sua expressividade, exponha 

suas opiniões e assim se possa conhecer seus anseios, suas necessidades e seus valores. Tudo 

com o objetivo de estabelecer dialogicamente as ações e metas específicas para o 

desenvolvimento do projeto e, consequentemente, da aprendizagem desses educandos.  

É justamente a partir desse olhar atento do professor e da expressividade dos educandos 

em sala de aula que surgirá o tema, a prática social norteadora das ações do projeto, sempre 

levando em consideração os interesses e as necessidades dos alunos.  

Nesse contexto, a prática pedagógica adquire uma nova concepção. O professor deixa 

de ser o único sujeito detentor de conhecimentos, de capacidades e de poder decisivo sob as 

ações e o aluno passa a ter o seu espaço relevante no processo, exercendo assim o seu papel de 

agente de letramento.  
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Nota-se a voz do alunado, que também decide sobre as ações, delega tarefas, avalia e 

assume responsabilidades, pois sabe que o desenvolvimento do projeto também depende de 

seus esforços e interesses. Essa concepção configura-se em um rompimento expressivo de 

práticas pedagógicas tradicionais e propicia um ensino reflexivo, interacional, contextualizado 

e significativo. 

O presente trabalho iniciou em abril/2014 e transcorreu até dezembro/2014. Seu 

objetivo principal foi contribuir para o desenvolvimento da autonomia da escrita dos alunos, 

proporcionando condições para que diferentes contextos de interação fossem vivenciados pelos 

discentes, numa concepção sociointeracionista da língua, através do uso de diversos gêneros 

discursivos (orais e escritos) a fim de que lhes fossem propiciadas melhorias de desempenho 

em termos de leitura e de escrita, agindo sempre a partir das expectativas dos colaboradores no 

tocante aos temas abordados e às atividades desenvolvidas.  

Traz como recurso didático os Projetos de Letramento, o que implica em exercitar a 

função social dos gêneros discursivos, por isso, o ensino através da simulação de contextos 

interacionais envolvendo as atividades de leitura e escrita é descartado e as ações devem 

contemplar verdadeiramente uma prática situada dessas atividades, ou seja, “[...] os projetos de 

letramento partirem da prática social. É a prática social que desencadeia a leitura e a escrita de 

gêneros diversos [...]” (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, p.102). 

Em outras palavras, as habilidades de leituras e escritas são utilizadas em contextos reais 

de interação, na qual os discentes leem e escrevem com propósitos comunicativos reais, para 

interlocutores reais (e não apenas para o professor de sala), agem discursivamente através dos 

gêneros produzidos e enfatiza-se o seu uso social, ao mesmo instante que vivenciam práticas 

pedagógicas contextualizadas e situadas no ensino da LP.  

 

 

4.1 A ESCOLHA DO TEMA: ELEMENTO NORTEADOR DAS AÇÕES  

 

 

O trabalho com Projetos de Letramento parte de uma necessidade e interesse real dos 

educandos, portanto é necessário saber as opiniões dos alunos, conhecê-los e posteriormente 

definir uma das vertentes do projeto: a temática. Para tanto, foi realizado um levantamento 

prévio das opiniões dos alunos acerca das atividades a serem desenvolvidas em sala de aula 

através de um questionário com o intuito não apenas de sondar suas opiniões e desejos a respeito 

do ensino da LP, mas também para construir subsídios para a caracterização dos colaboradores 



66 

 

nessa pesquisa. Além disso, também foi levado em conta as conversas e declarações informais 

em sala de aula. 

As etapas para a escolha e construção da temática do projeto constituem-se como uma 

das primeiras ações dessa pesquisa. Para tanto foram necessários um embasamento teórico 

sobre Projetos de Letramento, somado à disponibilidade de praticar em sala de aula uma nova 

metodologia de ensino/aprendizagem e ao esforço dos colaboradores da pesquisa. No quadro a 

seguir estão as ações realizadas para se chegar até a escolha e definição da prática social que 

seria estudada e focalizada no desenvolvimento das aulas de LP. 

 

 

Tabela 1 – Síntese das primeiras ações da pesquisa 

Ação Objetivo Mês Local 

 

 

Apresentação / 

Aplicação do 

questionário 

Apresentar aos alunos a proposta de um ensino 

baseado na concepção da leitura e da escrita como 

prática social. 

Conhecer os anseios, desejos e opiniões dos 

educandos quanto ao ensino da Língua Portuguesa e 

construir o corpus que serviria de subsídio para a 

caracterização da turma. 

 

 

 

Abril 

 

 

 

Sala de aula 

Levantamento e 

sistematização 

de opiniões 

Enumerar sugestões de temas e atividades para o 

desenvolvimento das aulas. 

 

Maio 

 

Sala de aula 

G
er

aç
ão

 d
e 

id
ei

as
 

 

Cartaz Filtrar melhor as propostas e escolher o tema 

norteador do projeto. 

Maio Auditório 

Relato Avaliar o desenvolvimento da oficina e suas opiniões 

a respeito do tema construído. 

Maio Auditório 

Entrevista Conhecer as opiniões da comunidade a respeito do 

tema proposto. 

Maio Comunidade 

Roda de 

conversa 

Socializar a pesquisa. Maio Sala de aula 

Fonte: Do próprio autor  

 

Na tabela acima, se observa que a escolha do tema e o início de um Projeto de 

Letramento é algo minucioso, que envolve muita atenção do professor em relação aos seus 

alunos e às situações cotidianas de sala de aula.  

Nesse contexto, vários são os instrumentos que servem para auxiliar o professor quanto 

ao interesse e necessidade de seus educandos. Um questionário aplicado em sala de aula, uma 
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conversa paralela que desviou a atenção dos discentes em um momento de explicação, um fato 

que ocorreu com um dos alunos da turma ou que vem acontecendo na comunidade, dentre 

outros, constituem-se em meios que podem direcionar o olhar do professor a uma determinada 

situação-problema que será ponto de partida e de chegada ao ensino da LP, vinculando aquilo 

que é ensinado na escola com o mundo lá fora vivenciado pelos educandos. Em outras palavras, 

“Nos projetos de letramento, por sua vez, a articulação entre vida e escola é de natureza 

sociopolítica. Neles, é a prática social que demanda a leitura e a escrita, o que implica ler e 

escrever para agir no (e sobre o) mundo” (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, p. 103). 

Além disso, o olhar atento do professor à turma, vinculado às suas experiências 

profissionais e à sua disponibilidade em não se orientar apenas pelo currículo da disciplina, são 

imprescindíveis para a construção de um Projeto de Letramento. 

No que se refere a esta pesquisa, as etapas resumidas no quadro apresentado 

anteriormente foram imprescindíveis para a sua construção e consolidação, pois se deveria levar 

em conta que os Projetos de Letramento surgem de um interesse dos educandos e a temática 

deve partir deles. No entanto, essa concepção e metodologia de construir projetos não fazia 

parte do contexto educacional de nenhum dos colaboradores da presente pesquisa, nem mesmo 

da própria professora, pois o mais comum que se percebe, em geral, na vivência escolar de 

professores e alunos são as ações, as aulas e os conteúdos serem sempre planejadas pelos 

docentes, e desenvolver esta concepção de ensino foi algo novo e desafiador, principalmente 

para o professor.  

 

 

4.1.1 Apresentação à turma e a aplicação do questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do próprio autor 

   

Imagem 3: Aplicação do questionário de pesquisa 
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Estudos apontam que na escola, em sua maioria, o letramento desenvolvido segue 

sempre um modelo autônomo24, isto é, a escrita é concebida de autonomia e que o contexto não 

influencia no seu processo de interpretação, dependendo apenas do funcionamento lógico 

interno do texto. Em outros termos, a aquisição da escrita independente do contexto de 

comunicação, como afirma Kleiman (1995, p. 44): 

 

[...] o modelo que determina as práticas escolares é o modelo autônomo de 

letramento, que considera a aquisição da escrita como um processo neutro, 
que, independentemente de considerações contextuais e sociais deve 

promover aquelas atividades necessárias para desenvolver no aluno, em 

última instância, como objetivo final do processo, a capacidade de interpretar 
e escrever textos abstratos, dos gêneros expositivo e argumentativo [...]. 

 

Nesse contexto, observa-se que quanto às práticas de uso da escrita a preocupação da 

escola está mais com a alfabetização, processo de aquisição de códigos (alfabéticos, 

numéricos), que corresponde a um tipo de prática de letramento, do que com o letramento como 

prática social. Uma prática escolar considerada por muitos pesquisadores tanto parcial como 

equivocada. 

Sendo assim, sentiu-se a necessidade de apresentar e explicar, mesmo de maneira 

objetiva e sucinta, aos colaboradores da pesquisa o que é e como seria estudar a LP na 

perspectiva do Letramento. Tudo isso, porque conceber a leitura e a escrita como prática social 

constitui-se em algo relativamente novo, diferente do que antes havia sido estudado 

anteriormente em suas vivências escolares.  

Nesse enfoque, a função social dos gêneros tem destaque nas práticas pedagógicas e, 

principalmente, o estudo da língua adquire como foco não apenas a metalinguagem, a análise 

linguística ou, simplesmente um parâmetro curricular, mas o estudo da língua como práticas de 

leitura e de escrita, como forma de agência nas mais variadas instâncias sociais, haja vista que 

o aluno se utiliza dos conhecimentos linguísticos e de mundo para agir numa determinada 

circunstância, conforme propósitos estabelecidos. 

Essa postura frente ao fazer metodológico, não são práticas comuns e cotidianas da 

realidade escolar e exige dos colaboradores um mínimo de consciência das ações desenvolvidas 

e da concepção de língua que embasa essas ações. 

Nesse momento, tanto o convite para participar de um possível projeto de pesquisa, bem 

como a responsabilidade de suas observações colocadas sobre o ensino da língua no 

                                                        
24 Corresponde a um dos modelos de Letramento (autônomo e ideológico) proposto por Street (1984) que, no 

Brasil, foram apresentados por Kleiman (1995). 



69 

 

questionário a ser respondido foram frisadas. Explicou-se que aquele instrumento também 

serviria de base para caracterizar a turma e conhecer seus anseios e interesses quanto ao estudo 

da LP. Contudo, a maioria dos alunos concordou em responder ao questionário de 

caracterização e a participar desta pesquisa. 

O questionário foi composto de duas partes (os dados pessoais e os dados de formação) 

com perguntas abertas e fechadas, solicitando opiniões sobre diversos tópicos, tais como: O que 

pensa sobre sua escola? Qual a sua avaliação quanto à disciplina Língua Portuguesa? Qual a 

importância da leitura e da escrita?  

Cumpre ressaltar que, quando questionados “Para que serve a escrita?” e “Qual a relação 

entre texto e sociedade?”, a dificuldade dos educandos foi visível: alguns souberam responder, 

outros deixaram em branco ou foram bem sinceros em dizer que não sabiam falar a respeito 

dessas questões, ou seja, foi perceptível não apenas a dificuldade de expressarem o que 

pensavam, mas também a forma como eles veem o ensino da LP como se constata nos 

fragmentos a seguir: 

 

Para que serve a escrita? Para que possamos escrever certo e aprender palavras 

novas. (Resposta de C3) 
 

Para que serve a escrita? Para nós comunicar com alguém, o para nós manter 

informados. (Resposta de C28) 

 
Para que serve a escrita? Para conseguir um bom emprego ou deixar sua 

Marca. (Resposta de C26) 

 
Para que serve a escrita? Para nois ter um futuro melhor. (Resposta de C25) 

 

Para que serve a escrita? Acho que serve para melhorar e estimular sua 
educação e seu modo de aprender. (Resposta de C4) 

 

 

Essas respostas demonstram o entendimento dos educandos quanto à função da escrita 

e, por conseguinte, a importância dela e o porquê de estudá-la na escola. Percebe-se que a noção 

do uso da escrita apenas como meio de comunicação, fonte de informação ou condição para 

desenvolver os estudos e conseguir um futuro melhor prevalece nas respostas dadas pelos 

educandos. No entanto, quanto ao uso da escrita como função social, no sentido de agência, ou 

seja, agir sobre um determinado problema social que faz parte de sua realidade, justamente o 

que se propõe nos Projetos de Letramento, constata-se que esta ideia ainda não está 

internalizada nesses discentes, o que se justifica a ação inicial de se explicar aos educandos 

como seria estudar a LP na concepção do Letramento. 
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Além disso, percebe-se que o estudo da língua como prática social, como meio de 

intervenção na realidade social em que o estudante encontra-se inserido, trazendo uma 

problemática local para dentro da sala de aula, ainda é pouco desenvolvida no contexto escolar, 

pelo menos no contexto escolar desses alunos, uma vez que não se encontrou em nenhuma das 

respostas referências a respeito disso. Entretanto, quando questionados sobre a relação do texto 

com a sociedade, têm-se as seguintes respostas: 

 

Qual a relação entre texto e sociedade? Tem tudo há ver, por que a sociedade 

escreve o que senti. (Resposta de C9) 
 

Qual a relação entre texto e sociedade? Não sei dizer. (Resposta de C27) 

 

Qual a relação entre texto e sociedade? Serve como uma forma de noticiar 
acontecimentos e espalhar diferentes conteúdos na sociedades. (Resposta de 

C16) 

 
Qual a relação entre texto e sociedade? Ele serve para fazer crítica, ou seja, 

para melhorar a sociedade. (Resposta de C3) 

 

Qual a relação entre texto e sociedade? Acho que o texto e reproduzido pelo 
o que esto dentro da sociedade. (Resposta de C4) 

 

 

Não apenas nesses exemplos, mas ao fazer a leitura na íntegra dos questionários 

respondidos pelos educandos, observa-se que, apesar das respostas meio confusas, os alunos, 

em geral, têm um bom entendimento quanto à ligação existente entre texto e sociedade, ou seja, 

a noção de que o texto exerce uma função social.  

No entanto, essa concepção não está bem clara. Em outras palavras, para esses 

estudantes, texto e sociedade resumem-se, mais expressivamente, em fazer críticas, noticiar 

fatos, expressar o que sente, quando na realidade os gêneros podem exercer outras finalidades, 

tais como: informar, persuadir, divulgar, comprovar, entreter, solicitar, documentar, dentre 

outros, como afirma Bakhtin (2011, p. 262): 

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 

cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que 

cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 
determinado campo. 

 

Sendo assim, a função de diversos gêneros do discurso precisa ser enfatizava para que 

se possa contribuir para o desenvolvimento da autonomia de escrita dos alunos, uma vez que 
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ter a consciência de que em nosso meio social circulam diversos gêneros e que cada um deles 

exerce uma função específica para atingir propósitos específicos aprimorará o entendimento 

dos educandos em relação ao uso dos textos, ao mesmo tempo que os tornarão interlocutores 

mais perceptíveis nas interações comunicativas. Em outras palavras, “[...] consumir e saber 

produzir os inúmeros textos que se distribuem nos mais variados contextos sociais significa não 

apenas ter acesso a essas práticas comunicativas, mas também assumir uma forma de poder que 

a muitos é negada” (OLIVEIRA, 2010, p. 330).  

Em síntese, as respostas dos discentes demonstram a necessidade de se abranger o 

entendimento da turma quanto à relação entre texto e sociedade e, consequentemente, a função 

social da escrita, dos gêneros discursivos e o ensino/aprendizagem da LP. 

 

 

4.1.2 Sistematização das opiniões acerca das atividades com a Língua Portuguesa 

 

 

Leitura, produção de textos e análise da língua, isto é, o estudo da gramática, foram as 

atividades, em geral, apontadas pelos discentes. Nota-se o anseio da turma pelo estudo da LP 

de uma maneira mais significativa e contextualizada. Além do mais, é notório o interesse em 

tratar de questões sociais em sala de aula, o quanto são propícios em discutir fatos importantes 

demostrando suas opiniões e defendo o seu modo de pensar. 

Após o levantamento de dados a respeito das opiniões dos alunos e sugestões para o 

desenvolvimento das aulas de LP, foi o momento de se fazer o levantamento das ideias acerca 

de temas a serem abordados em atividades de leitura e produção de textos.  

Em miúdos, neste momento, foi perguntado aos discentes o que gostariam de discutir 

nas aulas, uma vez que, no questionário aplicado surgiu a proposta de discutir “assuntos”, “mais 

diálogo”, “produção textual”, “aulas mais interessantes”, motivadoras e algo que 

proporcionasse “mais interatividades dos alunos”. Esta ação configurou-se em um passo 

importantíssimo para a pesquisa, pois a partir desse momento surgiria a temática do projeto. 

Logo, eles mencionaram os seguintes assuntos: copa do mundo, eleições e protestos. 

Tais assuntos não podiam ser diferentes, haja vista a influência do contexto social, cultural, 

político e econômico do período vivenciado no país durante o ano de 2014, fase referente à 

geração de dados da pesquisa.  

O que mais se via e ouvia eram comentários, discussões e noticiários acerca das 

movimentações nas ruas do país: as várias manifestações, os protestos, as expectativas quanto 
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à realização da copa do mundo, as análises dos prós e contras em relação a este evento a nível 

mundial. Além disso, os comentários e as postagens nas redes sociais comparando o descaso 

do governo com a saúde, a educação, a segurança e demais áreas sociais com os preparativos 

para a copa do mundo eram constantes e incisivas. A exemplo disso, têm-se as seguintes 

postagens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google 

Fonte: Google 

 

Essas postagens exemplificam o que estava ocorrendo no país naquele período e o modo 

como essas notícias eram veiculadas nos meios de comunicação e nas redes sociais. Além disso, 

os comentários em relação às eleições para presidente e governadores nas conversas informais, 

nas discussões em rodas de amigos, nas escolas, enfim, na realidade cotidiana dos estudantes 

eram o assunto do momento, que naturalmente também ocorriam na sala de aula. 

Observa- se que as propostas apresentadas pelos discentes são questões sociais e atuais 

em nosso cotidiano, o que demonstra não apenas o interesse em discutir assuntos relevantes à 

realidade social, mas também a criticidade dos educandos que, apesar de adolescentes, estão 

atentos ao que acontece em seu país e, principalmente, àquilo que afeta a sua vida.  

Analisando minuciosamente as propostas colocadas pelos discentes, percebe-se um 

fator comum a todas essas temáticas: a política e o exercício da cidadania. Então, com o 

propósito de filtrar melhor as propostas e escolher o tema norteador do projeto, desenvolveu-se 

      

     

Imagem 4: Postagens do facebook 
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uma aula, de maneira sistematizada, acerca desse fator. Desse modo, para se chegar à temática 

do projeto partiu-se do geral para o específico.  

 

 

4.1.3 Geração de ideias: a construção do cartaz  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

As sugestões de temáticas propostas pelos discentes levavam a um fator comum: a 

política e o exercício da cidadania em nosso país. Diante disso, pensou-se em realizar um 

momento (uma aula) em que os alunos pudessem expressar livremente suas opiniões, ideias 

(representações) acerca desses assuntos e, assim, redefinir melhor a temática a ser discutida 

durante as aulas. 

 Nesse momento, os alunos foram convidados a escreverem em um cartaz, por meio de 

poucas palavras, suas impressões acerca do tema “política”. Todos ficaram à vontade e, de 

maneira espontânea foram expondo suas ideias e montando o cartaz. Foi visível o interesse 

demonstrado pela turma e a satisfação em falar e em expor suas convicções, afinal de contas 

esse assunto fazia parte de seu contexto social. 

 Expressões do tipo: “corrupção”, “compra de voto”, “lavagem” e “desvio de dinheiro”, 

“promessas não cumpridas”, dentre outras, foram colocadas pelos discentes. Feito isso, 

realizou-se uma leitura e uma análise acerca de todos esses termos e expressões, o que culminou 

com uma discussão em sala de aula.  

    

Imagem 5: Primeiras discussões sobre a temática 

Fonte: Do próprio autor  
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Vale ressaltar que, a respeito das palavras e expressões apresentadas pelos discentes, 

percebe-se que são conceitos comuns, ou seja, em geral todos têm uma visão negativa do que 

seja política e, quando questionados a respeito do porquê pensarem dessa forma, mostram-se 

convictos ao afirmar que se baseiam no que ouvem e veem noticiados nos meios de 

comunicação, como ressalta a transcrição seguinte:  

 

Professora: Então (+) vocês colocaram (+) eu coloquei como tema: política é. 

Aí vocês colocaram corrupção, compra de voto, lavagem de dinheiro, 
corrupção, promessas não cumpridas...  Por que... por que quando fala em 

política vocês lembram logo de corrupção? 

 
C16: Porque é o que mais sai na televisão. 

 

((barulho)) 
 

Professora: Peraí... bora lá... vamos falar um que é pra gente ouvir melhor.          

Por que, corrupção por quê? 

 
C16: Porque tudo que a gente vê de notícia da política do Brasil são só o que 

acontece de mal, a gente pouco houve falar de avanço, até mesmo a Tv 

SENADO! É um mu : : : : ito difícil! 
 

Professora: Você assiste é? 

 

C16: Às vezes. 
 

C3: Meu pai assiste dire : : : to, 24 horas! 

 

 

Esse momento exemplifica não apenas o contato dos colaboradores com o tema 

discutido, mas também a questão da presença do discurso do outro em nossos discursos, ou 

seja, na comunicação verbal, os enunciados são constitutivos de elos que, por sua vez, refletem-

se mutuamente conforme defende Bakhtin (2011, p. 300): 

 

[...] Uma visão de mundo, uma corrente, um ponto de vista, uma opinião 

sempre têm uma expressão verbalizada. Tudo isso é discurso do outro (em 
forma pessoal ou impessoal), e este não pode deixar de refletir-se no 

enunciado. O enunciado está voltado não só para o seu objeto, mas também 

para os discursos do outro sobre ele. 
 

 Como mencionado anteriormente, a ideia que os discentes trazem sobre a política é 

baseada no que eles sabem, escutam, veem noticiados nos meios de comunicação e nas redes 

sociais. Este momento e alguns outros constituíram uma boa oportunidade para se discutir a 

diferença entre política e politicagem. No entanto, naquela ocasião o objetivo era apenas ouvi-
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los e deixá-los expressar os seus pensamentos, suas convicções, enfim, opinar e defender suas 

ideias com os argumentos que dispunham.  

Por fim, veio a avaliação quanto ao interesse pela temática através de um relato. No 

final dessa aula foi solicitado a todos que fizessem um relato não apenas sobre o que 

vivenciaram, mas também sobre a explanação do tema, ao mesmo tempo que a professora 

também fez os seus registros sobre a aula desenvolvida. Desse modo, registrar-se-ia o que eles 

acharam sobre o desenvolvimento da aula e se saberia se este assunto era mesmo de interesse 

dos discentes. Por certo, a maioria relatou ter gostado bastante do que havia sido discutido na 

aula e sugeriu mais aulas com a mesma metodologia. Tais opiniões são visíveis a seguir:  

 

Como foi a aula 

A aula de hoje foi muito boa por que nos trabalhamos um tema muito 
interessante, que todos os Aluno deram sua opinião sobre o tema Política. As 

aula foi legal e eu queria que todas as aulas fosse assim como a de hoje. (Relato 

produzido por C8) 
 

 

Atividade 
A aula de hoje foi muito boa pois tratamos de assunto muito importante que é 

a politica muitas pessoas falarão o que pensão e não tiveram medo de dizer o 

que achão sobre a Politica o assunto deve ser tratado em todas as escolas e o 

que eu acho. (Relato de C17) 
 

 

A aula de hojé! 
A aula de hojé foi muito legal porque nos falamos um pouco sobre a politica. 

A professora permitil que todos os alunos se expressasse um pouco falando e 

escrevendo sobre o assunto, eu gostei muito disso achei a aula muito 
proveitosa. 

Nos conversamos tiramos questões diferentes e até aprendemos um pouco 

sobre o assunto. Escrevemos o que nos achamos sobre a politica num papel de 

madeira até alguns alunos usaram uma linguagem u pouco baixa mais tudo 
ocorreu bem. 

Todos gostaram muito de se abrir e falar sobre o assunto. (Relato de C16) 

 
 

 

Nesse contexto, a temática do projeto foi naturalmente se construindo e a questão social 

que embasaria o Projeto de Letramento foi, aos poucos, emergindo. Além disso, os alunos 

tiveram a oportunidade de opinar acerca do tema abordado em sala de aula, bem como em 

relação às atividades a serem propostas. 
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4.1.4 Geração de ideias: a entrevista com a comunidade e a roda de conversa  

 

 

 Na aula seguinte a discussão sobre o tema política prolongou-se, continuou mais intensa 

e, por conseguinte, decidiu-se, no grande grupo, realizar uma entrevista na comunidade local a 

respeito desse assunto.  

Após várias discussões, os colaboradores resolveram elaborar, de maneira coletiva, um 

roteiro de perguntas, contendo onze questões, a ser aplicado junto às pessoas da comunidade. 

Formaram-se quatro grupos e para cada grupo estipulou-se no mínimo cinco entrevistados. 

Decidiu-se que poderia entrevistar qualquer pessoa: um vizinho, um familiar, amigos, enfim, 

qualquer um que se prontificasse a contribuir com a pesquisa. A única exigência era de que os 

entrevistados fossem eleitores, pois o objetivo era conhecer o que eles pensavam sobre tal 

assunto. Para isso, combinou-se o dia de se fazer a socialização das respostas obtidas via 

entrevistas com eleitores próximos. 

Para a socialização das opiniões da comunidade, geradas através das entrevistas, foi 

realizada uma roda de conversa. Nesse momento, percebeu-se o quanto as pessoas não 

gostavam de falar sobre política, o que despertou ainda mais o interesse desses alunos que 

ficaram a se perguntar o porquê de não quererem nem falar sobre eleições, visto que são 

obrigados a participar do processo eleitoral por meio da ida aos locais de votação e escolher 

seus representantes.  

Após a socialização e a discussão das respostas, a temática do projeto se consolidou. O 

objetivo era levar informações aos eleitores sobre o processo eleitoral, durante o período de 

campanha e disputa, por acreditar que essas ações seriam relevantes para conduzi-los a refletir 

sobre o voto.  

Outro fator que impulsionou o projeto foi a consciência de que essa prática social afeta 

a todos os cidadãos, mesmo que estes não sejam eleitores, mas que, do mesmo modo, sentirão 

as consequências desse ato cívico [votar] realizado pelos adultos, uma vez que as futuras 

decisões políticas, sociais e econômicas do país e do Estado seriam feitas por esses eleitos.  

Portanto, esta foi a problemática que impulsionou o Projeto de Letramento. Uma prática 

social que, para os colaboradores, deveria ser discutida, haja vista sua importância social para 

um ano eleitoral. Sendo assim, de maneira mútua e colaborativa, “Eleições 2014” foi a temática 

escolhida para o desenvolvimento do projeto. 
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4.2 AS AÇÕES DO PROJETO: EVENTOS E PRÁTICAS DE LETRAMENTO 
 

 

Em princípio, foram questionados aos colaboradores sobre as possíveis ações que 

poderiam ser realizadas na escola e em seu entorno, envolvendo atividades de leitura e escrita, 

em prol da discussão sobre a temática “Eleições 2014” e chegou-se à seguinte conclusão: 

 

 

Tabela 2 - Síntese das sugestões apresentadas pelos colaboradores 

O que sabemos O que precisamos saber As possíveis ações 

 

 

O voto é obrigatório. 

 

O que acontece quando não vota 

e não justifica a sua ausência. 
A diferença do voto nulo e 

branco. 

Pesquisa sobre a temática. 

Realização de palestra na 

escola para a comunidade. 

Realização de um seminário 

para as pessoas entrevistadas. 

As pessoas não 

“querem” ou não 

“gostam” de falar sobre 

política. 

Mesmo assim, participam do 

processo eleitoral e essa apatia 

pode influenciar, de certa forma, 

nessa prática social. 

Distribuição de panfletos. 
Entrevista com pessoas da 

comunidade para saber suas 

opiniões. 

Para votar bem, temos 

que ter um mínimo de 

conhecimento sobre o 

processo eletivo e 

candidatos. 

 

Informações relevantes sobre 

esse processo. 

Entrevista com autoridades e 

especialistas no assunto e levar 

estas informações aos eleitores. 

Fonte: Do próprio autor 

 

Diante do exposto, foram tomadas as primeiras decisões e o projeto começou a se 

desenvolver no grande grupo. A flexibilidade das ações é característica constitutiva dos Projetos 

de Letramento; por isso, muitas sugestões foram sendo avaliadas e discutidas por todos, a fim 

de realizar ações eficazes e obter melhores resultados. Para melhor visualização e 

entendimentos do desenvolvimento das ações realizadas no projeto, segue-se uma tabela que 

sintetiza as decisões construídas pelos colaboradores: 

 

Tabela 3 - As ações desenvolvidas no projeto: 1º semestre 

Evento Objetivo Período Local Responsável  Artefatos  

Atividade 

envolvendo 

caixa de 
gêneros 

Identificar os 

conhecimentos dos 

discentes em torno da 

diversidade de gêneros 

discursivos existentes na 

sociedade. 
 

Avaliar se os discentes 

observam aspectos 

relevantes, tais como: a 

Maio 
Sala de 

aula 
Professora 

Caixa com 

diversos 

gêneros 

discursivos 

que circulam 

socialmente, 
tais como: 

conta de água, 

bula de 

remédio, 
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função social do gênero, 

seu suporte, a esfera 

social em que circula, 

dentre outros aspectos. 

 

panfletos, 

encartes, 

convite, 

dentre outros. 

 

Câmera 

digital. 

Visita ao Fórum 
Eleitoral do 

município 

Conhecer a instituição 

responsável pelo 

acompanhamento das 

eleições na região.   

Convidar representante 
da Justiça Eleitoral para, 

através de uma conversa, 

esclarecer como 

funciona o processo 

eleitoral e tirar dúvidas 

mais comuns dos 

eleitores. 

Maio 
Fórum 
Eleitoral do 

município 

Alunos/professora. 

Câmera 

digital. 

 

Caderno e 
lápis para os 

registros de 

observação. 

 

 

Realização de 

palestra 

Levar informações 
relevantes sobre 

processo eleitoral, tais 

como: as normas legais 

que regem esse processo 

cívico, os preparativos 

para o dia de votação, a 

inserção de mídias nas 

urnas, os direitos e 

deveres do cidadão que 

participa desse ato 

cívico, dentre outros. 

Junho 
Auditório 

da escola 

Alunos / 

professora / 

comunidade 

escolar / o 

palestrante 

(técnico judiciário 

eleitoral). 

Construção de 

diversos 

gêneros 

discursivos: 

convite, 

ofício, 
caderno de 

assinaturas, 

cartão de 

agradecimento 

ao palestrante 

e aos 

visitantes, 

cartazes, 

visitas às salas 

de aula, 

perguntas e 
decoração do 

ambiente. 

 

Câmera 

digital. 

Recesso escolar  Julho    

Fonte: Do próprio autor 

 

 

Tabela 4 - As ações desenvolvidas no projeto: 2º semestre 

Evento Objetivo Período Local Responsável  Artefatos  

Sistematização 

de ideias/ 

interesses  

Avaliar o 

desenvolvimento das 

ações anteriores do 

projeto.  
 

Observar o interesse dos 

discentes quanto ao 

desenvolvimento das 

atividades iniciadas 

anteriormente ao recesso. 

 

Agosto 
Auditório 

da escola 
Professora/Alunos 

Roda de 

conversa. 
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Sugerir atividades para 

serem desenvolvidas. 

 

Avaliar tarefas 

anteriormente sugeridas: 

oficina de texto (entrevista 

e enquete), panfletagem e 

publicação de uma carta 

aberta. 

Exibição de 

vídeos sobre 

eleições 

Suscitar o debate em sala 

de aula sobre: voto nulo e 

branco, compra de voto e 
processo eleitoral. 

Agosto Telessala Professora 

Vídeos 

Datashow 

Amplificador 
de áudio. 

Encontro com a 

equipe da 

RPTV 

Ratificar o convite feito 

anteriormente sobre 

participação da equipe 

RPTV. 

Conhecer melhor esse 

projeto desenvolvido no 

município em parceria 

com o Ministério da 

Educação. 

Agosto Telessala 
Professora / alunos 

/ equipe da RPTV 

Aula 

expositiva-

dialogal 

Implementação 

de aula de 

campo 

Observar a diversidade 

textual presente nas ruas 

e que faz parte do 

cotidiano das pessoas no 
período eleitoral. 

Observar também os 

diversos suportes textuais 

utilizados e as 

estratégias/propósitos dos 

candidatos na exposição 

e construção desses 

gêneros. 

Setembro 
Nas ruas da 

cidade 
Professora/Alunos 

Câmera 

digital. 
 

Aula 

expositiva-

dialogal no 

centro da 

cidade. 

Sistematização 

de ideias 

referentes às 

ações do 
projeto  

Conhecer e organizar as 

opiniões e o interesse dos 

discentes quanto ao 

desenvolvimento de 
futuras atividades do 

projeto. 

Setembro 
Sala de 

aula 
Professora 

Caderno de 

anotações. 

 

Câmera 
digital. 

Retorno ao 

Fórum 

Tirar dúvidas quanto às 

informações importantes 

sobre o processo eleitoral 

para a produção do 

panfleto. 

Pesquisar outras 

informações necessárias 

para acrescentar ao texto. 

Setembro 
Fórum do 

município 
Professora/Alunos 

Câmera 

digital. 

 

Caderno e 

lápis para as 

devidas 

anotações. 

 

Conversa 

informal. 

Entrega de 
panfletos 

Levar informações 

importantes para o 
cidadão eleitor. 

Setembro 
Nas ruas da 
cidade 

Alunos/Professora Panfletos. 

Visita ao 

“Cinema no 

Ministério” / 

Participação 

em oficinas 

com a RPTV 

Assistir a um filme de 

curta metragem sobre o 

assunto corrupção, 

discutir a temática desse 

encontro e se preparar 

para as gravações. 

Outubro 

Sede do 

Ministério 

Público 

Alunos / 

professora / equipe 

da RPTV. 

Vídeos 

Discussão no 

grupo. 
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Realização de 

pesquisas 

Conhecer 

minuciosamente o 

resultado da eleição no 

Estado. 

Saber os que foram 

eleitos e reeleitos. 

Conhecer os que irão 

para o 2º turno. 

Outubro 
Sala de 

informática 
Alunos/professora 

Internet e um 

quadro 

resumo. 

Gravação das 

chamadas e da 

enquete 

Produzir os textos 

Gravar  
Outubro 

Estúdios da 

RPTV  

Alunos / 

professora / equipe 

da RPTV 

Texto 

produzido 

pelos alunos 

em sala de 
aula. 

 

Câmera de 

filmagem. 

 

Computador. 

 

Câmera 

fotográfica. 

 

Vídeos de 

outras 
chamadas 

produzidas 

pelos jovens 

integrantes 

da RPTV. 

Exposição 

 

Repassar para toda a 

comunidade escolar e 

local o desenvolvimento 

das atividades. 

Novembro Na escola Alunos 

Decoração 

do ambiente. 

 

Fotos, 

cartazes, os 

gêneros 

estudados e 
uma urna 

simulando a 

votação. 

Realização de 

troca de cartas 

Propiciar a troca de 

experiências vivenciadas 

pelos educandos. 

Conhecer a avaliação dos 

discentes quanto ao 

desenvolvimento das 

ações do projeto. 

Vivenciar uma prática 

social pouco comum para 

os educandos. 
Desenvolver a prática e a 

concepção da escrita 

processual. 

Oportunizar o 

aprimoramento da 

competência escritora 

dos educandos. 

Dezembro 

Escola 

 

Correios 

Alunos/professores 

Gênero: 

carta pessoal, 

e envelope. 

 

Postagem na 

Agência dos 

Correios. 

 
Formulário 

do Sedex. 

 

Câmera 

digital. 

Fonte: Do próprio autor 
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Vale ressaltar que essas ações foram pensadas juntamente com os discentes, que tiveram 

participação plena em todos os momentos. Essa característica de escutar os alunos não é apenas 

algo fundamental nos Projetos de Letramento, mas também se constitui em um dos objetivos 

propostos para essa pesquisa: proporcionar aos alunos a oportunidade de expressar suas 

opiniões acerca dos temas a serem abordados em sala de aula, bem como das atividades a serem 

propostas. Ações oriundas do próprio desenvolvimento do trabalho, em que uma atividade 

desencadeava outra, ratificam o caráter flexível desse tipo de projeto. 

 Na sequência, tem-se a descrição de algumas das ações expostas na tabela 5 no intuito 

de demonstrar a realização do Projeto de Letramento e, consequentemente, observar sua 

contribuição para o desenvolvimento da autonomia de escrita dos alunos envolvidos nesse 

projeto, por meio do desempenho desses colaboradores no planejamento, execução e avaliação 

das ações propostas. 

 

4.2.1 A realização da palestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

 

Após as entrevistas realizadas com pessoas da comunidade, percebeu-se que os 

entrevistados traziam algo em comum: uma apatia em discutir e falar sobre política. Os alunos 

     
 

     
 

 

Imagem 6: Preparativos e realização da palestra 
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observaram que, nesse período, as pessoas comentam o que acontece e se divulga nas mídias, 

que sabem que participarão e tomarão decisões importantes referentes a esta temática, mas não 

gostam de discutir sobre o assunto. 

Essa observação tornou-se a questão social para a realização da pesquisa. Os alunos se 

sentiram instigados a discutir e desenvolver trabalhos referentes ao assunto, mais 

especificamente, ao processo eleitoral. Por isso, de maneira coletiva e compartilhada algumas 

ações foram decididas e o início do desenvolvimento do projeto Eleições começou a tomar 

forma.  

Uma das primeiras ações realizadas foi a palestra com o representante da Justiça 

Eleitoral, no caso, um profissional técnico. Nesse sentido, foi de suma importância o 

desenvolvimento de atividades prévias para a sua realização. Na sequência, tem-se um quadro 

que resume as decisões previamente discutidas e decididas pelos participantes para o 

desenvolvimento dessa ação: 

 

Tabela 5: Resumo das atividades para a efetivação da palestra 

PALESTRA 

 

Atividades  Objetivos 

Visita ao Fórum 

Eleitoral 

Conhecer a instituição responsável pelo acompanhamento das eleições na 
região e convidar um representante da Justiça Eleitoral para, através de 

uma palestra, esclarecer como funciona o processo eleitoral e tirar as 

dúvidas mais comuns dos eleitores. 

Preparação da palestra. 

Em sala de aula, de maneira coletiva, foram colocadas propostas de como 

organizar essa visita do Fórum Eleitoral em nossa escola, surgindo então 

várias atividades.  

Divisão da turma em 
grupos e delegação de 

tarefas para cada grupo 

Preparar perguntas ao palestrante; convidar alunos das outras salas, dos 
demais turnos, professores e funcionários para assistirem e participarem 

da palestra; ornamentar o caderno de assinaturas; produzir o texto das 

lembrancinhas da palestra; confeccionar cartazes (charge, dizeres, dentre 
outros) para ornamentação da sala; escolher o brinde a ser ofertado ao 

palestrante pela turma; decidir os responsáveis pela ornamentação da sala 

no dia da palestra; além da construção coletiva de dois gêneros 

discursivos de suma importância para a efetivação dessa palestra: o 
convite e o ofício. 

Retorno ao Fórum 

Eleitoral 
Entregar o convite e o ofício de solicitação. 

Efetivação da palestra 

Abertura → fala da Diretora da escola e da professora da disciplina. 
Exposição oral do técnico da Justiça Eleitoral acerca do surgimento do 

ato de votar, da criação da Justiça Eleitoral e de toda a organização de 

um pleito eleitoral (preparativos, durante o processo e após o pleito). 
Discussão: realização de perguntas elaboradas previamente pelos alunos 

e respostas apresentadas pelo técnico palestrante. 

Encerramento da palestra → colocações da professora, palavra da aluna 
representante da turma e a entrega do cartão e do presente ao ministrante. 

Fonte: Do próprio autor 
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Através dessa tabela, é possível perceber quantas atividades foram necessárias para 

vivenciar essa ação específica. Um ponto fundamental para sua realização foi a troca de 

conhecimentos e habilidades entre os envolvidos, ou seja, a interação entre os participantes, 

atendendo assim ao anseio dos colaboradores quando questionados sobre o modo como as aulas 

de LP deveriam ser ministradas. Segundo o discente, as aulas deveriam ter “mais 

interatividades dos alunos” (C24), ou seja, aulas dinâmicas em que os alunos pudessem 

interagir mais entre si e desenvolver trabalhos em grupo.  

Nessa ação, alunos e professores somaram suas habilidades e partilharam 

conhecimentos, em que cada um assumiu uma determinada responsabilidade para a 

concretização da ação. Foi necessário somar esforços, empenho e engajamento entre os 

colaboradores, construindo assim uma comunidade de aprendizagem como define Oliveira, 

Tinoco e Santos (2011, p. 51):   

 

Esse conceito corresponde a uma organização de aprendizagem em que alunos 
e professores, na qualidade de agentes de mudança e num contínuo processo 

de construção do conhecimento, agem colaborativamente, potencializando 

recursos para compreender o mundo e alcançar resultados que 
verdadeiramente lhes interessem [...]. 

 

A realização de palestra com técnico da Justiça Eleitoral na escola exigiu dos 

colaboradores a escrita de diversos gêneros discursivos: ofício, convite, cartazes, perguntas, 

cartão de agradecimento, mensagem de agradecimento aos visitantes/convidados a ouvir e 

participar da palestra, caderno de assinaturas, roteiro para divulgação oral do evento nas demais 

turmas da escola, dentre outros. A produção desses gêneros ora ocorria em pequenos grupos, 

ora no grande grupo, realizada de modo coletivo e sempre de maneira processual. 

A produção de dois desses vários gêneros merece ser melhor descrita. É o caso da escrita 

e reescrita coletiva dos gêneros convite e ofício. O uso do convite justifica-se pela ação que se 

pretendia realizar (palestra na escola) e o trabalho em torno do gênero ofício foi realizado 

devido à visita feita ao Fórum Eleitoral do município, a pedido do próprio técnico para justificar 

a sua ausência da instituição no horário de trabalho e, consequentemente, oficializar sua visita 

a escola. 

Nesta ação, ficou bem evidente o trabalho com a escrita de maneira processual e 

colaborativa, pois foram necessárias cerca de dez aulas para construir e reescrever esses 

gêneros. No quadro, aos poucos, com a leitura e a participação de todos foi sendo produzido o 

texto. Cada aluno dava sua sugestão, lia, relia, acrescentava, trocava um termo por outro, 

visando sempre à construção de sentido e à organização composicional do gênero. 
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Em seguida, em outro momento, foi a vez da formatação do texto. Uma aluna 

voluntariamente o digitou e, no computador, ele foi ganhando forma. Pensou-se no tipo e 

tamanho da letra, nos destaques de alguns aspectos ligados à configuração do texto, dentre 

outros até se eleger a uma formatação aceitável do gênero proposto.  

Para continuidade das atividades propostas, veio o trabalho em torno do gênero ofício. 

Primeiramente foi necessário explicar aos alunos o que era um ofício, muitos não sabiam do 

que se tratava o gênero e, por conseguinte, sua funcionalidade. Assim como o convite, esse 

gênero levou algumas aulas para se constituir e a sua digitação foi feita em sala de aula, por um 

dos alunos colaboradores à medida que ia se construindo o texto. Depois de tudo, foi feita a 

impressão, a secretária da escola enumerou e a diretora assinou, concluindo então a construção 

do gênero. 

Além disso, essa ação oportunizou o trabalho com os aspectos gramaticais e 

composicionais que envolvem os textos, tais como ortografia, regras gramaticais, a linguagem 

do texto, dentre outros aspectos, correspondendo, assim, às expectativas dos discentes quanto 

à prática de leitura, produção textual e gramática a serem desenvolvidas nas aulas de LP, como 

se observa nas citações a seguir: “produção textual, linguagem formal” (C28); “Gramática, 

substantivo, interjeição, conjunção, numeral, preposição etc...” (C3). 

Em síntese, pode-se afirmar que esta ação foi uma das mais extensas do projeto. Através 

dela, os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar a prática da escrita processual e 

colaborativa, de ter a questão social como ponto de partida para as produções textuais, além de 

vivenciar aulas mais dinâmicas, com interações entre os participantes e entre a escola e outras 

esferas sociais. 

Além disso, foi uma ação que contribuiu para o desenvolvimento comunicativo dos 

discentes, pois estiveram inseridos em diferentes contextos sociais, com propósitos 

comunicativos diversificados e com o uso da leitura e da escrita em interações distintas, 

aproximando-se do objetivo proposto por Travaglia (2001) para o ensino da LP. 
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4.2.2 Aula de campo: observando a função social e o suporte de alguns gêneros discursivos 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

 

Neste dia, os alunos foram às ruas observar e analisar de perto os diversos gêneros 

discursivos expostos aos moradores/eleitores da cidade. Eles observaram os textos e os 

diferentes suportes em que estes se apresentavam (santinhos, panfletos, camisetas, bandeiras, 

outdoors, cartazes, carros de som, adesivos em carros, tabuletas, dentre outros), dando ênfase 

não apenas aos aspectos formais e estruturais dos textos, mas também a outros fatores, tais 

como: as informações gerais expostas pelo candidato, as estratégias de exposição em locais 

específicos, o objetivo comunicativo dos gêneros e outros aspectos discursivos inerentes a cada 

texto encontrado. 

Contudo, um dos principais objetivos da aula era observar os diversos suportes em que 

os textos se apresentavam. Acredita-se que essas observações são importantes para a autonomia 

de escrita dos alunos, uma vez que os gêneros se apresentam por um meio e esse meio interfere 

em sua construção. Quanto ao trabalho com os suportes de gêneros no contexto de sala de aula, 

é importante observar que: 

 

[...] ‘é necessário reservar um lugar importante ao modo de manifestação 

material dos discursos, ao seu suporte, bem como ao seu modo de difusão: 

enunciados orais, no papel, radiofônicos, na tela do computador etc’. [...] ‘o 
mídium não é um simples ‘meio’, um instrumento para transportar uma 

     
 

       

Imagem 7: Realização da aula de campo 
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mensagem estável: uma mudança importante do mídium modifica o conjunto 

de gênero de discurso’. (MAINGUENEAU, 2001, p.71 apud MARCUSCHI, 

2008, p. 173) 

  

Nessa perspectiva, acredita-se que preservar os suportes ao abordar os gêneros do 

discurso em sala de aula seja importante justamente para mostrar aos discentes a infinidade de 

gêneros que circulam no cotidiano. O aluno precisa perceber que, do acordar até o momento de 

ir deitar-se, ele está em contato com algum texto, fazendo uso da leitura de diversas linguagens, 

sejam elas verbal, não-verbal ou mista, pois a sociedade é grafocêntrica e dificilmente se 

encontrará um lugar em que a linguagem não esteja presente. 

No entanto, muitas das vezes, a concepção de texto trazida pelo aluno refere-se apenas 

àquele texto digitado que o professor traz para ser trabalhado em sala de aula ou que esteja 

presente nos livros literários ou didáticos, enfim, como se texto só existisse na escola, no 

momento de estudar. A exemplo disso, têm-se na sequência algumas ideias retiradas do 

questionário aplicado na turma, que demonstram essa realidade trazida pelos discentes: 

 

Em se tratando do seu dia de hoje, quais textos você estabeleceu algum 

contato? So o de arte falando do Hip-Hop, aprende que o Hi-Hip foi criado na 

Jamaica em 1960 e etc. (Resposta de C21). 

 
Em se tratando do seu dia de hoje, quais textos você estabeleceu algum 

contato? Não tive nenhum texto lido hoje. (Resposta de C26). 

 
Em se tratando do seu dia de hoje, quais textos você estabeleceu algum 

contato? Nenhum. (Resposta de C27). 

 
Em se tratando do seu dia de hoje, quais textos você estabeleceu algum 

contato? o texto que o professor copiol. (Resposta de C14). 

 

Em se tratando do seu dia de hoje, quais textos você estabeleceu algum 
contato? Hoje eu não peguei nenhum livro, pois tiveram todas as aulas. 

(Resposta de C3). 

 

Além disso, ao apresentar o texto preservando o seu suporte, o aluno tem contato com 

os gêneros discursivos na forma em que estes se apresentam no dia a dia: seu formato, sua 

linguagem, sua aplicabilidade na prática, seu uso, dentre outros fatores importantes. Ao se 

retirar o texto de seu suporte, a caracterização inerente aos gêneros pode se prejudicar, conforme 

afirma Marcuschi (2008, p. 174): 

 

[...] O certo é que o conteúdo não muda, mas o gênero é sempre identificado 

na relação com o suporte. Portanto, há que se considerar esse aspecto como 
um caso de coemergência, já que o gênero ocorre (surge e se concretiza) numa 

relação de fatores combinados no contexto emergente. 
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De certo modo, reconhecendo o gênero discursivo, sabendo sua função e aplicabilidade 

na vida prática, a interpretação e o propósito comunicativo desse gênero podem ser mais 

facilmente reconhecidos pelos alunos; portanto, essa habilidade influencia de maneira 

proveitosa na sua competência comunicativa. No entanto, Marcuschi (2008) ressalta que o 

suporte não deve ser confundido com o contexto, mas levar em consideração a sua relação com 

o gênero. “A ideia central é que o suporte não é neutro e o gênero não fica indiferente a ele” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 176). 

Essa aula de campo desenvolvida no projeto oportunizou também aos alunos a reflexão 

em torno da leitura e da escrita como práticas sociais. Ao observar os diversos gêneros 

discursivos encontrados pelas ruas da cidade, a função e o propósito comunicativo 

desempenhado por esses gêneros, os alunos tiveram a oportunidade de pensar sobre a 

construção da escrita, de compreender sua aplicabilidade e importância em outras esferas 

sociais, e não apenas na escrita explorada no contexto escolar. 

Além disso, através dessa ação, os discentes puderam perceber a influência e a 

importância das leituras realizadas pelas pessoas em seu cotidiano; o quanto essa leitura, 

aparentemente desprovida de grandes exigências, podem influenciar e interferir no pensamento 

e, por conseguinte, na formação crítica dos leitores, nesse caso específico, dos eleitores. Sobre 

essas reflexões, veja-se o que pelo menos dois dos colaboradores mencionaram:  

 

Resumo da aula de campo 

Hoje a aula foi especial, saímos do onde estudamos e fomos as ruas tirar fotos 
de propagandas eleitorais de candidatos. Exemplos de produções textuais 

aprendemos bastante, acho que estudos não se resume a escola e as aulas na 

sala, mas sim em casa e até na rua o conhecimento é arrecadado em todo lugar, 

basta você querer. 
Deveria ter mais vezes. (Reflexão de C9) 

 

Resumo da aula de campo 
Nesta aula de campo eu relatei em volta da cidade que tem vários cartazes, 

bandeiras e carros de som fazendo anuncios sobre políticos, nos achamos 

vários cartazes ali na praça, por que é um lugar que muita gente frequenta, 
todas as noites tem muitas gente la na praça e na igreja, eles querem que as 

pessoas observem para os cartazes para que as pessoas votem nos candidatos 

e foi isso que eu consegui reparar em volta da praça. (Reflexão de C20) 

 

Desse modo, quando os alunos dizem que os estudos (no caso, sobre a LP) não se 

resumem apenas à escola e às aulas na sala de aula, que o conhecimento pode ser adquirido 

além do contexto escolar, que os cartazes e as propagandas partidárias estão em locais 

estrategicamente colocados, ou seja, em locais onde o fluxo de pessoas é maior para que estas 
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observem e votem em seus candidatos. Eles estão refletindo sobre o uso da língua como prática 

social, sobre a função social daquele gênero discursivo.  

 Ademais, esta ação também proporcionou aos discentes a observação do uso da língua 

em seu contexto prático, ou seja, um ensino situado da LP. Os alunos estudaram os textos, 

observando outros fatores inerentes a sua produção, tais como: seus interlocutores, o propósito 

comunicativo, os suportes desses gêneros, dentre outros aspectos antes mencionados na 

descrição desta ação. 

Assim sendo, é possível concluir que um momento como este contribui de maneira 

positiva na competência comunicativa do aluno, fazendo-o refletir sobre o uso da língua e, 

consequentemente, amplia sua concepção quanto à importância de estudá-la não apenas como 

disciplina escolar, mas como ferramenta de interação social, atingindo ou aproximando-se, 

dessa forma, do objetivo do ensino da LP.  

 

 

4.2.3 A criação do panfleto e a panfletagem nas ruas 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

Inicialmente, o grupo decidiu realizar a panfletagem nas ruas por entender que esta ação 

lhe permitiria levar informações relevantes às pessoas. Além do mais, os alunos não apenas 

estavam envolvidos com a temática, mas também tinham adquirido conhecimentos importantes 

     
 

     

Imagem 8: Preparação e entrega de panfletos nas ruas 
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que, segundo suas opiniões, eram desconhecidos de boa parte dos eleitores e que os mesmos 

deveriam saber. Informações essas adquiridas por meio de algumas pesquisas, das visitas feitas 

ao Fórum Eleitoral, das conversas informais com o técnico da Justiça Eleitoral, da palestra 

proferida na escola, enfim, através das discussões e da implementação das atividades 

propiciadas pelo Projeto de Letramento em sala de aula. 

Em seguida, veio a escrita do panfleto que foi totalmente planejada pelo grande grupo. 

Questões pertinentes foram levantadas, tais como: Quais as informações que devem ser 

colocadas no texto? Quem é o nosso público alvo? Como será o título do nosso texto? Qual 

imagem deveremos colocar? Como será o formato desse texto? Por fim, decidiu-se retornar ao 

Fórum Eleitoral do município para se fazer outra visita, tirar dúvidas e buscar outras 

informações. No mesmo instante, formou-se a equipe e, aproveitando os horários vagos que a 

turma dispunha naquele momento, seguiram todos para o Fórum. Uma visita decidida em 

decorrência da ação que se objetivava realizar. 

Nesse momento específico, percebem-se três aspectos importantes. Primeiro, o 

engajamento dos alunos com o projeto. Ao decidirem realizar a ação e planejar a escrita do 

panfleto, os participantes sentiram a necessidade de retornar ao Fórum e realizar outra entrevista 

com o técnico que efetivou a palestra e os vinha auxiliando nas pesquisas. Em seguida, 

motivados pelo interesse de realizar tal ação, formaram a equipe e agilizaram a visita. Essa 

atitude protagonizada pelos colaboradores do projeto justifica-se, no dizer de Kleiman (2001, 

p.238): 

 

Se existir algum projeto concreto de interesse dos alunos, é possível planejar 

uma série de atividades que envolvem escrever um texto com uma finalidade 

específica, em vez de começar o trabalho focalizando uma forma textual e 

acabar focalizando a mesma forma [...]. 
 

Vale ressaltar que foi uma decisão coletiva, organizada pelos discentes e a professora. 

No entanto, o papel fundamental desempenhado pela professora foram agilizar os meios e os 

instrumentos necessários para o desenvolvimento da ação e acompanhar o trabalho da equipe. 

Em outras palavras, nessa ação, o professor desempenhou um papel de agente de letramento e 

não apenas de um transmissor de conhecimento. 

Outro aspecto relevante nessa aula corresponde à escrita vivenciada como processo. No 

momento em que os alunos planejam, no grande grupo, o que vão colocar no panfleto, além de 

estarem vivenciando práticas sociais de leitura e de escrita, estão igualmente implementando a 

escrita de maneira processual e coletiva. Eles estão exercitando a construção do texto por fases, 
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a realização da escrita como um processo e não como um produto. Estão vivenciando uma de 

suas etapas (no caso, a do planejamento) que, segundo Passarelli (2004, p. 89), corresponde: 

 

No modelo de Hayes e Flower (1980), trata-se da geração, que tem como 

função detectar informações provenientes da memória do redator. Num 

primeiro momento, o escritor, a partir do tópico, busca informações 
adequadas, levando em conta o perfil de seu futuro leitor.  

 

Trata-se do processo de composição do texto no qual o autor começa a delinear o seu 

tema, busca fontes, coleta e seleciona informações. Enfim, corresponde à fase em que se pensa 

no interlocutor e no propósito comunicativo almejado. Fase provisória, na qual se traceja 

algumas linhas sem tanto comprometimento, mas que requer muito do escritor, pois envolve, 

dentre outros aspectos, o estabelecimento de metas a serem alcançadas com o texto. 

Essas características são observadas nesse momento de desenvolvimento da aula. Os 

alunos planejaram as informações do panfleto, selecionaram as que julgaram como relevantes 

de acordo com o propósito comunicativo que queriam alcançar e as colocaram no quadro, tudo 

isso seguindo seus conhecimentos e as metas previamente discutidas e objetivadas pelo grupo, 

como mostra a imagem a seguir:  

 

 Imagem 9: Planejamento da escrita do panfleto 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

O terceiro e último aspecto importante a ser refletido nesse momento de 

desenvolvimento desta ação diz respeito ao objetivo da produção do texto, ao propósito 

comunicativo desejado pelos discentes. Os alunos encontravam-se movidos pelo objetivo de 

construir conhecimentos e produzir o panfleto para a população, em busca da resolução da 
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questão social discutida, ou seja, os participantes escreveram com o intuito de atingir algo e não 

apenas como exigência da disciplina escolar. Esse momento é característica constitutiva de 

Projetos de Letramento e possibilitou aos discentes considerar questões sociais como ponto de 

partida para a execução de práticas de leitura e de escrita, bem como a oportunidade de realizar 

práticas de letramento crítico25 (cidadão). 

Após realizarem a segunda visita ao Fórum Eleitoral, foi o momento de construir o 

panfleto com as informações pesquisadas. Para isso, foram necessárias várias aulas e algumas 

estratégias de ensino, dentre elas a pesquisa realizada com o acesso aos sites do TRE e a leitura 

de infográfico. Além disso, fez-se necessário a leitura de panfletos sobre política, os quais foram 

trazidos tanto pelos os alunos, quanto pela professora. Alguns panfletos foram coletados pela 

rua, em casa, em locais públicos, todos como intuito de serem analisados e para servirem de 

subsídios na construção desse gênero. 

Em meio a esse contexto, os alunos liam as propostas, ao mesmo tempo que se 

colocavam criticamente diante do que liam. Observaram cada detalhe, opinaram sobre a 

construção do texto, destacaram alguns aspectos e avaliaram os elementos composicionais do 

gênero. Todos os panfletos foram lidos e comentados no grande grupo até decidirem o modo 

como se configuraria o texto. Definiram exatamente quais as informações a serem colocadas e 

construíram o texto, enquanto uma aluna ficou responsável pela digitação das informações à 

medida que estas eram decididas. Estavam lendo, decidindo, digitando e editando o texto, tudo 

ao mesmo tempo. 

Quanto à questão da correção e da reescrita do panfleto, cumpre ressaltar que esta foi 

realizada pela professora juntamente com um dos alunos colaboradores da pesquisa que, 

espontaneamente, se propôs a cumprir essa tarefa e realizá-la em horário intermediário ao das 

aulas normais, de modo a não afetar suas aulas, isto é, em um horário vago. Sua colaboração 

foi bastante significativa à construção do texto, pois se tratava de um dos alunos mais críticos 

da turma. Ilustrando isso, dispõem-se fragmentos transcritos da interação estabelecida entre 

aluno e professora no intuito de revisar o texto proposto: 

 

Professora: Informe aos eleitores. As eleições ocorrerão no dia 5 de outubro 

das 8 às 17 horas. 

 
C14: Mas isso passa até na rádio. ((risos)) 

 

Professora: É passa até : : : : ((risos)) Passa até na rádio ((risos)).  

                                                        
25 Refere-se à abordagem crítica dos textos e produtos das diversas mídias e culturas, mostrando suas finalidades, 

intenções e ideologias (v. KOJO, 2009, p. 120). 
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C14: Toda eleição ocorre no primeiro domingo do mês de outubro. 

 

Professora: Foi isso que ele disse lá. Que as eleições ocorrem sempre no 
primeiro domingo do mês e no último (+) quando é segundo turno. Porque 

antigamente era janeiro, era novembro, aí agora, depois com esse código 

eleitoral 9504/1997, aí regularizou. 

 
C14: Pronto, isso pode ser interessante, porque a gente não sabia disso. 

 

Professora: É (+) Aí o legal é botar informes ou : : : porque você 
informando, você tá conscientizando também, num é? 

 

C14: Mais ou menos. 

 
Professora: Mais ou menos! 

 

C14: Porque as vezes informe é : : : necessário, as vezes não. 
 

Professora: Como assim? 

 
C14: Tipo : : : você chegar dizer, hoje a merenda vai ser pão com ovo, mas o 

pão é : : : da padaria num sei aonde, é desnecessário saber qual padaria é, né! 

 

Professora: ((risos)) Entendi agora... ((risos)) É verdade! (+) Sim, aí aqui óh! 
Votar branco significa, mas isso aqui é de um modo geral, sabe óh? A rejeição 

do eleitor à lista de candidatos apresentado durante as campanhas, em outras 

palavras, o eleitor não quis eleger... 
 

C14: Mas (+) eu num acredito que é rejeição não, que mermo que todo mundo, 

é presidente, é prefeito, que o povo ainda rejeita do mesmo jeito, não adianta 
não, eles querem tá lá no poder, todo mundo, e outra coisa é (+) eles falam do 

presidente, do prefeito essas coisa, mas na verdade eles querem tá lá pegando 

o dinheiro também, não tem nenhum que (+) é aquele negocio 

 
Professora: A gente tem que decidir porque eu tenho que levar, né?  

 

C14: Se rouba, rouba, num pode roubar muito. 
 

Professora: É, as vezes um que critica tanto queria tá lá, mesmo! 

 

C14: É. 
 

Professora: ((risos)) Óh, aí... os votos brancos e nulos não são contabilizados 

para eleger candidato, ou seja... 
 

C14: É, isso aí tá certo. 

 
Professora: Num vai pra nenhum candidato, partido político ou coligação. 

Ficam computados apenas a critério de estatísticas. Num entanto, esses votos 

diminuem o número total de votos válidos e consequentemente na contagem 

de votos que elegem o candidato. 
 

C14: Essa coisa aí... votar é um direito e dever de cada cidadão a partir de... 

((incompreensível)) 
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Professora: É bom né? deixar isso aqui? 

 

C14: Eu nem sei... sabe... porque... 
 

Professora: Vamos... Eu vou tirar, eu tiro isso aqui? 

 

C14: Tire. 
 

Professora: Eu vou tirar. 

 
C14: É tá 

 

Professora: Esse aqui? Eu deixo? 

 
C14: Pode deixar! Eu tava... 

 

Professora: E esse aqui? É : : : olhe esse aqui do código, eu deixo esse? 
 

C14: Deixe. Num completa a primeira parte. 

 
Professora: É. 

 

[...] 

 

Na transcrição proposta, percebe-se a interação entre professor e aluno, na qual os 

conhecimentos são partilhados e ambos se tornam responsáveis pela revisão do texto. Foi 

notória a satisfação do aluno em ler e analisar cada palavra dita naquele panfleto, afinal de 

contas, ele tinha consciência de que outras pessoas iriam ler o que estava escrito e do quanto as 

informações eram importantes para o leitor, neste caso específico, o eleitor. 

Além disso, o aluno sente-se confiante e capaz de fazer tais intervenções, pois sabe que 

suas sugestões são ouvidas pelo professor e, consequentemente, sente-se à vontade para fazer 

tais modificações. Em contrapartida, o professor permite ao aluno conduzir as análises, não 

porque queira apenas deixá-lo participar da correção, mas porque sabe que as sugestões desse 

aluno são pertinentes e valiosas para a construção do texto, sobretudo, para o desenvolvimento 

de Projeto de Letramento. 

Outro fator importante que se percebe nesse momento é a escrita sendo trabalhada, além 

da perspectiva social, também de maneira processual e coletiva. O aluno sabe que o texto irá 

circular fora da sala de aula, que não apenas o professor irá lê-lo e analisá-lo, mas que outras 

pessoas também o apreciarão, por isso sua preocupação e cuidado ao colocar cada ideia no 

texto. Apesar das leituras feitas no grande grupo, das decisões tomadas no coletivo, das frases 

informativas construídas no texto, o aluno ainda observa e insiste em algumas modificações 

levando sempre em consideração o contexto interacional em que o gênero discursivo irá 

circular, ou seja, levando em conta a função social do gênero proposto. 



94 

 

Essa leitura e releitura antes do texto ser impresso faz parte de umas das etapas do 

processo de construção da escrita: a revisão. Segundo Passarelli (2004), esta fase corresponde 

à preocupação do escritor com o texto e tem como foco principal analisar se as ideias estão bem 

organizadas, se estão expostas de maneira clara e coesa. Sendo assim, é comum o escritor fazer 

várias modificações no texto, pois à medida que analisa sua escrita, pode perceber vários 

aspectos, dentre eles os composicionais, ortográficos e semânticos que compõem o texto, com 

a finalidade de melhorá-lo e atingir, da melhor forma possível, o propósito comunicativo.  

Além do mais, observa-se uma significativa mudança no modo de proceder o ensino da 

produção textual em que, além de tratar a escrita como um processo, os papéis do professor e 

do aluno são ressignificados. Nesse sentido, há uma mudança de postura tanto do docente 

quanto do estudante, uma interação diferenciada das que comumente acontecem no contexto 

escolar em que o professor ensina, transfere conhecimentos e o aluno, por sua vez, aprende ou 

internaliza esses conhecimentos, que são apenas repassados e não construídos.  

Essa ação de revisar o texto em parceria com o aluno e inseri-lo efetivamente nessa 

tarefa não como mero espectador da ação, mas como sujeito ativo, propicia o que Oliveira; 

Tinoco; Santos (2011) denominam de aprendizagem horizontal, em que ambos aprendem e 

ensinam, apoiados no conhecimento de cada um e, desse modo, tornam-se sujeitos ativos no 

processo de construir conhecimentos. Nesse contexto, ocorre o abandono daquele modelo 

tradicional em que o professor exercia apenas o papel de avaliador ou corretor do texto e o 

aluno apenas de receptor dessas correções, sem se sentir também responsável pela análise de 

suas construções escritas. Quanto a isso, Soares (2009, p. 44) afirma: 

 

Em suma, o trabalho pedagógico deve privilegiar a construção conjunta do 
conhecimento sobre o discurso escrito, por meio da participação ativa dos 

alunos, tanto como autores quanto como leitores, analisando textos autênticos 

e lendo os seus textos criticamente, buscando adequá-los às expectativas do 

seu público-alvo e ao seu propósito comunicativo. 

 

Em outras palavras, o aluno é motivado a pensar sobre sua própria escrita, sentindo-se 

capaz de fazer intervenções e também responsável pelas suas próprias construções textuais. Por 

outro lado, o professor exerce diferentes papéis em diferentes etapas dessa construção, 

trabalhando de maneira colaborativa com os alunos na construção de sua competência 

comunicativa e não limitando sua atuação à de mero avaliador de texto. 

Desse modo, observa-se o trabalho coletivo realizado no grande grupo que, apesar de 

envolver toda a turma em função de um único texto, transcorreu de maneira produtiva e 
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agradável. Cada participante colaborou com esse momento até chegar ao texto satisfatório. Em 

seguida, ficou a cargo da professora levar o texto para a gráfica e providenciar a impressão.  

Essa metodologia de conduzir a aula, impulsionada pela aplicação dos Projetos de 

Letramento, oportunizou a vivência de práticas sociais de leitura e de escrita de forma 

processual e coletiva e a interação entre os colaboradores, que trabalharam coletivamente por 

uma questão real e de cunho social, tornando o professor e o aluno detentores de saberes, 

constituindo-se, portanto, em agentes de letramento, como ressalta Oliveira, Tinoco e Santos 

(2011, p. 56): 

 

[...] A centralidade dos recursos mediacionais muda, o papel do professor que 
deixa de ser o mediador de conhecimentos e passa a ser o mediador de 

instrumentos, assumindo, assim, o papel de agente de letramento. Por outro 

lado, ao aluno cabe tirar proveito do que lhe é oferecido e construir sua própria 
aprendizagem, conforme seus interesses, ritmos e possibilidades não só de 

aprender, mas também de colaborar na aprendizagem. 

 

Nessa perspectiva, não existe aquele que sabe mais, todos trazem consigo o 

conhecimento necessário à efetivação da tarefa. A figura do professor não é a de detentor de 

saberes, mas sim a de mediador de instrumentos, viabilizando os meios necessários para que a 

ação aconteça, ao mesmo instante que os discentes compartilham suas habilidades e constroem 

seus conhecimentos.  

Após o processo de preparação do texto, chegou o momento de sua distribuição. Antes 

de sair às ruas entregando-o à população, foi feita uma leitura do panfleto em sala de aula. 

Foram retomados alguns conceitos, afinal, ao entregá-lo às pessoas, os alunos iriam também se 

apresentar a elas, falar sobre o texto, explicar o que nele continha, mencionar a sua importância, 

o porquê de estarem desenvolvendo aquela ação, enfim, iriam falar sobre o propósito daquela 

atividade. 

Durante a distribuição, vários foram os contextos interacionais vivenciados pelos 

discentes. Para a entrega dos panfletos, eles abordaram as pessoas nas ruas, cumprimentaram-

nas, entraram em diversos ambientes (lojas, oficinas, aglomerações de pessoas, comércios, 

barracos, postos de gasolina, domicílios, dentre outros), em síntese, utilizaram de sua 

competência comunicativa para desenvolver a ação.  

Outro aspecto importante que se observa nesse momento é que, apesar de alguns nunca 

terem feito esse tipo de ação, sua desenvoltura foi satisfatória. No início estavam meio receosos, 

passaram por alguns populares, mas não tiveram a coragem de abordá-los. Depois de alguns 

passos e da primeira abordagem, a entrega se efetivou. Era visível a alegria e a satisfação dos 
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alunos em realizar aquela atividade. Para melhor ilustrar esse momento, seguem os comentários 

de dois colaboradores:  

 

Imagem 10: Comentário de C9 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

[...] desenvolveu um projeto voltado as eleições, que foi bem produtivo, 

fazendo com que as aulas ficassem bem mais interessantes. Em uma destas 
aulas, teve a que me chamou atenção, onde nós alunos do 9º ano fomos 

entregar panfletos nas ruas para a população alguns dias antes das eleições, 

para que ajudassem na sua escolha do candidato, em quem iria votar. 
Aprendi tanto em tão pouco tempo, valeu apena ter passado por essa 

experiência. [...] (Trecho do comentário de C12)  

 

 

Por meio desses comentários, observa-se a consciência dos colaboradores quanto à 

relevância dessa atividade. Os alunos sabem que os conteúdos estudados em sala de aula são 

significativos para o contexto social fora da escola e, por conseguinte, a ação de sair às ruas 

distribuindo panfletos tem uma contribuição para as demais pessoas de sua comunidade, ou 

seja, estes discentes não só compreendem a função social do gênero estudado, mas também 

vivenciam situações em que essa função se efetiva. 

Além disso, ao declararem que essa experiência foi valorosa e que a mesma viabilizou 

uma aprendizagem significativa em pouco espaço de tempo, sem perceber, os colaboradores 

enfatizam a contribuição e a importância do desenvolvimento de projetos desse tipo e suas 

implicações no processo ensino/aprendizagem.  

Cumpre ressaltar que esse tipo de projeto prioriza a concepção social da escrita, o que 

possibilita a discussão de questões sociais dentro da sala de aula, situa as práticas de leitura e 

escrita e, por conseguinte, contextualiza o processo ensino/aprendizagem, pois suas ações 

envolvem práticas interativas efetivas, exigindo do aluno um bom desempenho em termos de 

competência comunicativa.  
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Outro fator importante que se observa nesse trabalho em torno da escrita e da entrega 

de panfletos é a distribuição de tarefa26, outra característica constitutiva dos Projetos de 

Letramento. Essa ação transcorreu de maneira bastante satisfatória e o seu sucesso se atribui ao 

trabalho em equipe, no qual cada colaborador cumpriu seu papel e todos puderam se sentir 

partícipes do êxito obtido. Sem a divisão de tarefas a ação seria mais difícil. 

Em suma, pode-se defender que esta atividade proporcionou aos discentes uma 

experiência ímpar para a vivência de suas práticas escolares, a oportunidade de vivenciar a 

prática social de leitura e de escrita de forma processual e coletiva, além de práticas de 

letramento crítico (cidadão), colocando-os em diferentes contextos de interação, com diversos 

propósitos comunicativos, o que exigiu dos discentes desenvoltura em termos de comunicação 

e autonomia de escrita.  

 

 

4.2.4 A produção e gravação das chamadas televisivas e da enquete 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do próprio autor  

 

 

Diferentemente do que acontece na maioria das produções textuais desenvolvidas nos 

contextos de sala de aula, as produções dos gêneros ─ chamada e enquete ─ não foram impostas 

                                                        
26 Uma das principais características dos Projetos de Letramento, a qual nega a distinção entre quem ensina e quem 

aprende e faz com que todos os envolvidos assumam responsabilidades e compartilhem conhecimentos e tarefas 

(v. OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2001). 

     
 

     
 
 

Imagem 11: Oficina e gravação na RPTV 
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pela professora, nem muito menos sugeridas pelo livro didático utilizado na turma. Elas 

surgiram em consequência do desenvolvimento de atividades realizadas com o Projeto Eleições 

em sala de aula. 

 Anteriormente a essa produção, outras atividades ocorreram e foram decisivas para o 

surgimento desta, tais como: a palestra realizada na escola e a exibição do filme de curta 

metragem na sede do Ministério Público do município. Durante a realização da palestra, os 

alunos foram convidados a participarem de outras ações: uma visita à sala do Cinema no 

Ministério e uma gravação nos estúdios da Rede Potiguar de Televisão (RPTV). Ambas as 

ações fazem parte da RPTV, um projeto educativo desenvolvido na cidade, que envolve mídia 

e estudantes jovens em sua produção e traz como objetivo a valorização do protagonismo 

juvenil. 

Esse projeto, coordenado por uma professora da rede estadual de ensino e que também 

é funcionária de uma empresa televisiva local, envolve várias ações, tais como: encontro 

literário, contação de histórias, sala de cinema, produção de reportagens, dentre outras. Todas 

as ações desenvolvidas pela equipe são divulgadas e podem ser acompanhadas através do canal 

educativo veiculado pela empresa de TV a cabo do município.  

O diferencial da RPTV é a prioridade dada aos estudantes jovens, isto é, o incentivo e a 

valorização do protagonismo juvenil. Sua equipe é formada por alunos de diversas escolas 

públicas da cidade que, embora estejam sob a orientação da coordenadora, são os responsáveis 

pelo planejamento e execução das atividades. Em poucas palavras, pode-se dizer que este 

projeto é caracterizado por ser um ambiente educativo permeado de diversos letramentos, com 

aprendizagens múltiplas voltadas para o desenvolvimento comunicativo dos participantes, e 

que, essencialmente, prioriza o fazer desses jovens. Tais características muito se assemelham 

com a metodologia proposta nos Projetos de Letramento. 

Como dito anteriormente, no dia da realização da palestra os alunos colaboradores foram 

convidados a realizar outras ações com essa equipe. Neste momento foi estabelecido uma 

parceria entre a turma e a equipe da RPTV. Muito eufórica, a turma gostou da ideia e, tão logo 

soube da proposta feita pela repórter e coordenadora do projeto, se prontificou a desenvolver 

tais ações. 

A visita dos alunos à sede do Ministério Público tinha como objetivo a discussão do 

tema Corrupção, haja vista o assunto ter sido discutido no início das ações, quando se buscava 

a delimitação do tema. Os colaboradores desta pesquisa, de maneira unânime, muito associaram 

política à corrupção, como se este ato ocorresse apenas na esfera política. Portanto, era 

importante trabalhar a temática com maior profundidade a fim de proporcionar aos discentes 



99 

 

melhor compreensão acerca assunto. Além disso, ambas as equipes tinham o mesmo foco, qual 

seja a discussão de questões sociais relevantes para o contexto ora vivenciado pelos cidadãos.  

Nesta ação, os discentes colaboradores do Projeto Eleições assistiram a dois vídeos 

educativos sobre o tema Corrupção, discutiram a respeito dos valores expostos nos filmes e 

analisaram, dentre outros aspectos, a definição da temática, suas consequências e suas 

implicações para a vida dos cidadãos. Perceberam que a corrupção não ocorre apenas na 

política, mas também em outras esferas sociais e que ações corriqueiras como: colar na prova, 

furar fila, ocupar a vaga de estacionamento destinada aos deficientes físicos são exemplos de 

corrupção, mas por serem comuns e aparentemente insignificantes tornam-se despercebidos 

pela população.  

Desse modo, os discentes tiveram a chance de entender melhor o assunto e expor suas 

opiniões por meio da realização de roda de conversas. Além disso, a ação contribuiu para 

autonomia das produções textuais (neste caso, as chamadas televisivas) dos discentes, uma vez 

que estes discorreram mais propriedade sobre o assunto e se dirigiram, através dos textos 

produzidos, à comunidade de maneira convicta, explicitando suas opiniões, persuadindo e 

exercendo, dessa forma, seu letramento crítico. 

Na sequência, foi a vez de avaliar a ação. Segundo os colaboradores, essa tarefa foi 

importante e satisfatória, pois propiciou a vivência de um momento agradável, de interação 

entre os alunos, com a discussão de uma questão social relevante, expansão de conhecimentos 

concernentes ao tema e esclarecimento de dúvidas. Após a avaliação, os discentes 

demonstraram interesse em participar de outras atividades de natureza semelhante.  

Em seguida, a coordenadora da RPTV propôs para o grupo uma participação na 

emissora. Nessa participação, eles teriam de, em sala de aula, produzir chamadas para serem 

exibidas no canal educativo e também criarem uma enquete para ser realizada nas ruas da 

cidade, abordando pessoas e fazendo a seguinte pergunta: O que você espera desses novos 

eleitos? Sendo assim, duas outras ações surgiram e, consequentemente, o estudo de mais dois 

gêneros discursivos emergiram no projeto.  

Por ora, a própria coordenadora da RPTV tratou de explicar as características gerais 

desses gêneros discursivos, sugeriu ideias para a construção da enquete e estabeleceu o prazo 

para a sua execução. Os alunos acataram a proposta e se comprometeram a realizá-la, o que se 

configurou em uma excelente oportunidade de trabalhar não apenas a leitura e a escrita desses 

discentes, como também o ensino sistematizado da modalidade oral da língua.  O texto seria 

construído em sala de aula, mas sua realização plena aconteceria no momento da gravação, 

diante das câmeras, contribuindo para o exercício da autonomia de escrita desses educandos. 
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Além disso, essa ação contribuiu para situar as práticas de leitura e escrita em sala de 

aula e considerar, mais uma vez, questões sociais como ponto de partida para o 

desenvolvimento de tais habilidades. Sem falar na transformação que o texto construído teria, 

pois, na realidade, não significava apenas ler o texto diante das câmeras, mas de realizá-lo 

verdadeiramente como ele deveria ser. Ocorreria então a retextualização quanto à modalidade 

do gênero discursivo, ou seja, o texto escrito seria vivenciado através da oralidade. Quanto a 

esse conceito, Marcuschi (2010, p. 46) diz: 

 

A retextualização, tal como tratada neste ensaio, não é um processo mecânico, 

já que a passagem da fala para a escrita não se dá naturalmente no plano dos 

processos de textualização. Trata-se de um processo que envolve operações 
complexas que interferem tanto no código como no sentido e evidenciam uma 

série de aspectos nem sempre bem-compreendidos da relação oralidade-

escrita. 

 

Por meio dessa citação, percebe-se o quanto a atividade de retextualização é minuciosa. 

Embora neste caso não se trate especificamente da fala para a escrita, mas o inverso (da escrita 

para a fala) essa ação requer do falante habilidades com o texto. É necessário ter domínio do 

conteúdo a ser exposto e desenvoltura com a oralidade, ou seja, uma ação que exige do aluno o 

uso eficaz da língua, justamente por não se trata apenas de uma leitura e produção de texto, mas 

de uma ação na qual se agirá discursivamente e estabelecerá, com o telespectador, uma 

interação comunicativa real e, por conseguinte, a implementação de esforços para o alcance de 

propósito comunicativo específico.  

Sendo assim, nesta ação percebe-se que o trabalho em torno do ensino da escrita é 

perpassado também pelo ensino da oralidade, haja vista que se pensava no texto escrito ao 

mesmo tempo que se pensava também em sua oralidade, no momento da gravação. Isso 

exemplifica o continuum existente entre essas modalidades da língua: a falada e a escrita. A 

esse respeito, Marcuschi (2001, p. 36) defende: 

 

[...] não é uma noção de contínuo como ‘continuidade’ ou linearidade de 
características, mas como uma relação escalar ou gradual em que uma série 

de elementos se interpenetram, seja em termos de função social, potencial 

cognitivo, práticas comunicativas, contextos sociais, nível de organização, 
seleção de formas, estilos, estratégias de formulação, aspectos constitutivos, 

formas de manifestação e assim por diante. 

 

 

O contínuo defendido por Marcuschi diz respeito à relação existente entre essas duas 

modalidades linguísticas que trazem como distinção as situações de comunicação em que cada 
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uma delas se realiza. Não se trata de uma separação entre essas modalidades, mas de modos 

enunciativos realizados em condições de produção específicas que ora se aproximam e ora se 

distanciam: 

 

[...]  

a) não há uma dicotomia real entre fala e escrita, seja do ponto de vista das 

práticas sociais ou fenômenos linguísticos produzidos; 
b)  fala e escrita são realizações enunciativas da mesma língua em situações e 

condições de produção específicas e situadas; 

[...] (MARCUSCHI, 2001, p. 47) 

 

Nessa perspectiva, durante a gravação desses textos, percebe-se a aproximação entre 

aquilo que os discentes escreveram com o modo como eles apresentaram o texto. Mesmo após 

as leituras e releituras feitas, no momento de sua gravação estes sofreram algumas mudanças, 

enfatizando, assim, a relevância do contexto de sua produção.  

Na gravação, os alunos vivenciaram outro tipo de interação comunicativa, diferente 

daquela ocorrida durante entrega dos panfletos. Os interlocutores eram pessoas do outro lado 

da câmera e a relação face a face não existia. Além disso, o que eles expressassem seria exibido 

para outras pessoas, ou seja, a mensagem seria veiculada em um meio de comunicação e, por 

essa razão, o contexto interacional exigia bastante desses educandos, principalmente quanto à 

desenvoltura que deveriam ter com a câmera.  

Os fatores característicos dessa interação influem significativamente em sua produção, 

sendo necessárias várias gravações para se chegar ao vídeo desejado. Trata-se, portanto, de uma 

experiência desafiadora e proveitosa, que exige dos colaboradores habilidades em termos de 

comunicação, contribuindo, assim, no desenvolvimento de sua competência comunicativa.  

Sobre o gênero chamada convém algumas observações. Segundo o verbete, chamada 

configura-se como “[...] 6. Jorn. Texto curto, publicado na primeira página, que resume as 

informações publicadas em outra página do jornal. [...] 8. Pop. Censura, advertência, pito. [...]” 

(RIOS, 2001, p.149). Trazendo esse conceito para a linguagem televisiva, a repórter 

coordenadora do projeto explicou que as chamadas seriam mensagens curtas, um texto com 

quatro ou cinco linhas, em que se passasse uma mensagem de conscientização aos 

telespectadores. A única exigência colocada pela coordenadora ao grupo era que, no final das 

chamadas, tivesse a seguinte frase caracterizante do projeto: “RPTV: a TV feita por mim e por 

você”. 

Quanto à essa frase, surgiu a curiosidade do grupo em saber o porquê dessa exigência e 

a responsável pela equipe explicou que se tratava do slogan da RPTV. Esse momento propiciou 
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o estudo deste outro gênero discursivo, pois a ele foi dado um momento de explicação, 

destacando suas características e seu propósito comunicativo, em outras palavras, a função 

social do gênero slogan. De acordo com o dicionário, esse gênero discursivo significa: “[...] 1. 

Frase curta que resume as vantagens de uma marca, de um produto etc. 2. Frase semelhante 

usada em propaganda política etc.” (RIOS, 2001, p. 664). Nesse caso, tratava-se da marca da 

empresa.  

Já a enquete, que segundo o verbete significa: “[...] 1. Pesquisa de opinião. 2. P. ext. 

Reunião de testemunhos sobre um assunto, em geral organizada por rádio, jornal ou televisão” 

(RIOS, 2001, p. 263). Logo, para esta ação era necessária a disponibilidade de um dos alunos 

para abordar as pessoas nas ruas e realizar a pesquisa. No entanto, alguns se propuseram a 

realizá-la e, no momento da gravação, a maioria da equipe se encontrava no local, reafirmando 

o interesse da turma em desenvolver a tarefa. A própria coordenadora do projeto explicou sobre 

o gênero e sugeriu como fazê-lo, cabendo ao grupo a tarefa de construir o texto de acordo com 

seu propósito comunicativo.  

Em síntese, a gravação de chamadas e da enquete tinha como tarefa primordial para os 

participantes a produção desses textos em sala de aula e, em seguida, o retorno aos estúdios da 

RPTV para gravá-los na emissora. Uma ação aparentemente simples, mas que envolveu muitas 

habilidades em torno da comunicação e perpassou as duas modalidades da língua (a falada e a 

escrita), uma vez que se inicia com o texto e vai até o contato com a população nas ruas. Uma 

atividade bastante significativa e permeada de competências comunicativas. 

Nessa perspectiva, movidos pela possibilidade de poder participar de um trabalho na 

TV a cabo do município e pela experiência de vivenciar uma atividade de leitura e escrita 

“diferente” das que normalmente são realizadas em sala de aula, os alunos iniciaram a produção 

dos textos através do planejamento.  

Vale ressaltar que, dentro da perspectiva processual da escrita, a motivação é um dos 

aspectos importantes, pois é através dele que o produtor buscará as representações mentais que 

constituirão o seu enfoque comunicativo. “Assim, para executar quaisquer tarefas de escrita, o 

sujeito necessita estar disposto a realizá-las voluntariamente ou a atender demandas requeridas 

pelas diversas instâncias sociais, como escola, trabalho, religião, dentre outras” (PAZ, 2010, 

p.154).    

A produção textual das chamadas iniciou-se pela escrita coletiva. No grande grupo, foi 

realizado de maneira colaborativa um esboço de como iniciar o texto. Então, todos foram 

tecendo suas observações tendo como base as discussões realizadas na sala de cinema do 

Ministério e criaram-se algumas linhas iniciais, ou seja, frases incompletas que seriam 
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posteriormente preenchidas pelas ideias e aprendizagens de cada um. A imagem a seguir ilustra 

esse momento:  

 

Imagem 12: brainstorming 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

Ocorreu, portanto, o que Soares (2009, p. 24) chama de brainstorming, que corresponde 

a: 

 

[...] (tempestade mental): atividade em que o sujeito verbaliza, oralmente ou 
por escrito, todas as ideias que lhe vêm à mente sobre determinado estímulo, 

que pode ser algum tópico, elemento visual, som ou palavra, por um período 

de tempo geralmente curto. Esta técnica visa ativar o conhecimento de mundo 
que o sujeito tem e prepará-lo para uma atividade pedagógica onde este 

conhecimento será utilizado.  

 

As primeiras representações mentais geradas pela turma foram organizadas em forma 

de um esquema, um roteiro de ideias que auxiliaria a todos em suas produções. Em seguida, os 

alunos tracejaram algumas linhas na tentativa de formular o texto, como mostra a imagem 

abaixo: 
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Imagem 13: Primeiras ideias  

 

Fonte: Do próprio autor 

 

 Nesse momento, além do brainstorming, observa-se também que cada aluno foi 

“encorajado a escrever de forma despreocupada sobre um assunto do qual ele tenha o que dizer, 

cuidando apenas de deixar as ideias fluírem naturalmente” (SOARES, 2009, p. 30), que a 

preocupação maior era com a informação e o telespectador e não apenas com as questões 

formais da língua e nem com a possível “nota” a ser atribuída pela professora.  

 Cumpre ressaltar que essas imagens correspondem a apenas uma das três chamadas 

construídas pelos discentes. No entanto, no momento da gravação dos textos aconteceram 

alguns desmembramentos e, ao final da atividade, os alunos haviam gravado cinco chamadas 

televisivas. Isso porque na escrita o texto ficou adequado, mas para a oralidade ele ficou extenso 

e comprometia o tempo de duração da chamada. Além do mais, é importante destacar que todos 

os textos foram construídos do mesmo modo, com escrita processual coletiva e colaborativa, 

com base em feedback27 entre alunos e professor. 

 Após as primeiras ideias surgidas e postas no papel, foi o momento de desenvolver o 

que se havia escrito, ou seja, a reescrita e o aperfeiçoamento do texto para garantir a 

expressividade e alcançar os objetivos da interação:  

 

 

 

 

                                                        
27 Segundo Soares (2009), o termo feedback simboliza a intervenção que se faz nas ideias do texto durante o 

processo e não deve ser confundido com correção de erros. 
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Imagem 14: Desenvolvimento das ideias 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

 Nessa imagem, observa-se não apenas o desenvolvimento das ideias, mas também as 

revisões e correções constantemente feitas no texto pelo próprio aluno. Como postula Paz 

(2010, p. 152): 

 

Embora a sequência natural do modelo apresentado por Hayes e Flower (1980, 

1986) englobe vários componentes como planejamento, geração de frases e 
avaliação, a ordem em que eles se efetivam é bastante flexível, visto que tanto 

a fase de geração quanto a de revisão podem interromper o curso do processo 

da escrita, caso o escritor identifique impropriedades e decida efetuar 

alterações no texto. 

 

 De fato, as leituras e releituras do texto proporcionam ao produtor a oportunidade de 

melhorar aquilo que não está bem explicitado. Essa atitude, por sua vez, não ocorre de maneira 

linear. Através das imagens observa-se, pelos riscados contidos no texto, que essas correções 

foram realizadas de maneira aleatória, ocorrendo todas as vezes que o aluno julgou necessário 

fazê-las. Sendo assim, outro aspecto importante, refere-se à seleção de informações feita pelo 

colaborador. O aluno organizou as informações que mais julgou relevante e as transformou em 

um único texto: 
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Imagem 15: Revisão de texto 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

 

Imagem 16: Revisão de texto 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

Por meio desses dois fragmentos, percebe-se a reescrita realizada pelo aluno, o cuidado 

em torná-lo mais sucinta, ou melhor, a preocupação com a coerência e a coesão do texto. 

Contudo, esses dois fragmentos anteriores transformaram-se em apenas um único texto: 

 

 

Imagem 17: Um único texto 

 

Fonte: Do próprio autor 
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Com mais outra leitura e revisão, juntamente com a professora e os colegas da turma, 

atingiu-se o texto aparentemente satisfatório: 

 

Imagem 18: Texto satisfatório 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

 As imagens mostram a preocupação dos alunos em melhorar a produção escrita, dando 

relevância também aos aspectos do contexto, tais como: o que, a quem, como e a estrutura do 

gênero discursivo, dentre outros. Sua produção se deu de forma colaborativa, na qual o feedback 

entre os alunos e o professor foi fundamental. “As atividades de revisão e pós-escrita, incluem 

um período de leitura e avaliação do que se escreveu e o recebimento do feedback, do professor 

e dos colegas, sobre o conteúdo do texto para que o autor possa melhorá-lo” (SOARES, 2009, 

p. 24). 

Por outro lado, a construção da enquete foi menos exaustiva, talvez pelas próprias 

orientações recebidas da coordenadora da RPTV. Sua produção também ocorreu de maneira 

colaborativa e processual, na qual todos os alunos foram tecendo suas observações até se chegar 

ao texto desejado. Na sequência, a imagem mostra a produção do texto inicial, a abertura que 

o(a) repórter faz antes de iniciar as abordagens e realizar a enquete propriamente dita. Em 

termos técnicos da área, os repórteres chamam esse texto de “cabeça”:  
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Imagem 19: Texto de abertura para a enquete 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

 De modo geral, a enquete tinha o propósito de oportunizar aos eleitores a manifestação 

de suas opiniões quanto ao governo que assumiria o país. A pergunta era em torno das 

expectativas da população em relação ao trabalho dos novos governantes, o que eles esperavam 

desses eleitos e expressarem suas opiniões acerca do trabalho deles. Enfim, o objetivo era ouvir 

a população e dar o espaço para que os eleitores se pronunciassem, convidando todos os 

participantes bem como aqueles que assistem, ou seja, os telespectadores, a refletir sobre esse 

contexto sócio político vivenciado no momento. 

Em suma, os gêneros chamadas, cabeça e enquete foram constantemente lidos e relidos, 

acrescentando as mudanças necessárias propostas pelos alunos e pelo professor até se chegar 

ao produto final desejado. Pode-se defender que esta ação oportunizou mais uma vez o ensino 

contextualizado da escrita, a prática social da leitura e da escrita de maneira processual e 

colaborativa e o exercício do letramento crítico (cidadão) dos discentes, pois os textos 

configuram-se a partir das opiniões desses educandos após uma significativa discussão sobre a 

temática Corrupção.  

Em outras palavras, os alunos construíram os textos com base no que julgavam 

relevante, de acordo com os conhecimentos que traziam sobre a temática, haja vista que 

 

Um dos objetivos principais da escola é justamente possibilitar que seus 

alunos possam participar das várias práticas sociais que se utilizam da leitura 
e da escrita (letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e 

democrática (ROJO, 2009, p. 107). 

 

 



109 

 

4.2.5 A troca de cartas realizada pelos discentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Do próprio autor 

 

Nos últimos dias de aula do ano letivo, surgiu para os discentes a possibilidade de uma 

troca de cartas com outra turma de 9º ano de uma escola pública do município de Natal, capital 

do Estado. Essa ação ocorreu pelo fato de os alunos estarem, no momento, estudando os 

mesmos assuntos, debatendo sobre a mesma temática e desenvolvendo um trabalho em torno 

do gênero carta. 

Apesar do pouco espaço de tempo que se tinha para concluir o ano letivo, a turma e a 

professora decidiram realizar tal ação. Na verdade, o fato de escrever uma carta a alguém se 

configurava em uma experiência nova na vida de alguns discentes, pois, segundo eles, muitos 

nunca haviam escrito uma carta para ninguém e mais ainda para pessoas desconhecidas, fato 

esse que se percebe nos fragmentos a seguir:  

 

É com muito prazer que escrevo esta carta, para que possamos trocar ideias e 

nos conhecermos melhor. Primeiramente quero te dizer que estou gostando 
muito, fiquei feliz por ter tirado o seu nome no sorteio que fizemos na sala e 

em poder, pela primeira vez, escrever e enviar uma carta. (Trecho da carta 

produzida por C19) 
 

 

Antes de tudo, queria falar que é uma nova experiência, fazer uma carta para 
uma pessoa de outra cidade, uma pessoa na qual a gente nem viu, 

     
 

     

Imagem 20: Produção e envio das cartas 
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particularmente estou achando legal, mas e você o que acha dessa ideia? 

(Trecho da carta produzida por C5) 

 
Nunca pensei que eu mandaria cartas para augem que eu não o conhecesse. 

Agora e você? O que mais gostou de fazer esse ano? (Trecho da carta 

produzida por C9) 

 
 

É com imenso prazer que venho lhe enviar essa carta, para que juntos 

possamos trocar ideias e, nos conhecermos melhor e de uma forma diferente. 
Antes de tudo, quero dizer que estou adorando passar por essa experiência de 

trocar cartas com pessoas que eu não conheço. (Trecho da carta produzida por 

C18) 

 

 

Por meio desses fragmentos percebe-se a satisfação dos educandos em escrever as 

cartas, principalmente pelos propósitos comunicativos da ação: conhecer outras pessoas através 

da escrita e compartilhar experiências de aprendizagem. Seus interlocutores seriam 

adolescentes desconhecidos para a turma e as cartas seriam o principal meio de comunicação 

entre eles. Em suma, seria escrever para uma pessoa, em contexto real de comunicação, mas 

sem conhecê-la pessoalmente, e esse contexto de aprendizagem despertou bastante o interesse 

dos discentes, o que os levou a escrever de maneira intensa, fazendo ajustes e reescritas nos 

textos quantas vezes fossem necessárias. 

Tratou-se, dessa forma, de uma experiência exitosa para o processo de 

ensino/aprendizagem, pois oportunizou o uso social da escrita, o estudo sistemático da língua 

(gramática, adequação da linguagem, característica do gênero, dentre outros) e a vivência real 

de uma interação comunicativa tão pouco usada nos tempos atuais, devido ao contexto sócio 

cultural que se vivencia, na qual a mídia se faz presente em quase todos os espaços sociais, 

tanto quanto a linguagem. Uma realidade marcante dessa sociedade atual, moderna e 

tecnológica e que se percebe ainda mais forte e significativamente notória entre os jovens e 

adolescentes.   

Sem muita pretensão, pode-se dizer que a maioria ou quase a maioria desses jovens e 

adolescentes dispõe de um aparelho celular com vários aplicativos, com diferentes e modernas 

funções, as quais lhes permitem a comunicação com outras pessoas de diversas maneiras, sem 

falar na rapidez das informações, na facilidade com que se conecta com as pessoas e com o 

mundo. Tudo isso, graças ao avanço e ao acesso tecnológico vivenciados nos tempos atuais. 

Em contrapartida, a escola não fica alheia a esse moderno contexto, pois é feita 

especialmente para atender a esses jovens e, estando preparada ou não, são eles que a 

frequentam. É este um dos mundos ou uma das realidades vivenciadas por esses jovens, sem 
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esquecer de outros fatores que englobam o contexto social e influenciam significativamente a 

sua formação, tais como: a família, a sociedade, o contexto social e cultural no qual o sujeito 

está inserido, dentre outros. Sendo assim, essas mudanças trazidas pela modernidade provocam 

impactos no contexto escolar. Quanto a essa abordagem, Rojo (2009, p. 108) argumenta: 

 

Essas múltiplas exigências que o mundo contemporâneo apresenta à escola 
vão multiplicar enormemente as práticas e textos que nela devem circular e 

ser abordados. O letramento escolar tal como o conhecemos, voltado 

principalmente para as práticas de leitura e escrita de textos em gêneros 
escolares [...] e para alguns poucos gêneros escolarizados advindos de outros 

contextos [...] não será suficiente para atingir as três metas enunciadas acima. 

Será necessário ampliar e democratizar tanto as práticas e eventos de 

letramentos que têm lugar na escola como o universo e a natureza dos textos 
que nela circulam. 

 

Por meio da citação, percebe-se o impacto desses novos meios de comunicação e acesso 

à informação no contexto escolar. Para a autora, diante do contexto atual, a educação linguística 

deve considerar, de modo ético e democrático, três características: os multiletramentos ou 

letramentos múltiplos, os letramentos multissemióticos e os letramentos críticos e 

protagonistas. No entanto, afirma que ainda há uma necessidade de se aprofundar nesses 

conceitos, a fim de que tais metas sejam alcançadas. 

Sendo assim, mais uma vez coube à escola propiciar diferentes contextos de interação 

aos discentes, propiciando a vivência de diversos tipos de letramento, a fim de contribuir ao 

máximo com o desenvolvimento da competência comunicativa de seus alunos. 

Nessa perspectiva, essa troca de cartas proporcionada aos educandos buscou contribuir 

para o aperfeiçoamento da competência comunicativa dos colaboradores, não apenas em termos 

de contextos de interação, mas também no que se refere à leitura e escrita. O comentário abaixo, 

de um dos alunos, ilustra essa situação: 
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    Fonte: Do próprio autor 

 

 

Para essa ação, foram desenvolvidas aproximadamente dez aulas em torno da produção 

textual. A escrita e a reescrita aconteceu de maneira processual, na qual o feedback do professor 

foi fundamental. A cada encontro, eram realizadas uma leitura e uma releitura do texto e, por 

conseguinte, muitos aspectos ortográficos e gramaticais eram trabalhados, como o uso de 

pronomes, a acentuação, a escrita de acordo com as normas ortográficas, a concordância, a 

pontuação do texto e muitos outros, todos de acordo com a necessidade apresentada pelos 

discentes. 

No entanto, o mais relevante foi em relação aos aspectos estruturais do texto, sua 

formatação, uma vez que alguns estudantes apresentaram dificuldades em organizar a carta, ou 

seja, não seguiam os aspectos composicionais do texto, tais como: local, data, saudação, 

despedida e demais características do gênero.  A mesma observação também se faz relevante 

no momento de preencher o envelope da carta, colocar o remetente e o destinatário. Ações que 

parecem simples, mas que na verdade devem ser trabalhadas em sala de aula pois, mesmo que 

não se use a carta com tanta intensidade, é importante saber quem envia e quem recebe esse 

documento. São, assim, características relevantes para o aprimoramento da competência 

comunicativa dos discentes. 

No cenário atual, em que os jovens e adolescentes estão cada vez mais interagindo 

através dos meios eletrônicos e virtuais, desenvolver a ação de escrever uma carta para alguém 

é uma experiência significativa para os alunos, mas que só faz sentido se eles realmente 

estiverem inseridos em um contexto motivador e envolvidos com a escrita. 

Trabalhar a língua na perspectiva do Letramento requer sentido, requer prática social e 

real propósito comunicativo. Um dos principais motivadores dessas ações, sem dúvida, é a 

    

Imagem 21: Comentário de um dos colaboradores 
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metodologia trazida pelos Projetos de Letramentos. Nesse sentido, muitos dos momentos que 

envolveram o uso da leitura e, principalmente, da escrita não haviam acontecido nessa 

proporção, com esse novo significado. Escrever de maneira situada, para um interlocutor real, 

com propósito comunicativo que vai além de uma atividade escolar proporcionou aos 

participantes uma aprendizagem significativa e contextualizada. 

Outro aspecto importante a ser destacado nessa ação refere-se ao fato de os próprios 

discentes fazerem a postagem de suas cartas. Devido ao pouco espaço de tempo, haja vista o 

término das aulas, foi necessário enviar as cartas por um serviço mais ágil e seguro oferecido 

pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), os Correios. Os alunos dirigiram-se 

até à empresa do município e enviaram via Sedex as cartas produzidas pela turma. Para isso, 

foi necessário o preenchimento de um formulário específico da empresa que é fornecido no 

momento da postagem, o que oportunizou a realização de outra prática social de escrita. 

Em suma, pode-se afirmar que essa ação proporcionou o trabalho com a escrita de 

maneira situada, com ênfase nos aspectos formais da língua, atendendo assim aos anseios dos 

colaboradores, além de gerar melhorias em termos de leitura e escrita e contribuir para o 

aperfeiçoamento da competência comunicativa do aluno e na autonomia da produção escrita 

dos discentes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  

 Esta pesquisa proporcionou uma reflexão em torno das práticas pedagógicas 

desenvolvidas no ensino da LP. Observa-se que, apesar de toda a discussão teórica e a formação 

docente, o ensino da língua, na maioria dos contextos escolares, aparentemente, encontra-se 

focado no cumprimento curricular da disciplina, reduzindo o trabalho com a linguagem em 

meras atividades escolares. 

  Essa característica, inerente à maioria das práticas pedagógicas, pode comprometer a 

eficácia do ensino da língua, uma vez que o seu foco está centrado no cumprimento do currículo 

escolar da disciplina e não necessariamente na competência comunicativa dos alunos. Contudo, 

não se trata de deixar de ver ou contemplar o currículo dos componentes de ensino. Ao 

contrário, este constitui importante ferramenta para o funcionamento do processo 

ensino/aprendizagem, para o estabelecimento dos objetivos almejados em cada área de 

conhecimento e, consequentemente, para o alcance de metas de aprendizado.  

Na realidade, o que se questiona é o desenvolvimento da autonomia de escrita dos alunos 

em meio a essa preocupação de cumprimento do currículo. Acredita-se que, quando a meta do 

ensino passa a ser apenas o cumprimento da listagem de conteúdos e/ou dar maior visibilidade 

à quantidade de conhecimentos sistematizados repassados ao aluno durante o ano escolar, sem 

de fato observar as reais necessidades e expectativas dos discentes, a eficácia do ensino da 

língua pode ser afetada e, com isso, comprometer as implicações dessa aprendizagem para a 

vida cotidiana dos educandos. 

Além disso, o cenário sócio cultural desta sociedade contemporânea, na qual o acesso à 

comunicação e à informação, comparado a alguns anos atrás, tornou-se algo mais fácil e ágil, o 

que exige do ensino da LP um sentido mais prático, a fim de dar mais relevância ao aprendizado 

da língua, proporcionando o aprimoramento de suas habilidades com a leitura e a escrita e, 

consequentemente, o desenvolvimento de sua autonomia. 

Com essa preocupação, uma questão teórica norteou toda esta pesquisa: quais as 

implicações do desenvolvimento de Projeto de Letramento para a autonomia discursiva do 

aluno? Afinal, nos Projetos de Letramento, o ensino da leitura e da escrita está associado a uma 

problemática social de interesse dos educandos que, por conseguinte, acaba vinculando os 

conhecimentos sistematizados em sala de aula ao contexto social vivenciado pelos alunos. Esse 

recurso didático pedagógico, além de fazer o ensino extrapolar os muros escolares, exige de 

seus colaboradores interesse e desenvoltura em termos de demandas comunicativas e 

construção de aprendizagens. 



115 

 

 Nessa perspectiva, através do Projeto Eleições, várias ações foram realizadas a fim de 

que se pudesse tecer reflexões precisas a respeito dessa questão norteadora, uma vez que muitas 

atividades desenvolvidas durante esse projeto colocaram seus colaboradores (professora-

pesquisadora e os alunos) em diversos contextos de interação social, com diferentes propósitos 

comunicativos.  

 Com o intuito de gerar melhorias de desempenho em termos de leitura e de escrita, 

partindo das expectativas propostas pelos alunos no tocante aos temas abordados e às atividades 

desenvolvidas, esta pesquisa propiciou, aos colaboradores, experiências exitosas envolvendo o 

ensino da LP, dentre elas, a interação e a ressignificação dos papéis de professor e de aluno. 

Em diversos momentos desta pesquisa, o trabalho colaborativo entre a professora e os 

alunos foi imprescindível para a realização das ações. O trabalho realizado em equipe e a troca 

de conhecimentos e habilidades contribuíram significativamente não apenas na interação entre 

professor e aluno, mas também entre aluno e aluno. 

Ademais, esse compartilhamento de saberes e a delegação de tarefas entre os 

colaboradores oportunizaram a ambos uma experiência diferente em aprender e ensinar, ou seja, 

embora cada colaborador tivesse suas funções específicas, trazendo às ações habilidades 

também específicas, a divisão categórica de que professor ensina e aluno aprende não 

prevaleceu constantemente durante o desenvolvimento das atividades. Ao contrário, percebeu-

se que, na maioria das ações, os colaboradores puderam experienciar uma importante troca de 

conhecimentos e uma construção colaborativa de aprendizagens.  

 Ao certo, essa observação advinda de um trabalho em equipe efetivou-se em decorrência 

do projeto ter proporcionado aos alunos a oportunidade de expressar suas opiniões acerca dos 

temas a serem abordados em sala de aula, bem como das atividades a serem propostas. Como 

a temática e as atividades não foram impostas pela professora, surgiram do interesse dos 

educandos e no desencadeamento de cada ação realizada, essa característica peculiar dos 

Projetos de Letramento acabou tornando-se um importante propulsor para a realização das 

atividades, o que permitiu trabalhar constantemente as habilidades dos discentes com a leitura 

e com a escrita. 

 Nesse sentido, para o êxito de cada etapa do projeto é importantíssimo o trabalho atento 

do professor, isto é, a orientação precisa do docente. As ações desenvolvidas durante os Projetos 

de Letramento devem ter um propósito comunicativo e uma aprendizagem significativa para 

discentes, o que implica em uma intencionalidade por trás de cada tarefa planejada pelos 

colaboradores para que as atividades durante as aulas não ocorram de modo aleatório ou apenas 
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lúdico, e acabem comprometendo os objetivos estabelecidos para o ensino da língua e, 

consequentemente, a aprendizagem dos alunos.  

Esse fator talvez seja um dos maiores desafios colocados ao professor que resolve 

desenvolver um Projeto de Letramento em sua sala de aula, pois essa metodologia não traz 

apenas mudanças na abordagem do ensino da língua, mas também no modo de avaliar cada 

ação. Em outras palavras, o professor deve estar constantemente atento à avaliação das tarefas, 

realizando uma incisiva reflexão após a realização de cada atividade, a fim de que os alunos 

exponham sua opinião, ao mesmo tempo que reflitam e percebam sua aprendizagem e também 

a sua responsabilidade com a construção dessa aprendizagem. 

Nesse contexto, o trabalho atento do professor como agente de letramento torna-se 

crucial para esse tipo de projeto, pois o desenvolvimento de cada tarefa acontece de maneira 

natural, isto é, de uma prática pedagógica situada e um ensino contextualizado da língua. Desse 

modo, os conhecimentos sistematizados da língua tornam-se inerentes às atividades 

desenvolvidas durante o projeto.  

Nessa perspectiva, as atividades sistematizadas no contexto escolar (tais como o estudo 

dos gêneros, os aspectos formais da língua, a leitura dos textos, dentre outros) são suscitadas 

pela realização das próprias ações, ou seja, uma ação emerge à outra e, consequentemente, as 

atividades com a escrita e com os gêneros também. Desse modo, os alunos acostumados 

normalmente as práticas comuns de avaliação de sala de aula (provas, trabalhos, simulados, 

produção de textos para nota, dentre outros) podem não se dar conta do trabalho e da 

aprendizagem da língua. 

Sendo assim, o docente que se propõe a desenvolver esse tipo de projeto, além de estar 

sempre a postos para avaliar e mobilizar os recursos necessários à realização das ações, deve 

ainda se abdicar do cargo supremo da sala de aula, isto é, da posição de único dono detentor de 

conhecimentos e oportunizar aos discentes um espaço para que demonstrem o que sabem, 

valorizando e compartilhando seus conhecimentos. Em outras palavras, o professor, mesmo 

sem querer, mostrará fragilidades em seus conhecimentos e habilidades, encontrando força, 

muita das vezes, nos conhecimentos e nos propósitos dos próprios alunos, haja vista todos serem 

responsáveis pelas ações desde o seu planejamento até a sua avaliação. 

Por outro lado, os discentes encontram-se envolvidos pelas tarefas, sentindo-se capazes 

de desenvolvê-las e inseridos nos trabalhos em equipe, o que influencia decisivamente no 

sucesso da realização do projeto e na aprendizagem como um todo. Isso porque as atividades 

foram propostas e avaliadas por todo o grupo e não apenas pelo professor, oportunizando assim 
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o protagonismo desses educandos e uma relação de professor e aluno mais colaborativa e 

autêntica. 

Esse redimensionamento de papéis pode parecer simples à primeira vista, mas exige 

entre os colaboradores, no mínimo, valores sociais mútuos, tais como confiança, respeito e 

humildade, afinal, as tarefas são planejadas e realizadas a partir da convivência diária e de 

propósitos de aprendizagem dos envolvidos. Sem falar que o docente deve ter muita habilidade 

para mediar possíveis conflitos de convivência que podem acontecer quando se compartilham 

tarefas e responsabilidades em um grande grupo e, principalmente, quando se vai avaliar e 

pontuar o êxito da aprendizagem dessas ações.  

Outra aprendizagem significativa e que fez diferença neste trabalho foi a concepção de 

língua trazida pelos Estudos de Letramento, a qual enfoca constantemente a função social da 

escrita e, consequentemente, dos gêneros estudados em sala de aula. Considerar questões 

sociais como ponto de partida para o desenvolvimento de práticas de leitura e de escrita suscitou 

novas formas metodológicas de ensinar e aprender a língua.  

Como mencionado anteriormente, uma das formas de estudar a escrita e avaliar 

aprendizagem dos discentes é através da produção textual. Na maioria das avaliações que 

envolve a produção textual, o professor solicita ao aluno que produza o texto e este, por sua 

vez, entrega-o ao professor e aguarda a correção e a nota de sua produção. Desse modo, o texto 

produzido torna-se apenas um instrumento de avaliação de aprendizagem do discente em 

relação aos aspectos formais da língua e não oportuniza a aplicabilidade do gênero estudado.  

Essa prática escolar de tratar o ensino dos gêneros discursivos traz aprendizagens 

significativas em termos de leitura e escrita, mas pode não contemplar, por diferentes fatores, 

outros aspectos que envolvem o estudo da língua, tais como: a função social do gênero e o 

desenvolvimento da autonomia discursiva dos discentes.  

Primeiramente porque, se não houver uma reescrita dessa construção textual, os desvios 

cometidos pelos alunos irão provavelmente se repetir nas próximas produções. E em segundo 

lugar, o aspecto social desse gênero, apesar de ter sido enfatizado pelo professor, não foi 

vivenciado pelos educandos. 

Não se trata de questionar a eficiência dessa metodologia, nem de limitar a escola a 

ensinar um determinado gênero discursivo apenas se este for necessário e/ou utilizado pelos 

discentes em seu cotidiano social, mas sim de oportunizar aos educandos a vivência de 

interações sociais reais através de práticas de leitura e escrita, objetivando justamente construir 

a competência discursiva de seus discentes à medida que estes forem expostos a diferentes 

contextos interacionais e com propósitos específicos de comunicação. 
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Incontestavelmente, uma das mais importantes contribuições para o desenvolvimento 

da competência comunicativa dos colaboradores desta pesquisa foi possibilitar a vivência de 

práticas sociais de leitura e de escrita. No entanto, vale ressaltar que as construções textuais 

ocorreram de forma processual e coletiva, nas quais os alunos tiveram a oportunidade de 

escrever para um interlocutor real e com propósitos específicos, vivenciando diferentes 

contextos de interação social através da escrita enquanto produziam e agiam discursivamente 

por meio de diversos gêneros discursivos. 

Neste trabalho, os alunos tiveram a oportunidade de produzir textos não apenas para 

serem avaliados pelo professor, mas para alcançar um propósito comunicativo real e de 

necessidade dos educandos. Cada gênero estudado não foi imposto pela professora, nem 

indicado pelo livro didático ou cumprido apenas por estar em uma listagem de conteúdos e de 

gêneros previamente estabelecidos no início do ano letivo, mas pela necessidade comunicativa 

suscitada pelo projeto, isto é, por considerar uma problemática social e buscar soluções para 

esta questão através de atividades envolvendo a leitura e a escrita de diferentes gêneros 

discursivos.  

O projeto desenvolvido nesta pesquisa proporcionou aos educandos o estudo de gêneros 

discursivos atípicos de sala de aula, tais como: a chamada televisiva, a enquete nas ruas, o 

cabeça (texto de abertura da enquete), o panfleto, o ofício, dentre outros exemplos. Gêneros 

estes que provavelmente não estariam previstos no planejamento de curso da disciplina.  

Outro aspecto significativo foi favorecer uma maior circulação e produção de diversos 

gêneros discursivos sem estar necessariamente conduzido por uma listagem de conteúdo, pois 

o foco é a situação-problema, o que propicia o estudo de um gênero adequado ao contexto do 

desenvolvimento do trabalho e a vivência de uma situação comunicativa, por vezes, nem 

prevista no início das ações. Sem falar no desenvolvimento da prática situada do processo de 

ensino/aprendizagem, a contextualização dos conteúdos e o contato dos alunos com outras 

esferas sociais.  

Além disso, o desenvolvimento do projeto proporcionou a participação mais efetiva dos 

alunos em atividades de leitura e de escrita, o que favoreceu a sua autonomia em termos de 

produção textual e melhor desempenho em termos de contextos de interação diferenciados 

daqueles mormente simulados no decorrente das aulas de LP.  

Nessa perspectiva, houve, de fato, uma interação social por intermédio do uso dos 

gêneros estudados, uma vez que os alunos tinham a consciência de que aqueles textos iriam 

circular não somente no domínio escolar, mas em outras esferas sociais, diferentes do contexto 

de sala de aula ou dos murais da escola (como foi o caso do panfleto, das chamadas, do convite, 
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da carta e demais gêneros estudados), sabendo, inclusive, que o objetivo de escrever era atingir 

um propósito comunicativo real e para isso suas produções deveriam ser bem construídas, 

implicando assim em mudanças em sua concepção de produção textual. 

Essa característica, inerente dos Projetos de Letramento, exigiu dos colaboradores um 

olhar crítico de sua escrita e constantes correções em suas produções textuais, o que contribuiu 

significativamente para a autonomia de escrita dos discentes à medida que os colocou não 

apenas como responsáveis pela reescrita dos textos, como também capazes de realizar tais 

mudanças em suas produções, favorecendo, portanto, sua condição de autor e leitor crítico de 

seu próprio texto.  

Essa alteração de postura dos discentes implica, entre outros fatores, em melhorias de 

desempenho em termos de leitura e de escrita e significativa contribuição para o 

aperfeiçoamento de sua competência comunicativa, haja vista os diferentes contextos de 

interação social através da escrita de diferentes gêneros discursivos aos quais os discentes foram 

submetidos.  

Nesta pesquisa, os colaboradores puderam vivenciar na prática a produção, a reescrita, 

a circulação e a aplicabilidade de seus textos. Eles pesquisaram, planejaram a escrita, 

construíram os textos, reescreveram suas produções e perceberam a função desempenhada por 

cada gênero. Noutros termos, puderam refletir sobre as atividades de leitura e escrita como 

prática social, a função do gênero nas interações sociais e não se limitaram apenas ao estudo do 

texto em seus aspectos composicionais e à aplicação descontextualizada de regras da língua. 

Além disso, a prática de produzir, ler e reler os textos foi motivada pelo propósito 

comunicativo que permeava a ação, pensando sempre na interação e no interlocutor, diferente 

de se tivesse sido imposta apenas como exercício sistematizado de sala de aula. Essa 

metodologia, colaborou para mostrar aos discentes que a escrita de um texto é processual e que, 

para se obter um bom resultado, é necessário realizar algumas etapas durante a sua construção, 

além de exigir esforço contínuo dos que se propõem a escrever.  

Vale ressaltar que, nesta pesquisa, a maioria dos textos foram construídos de maneira 

processual e coletiva, na qual ora o professor fazia as intervenções necessárias, ora os próprios 

discentes sugeriam as mudanças necessárias, resultando assim numa escrita coletiva e 

colaborativa. Sem esquecer que os educandos eram os principais responsáveis pelas produções, 

desde a pesquisa, construção de conhecimentos e informações, até a distribuição e divulgação 

dos textos. 

Além do mais, durante o projeto os alunos tiveram a oportunidade de realizar práticas 

de letramento crítico (cidadão) à medida que iam construindo o texto de acordo com as 
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informações pesquisadas, julgando aquela de maior relevância para conhecimento do público, 

como foi o caso dos panfletos, das chamadas televisivas e da enquete nas ruas.  

Para construir esses textos, os alunos analisaram não apenas os aspectos formais que 

compõem os gêneros, mas também os aspectos discursivos inerentes a cada um deles. Ao 

perceberem que através de sua escrita poderiam auxiliar as pessoas em suas escolhas e que os 

textos deveriam trazer informações relevantes ao público, os discentes estavam trabalhando a 

ideologia desses gêneros discursivos, exercitando a criticidade e desenvolvendo a competência 

comunicativa. 

Nesse contexto, os alunos não estudaram apenas os conteúdos sistematizados da língua 

e necessários à construção dos textos, como também o projeto propiciou a vivência de aspectos 

discursivos. Tiveram a oportunidade de expor o que pensavam, de opinar em relação a um fato 

social, de intervir na realidade analisada por eles e chamar a atenção da população. Isso de uma 

maneira ética e responsável, com fundamentos e propriedade sobre aquilo que se propuseram a 

discutir. Puderam perceber que existem formas adequadas e eficazes para manifestar suas 

opiniões, utilizando-se dos gêneros discursivos e da linguagem para expor com competência 

aquilo que pensavam e atingir, portanto, seus propósitos comunicativos.   

Em se tratando do estudo e do uso dos gêneros discursivos em sala de aula, outro fator 

importante que enriqueceu as atividades e contribuiu bastante para o desenvolvimento da 

competência comunicativa dos discentes foi o trabalho sistematizado com a oralidade. Esta 

pesquisa proporcionou aos seus participantes o estudo de alguns gêneros que se realizam com 

plenitude na modalidade oral da língua, um aspecto que muitas vezes não é vivenciado e 

valorizado na escola. 

Essa experiência foi bem desenvolvida e vivenciada no projeto justamente por 

oportunizar aos seus colaboradores a construção da aprendizagem em outros contextos de 

interação social, ou seja, por haver a interação entre o que a escola ensina e outras esferas 

sociais. Os alunos se depararam com outros desafios de comunicação e utilizaram-se de outros 

recursos didáticos (novas mídias) no contexto de sala de aula. 

Inserir às aulas diferentes recursos instrumentais e midiáticos pode trazer mudanças 

expressivas no processo ensino/aprendizagem e suscitar o interesse dos discente. Os alunos 

puderam construir o texto vivenciando cada aspecto de sua produção e gravar esse texto 

arquitetado por eles (contendo suas opiniões) perante uma câmera televisiva para, em seguida, 

ver a sua transmissão. Nesse momento, a preocupação com a oralidade é expressiva e ocorre 

desde a construção do texto. 
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Como dito anteriormente, o olhar atento do professor e a orientação à turma são 

importantes para que não se desperdicem oportunidades de aprendizagem e de letramento. Cabe 

ao professor agilizar os recursos necessários para a realização de cada ação, ao mesmo tempo 

que concilia o tempo escolar com os acontecimentos das outras esferas sociais. Não se trata 

simplesmente de inserir novos recursos metodológicos no ensino, mas oportunizar novos 

contextos de letramento e agilizar a vivência desses eventos e práticas de letramento. 

Sendo assim, nesta pesquisa, ao inserir os discentes na esfera jornalística, lidando com 

textos e recursos próprios desse contexto, configurou-se em outro desafio ao trabalho docente. 

Isso porque realizar tarefas incomuns ao contexto escolar exige do profissional dedicação, 

interesse e disponibilidade em querer fazer, além de desafiá-lo a abdicar-se de sua zona de 

conforto e vivenciar, juntamente com os seus alunos, diferentes contextos de interação social, 

isto é, outros eventos comunicativos que o próprio docente não havia antes experienciado. 

Além disso, outro aspecto desafiador é o gerenciamento do tempo escolar. O 

profissional que desenvolve um Projeto de Letramento também deve preocupar-se com o 

tempo, estar sempre atento a esse fator, conciliando o da instituição com o das demais esferas 

em que irão desenvolver a ação, pois se os colaboradores não providenciarem de imediato o 

que deve ser feito para realizar as ações, corre-se o risco de perder as oportunidades de 

aprendizagem e não vivenciar uma experiência relevante e situada com o ensino da língua.  

Por fim, pode-se dizer que esses e demais aspectos que envolvem o ensino e a 

aprendizagem da LP foram possivelmente vivenciados porque o projeto partiu de uma 

problemática social. Discutir uma questão social que faz parte do cotidiano dos discentes e 

considerá-la como ponto de partida para as atividades de leitura e escrita em sala de aula 

configurou-se em uma metodologia eficaz, que colabora com o trabalho docente na busca do 

aperfeiçoamento da competência comunicativa dos alunos, além de situar a prática de ensino, 

contextualizar a aprendizagem, propiciar a reflexão em torno do uso social da escrita e, 

consequentemente, o estudo situado dos gêneros discursivos devido à relevância que é dada a 

sua função social.  

É bem verdade que a teoria que embasa o desenvolvimento dos Projetos de Letramento 

dá suporte para que o docente trabalhe de acordo com os recursos que dispõe em seu contexto 

escolar. Por outro lado, instiga o professor a buscar melhores meios e recursos para realizar 

com eficácia as ações, vivenciando assim, um certo paradoxo dentro desse recurso didático. 

Esse paradoxo refere-se ao fato de que, ao mesmo tempo que possibilitam significativas 

aprendizagens com aquilo que o professor dispõe, os Projetos de Letramento instigam o 

profissional a buscar outros meios para o contexto de estudo da língua, retirando-o de sua zona 
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de conforto. Isso caso o professor se disponha a realizar com veemência as ações do projeto e 

consolidar a aprendizagem dos discentes. 

Nesta pesquisa talvez coubessem outros possíveis desdobramentos de estudos e 

discussões, como por exemplo, a inserção do uso de novas mídias no contexto de sala de aula 

e, consequentemente, no ensino/aprendizagem da língua. Neste estudo, percebeu-se que os 

discentes fizeram uso de outros meios de comunicação e em diversas discussões colocou-se em 

pauta o fato das mídias terem se popularizado, em consequência da modernidade e do acesso 

às novas tecnologias. Além do mais, desse contexto social surgem os textos transmidiáticos 

(aqueles que são produzidos e podem ser transmitidos em diversas mídias), que podem se 

constituir em importantes instrumentos de aprendizagem da língua. 

Outro aspecto a ser melhor explorado neste estudo seria a ideologia contida na escrita, 

uma vez que os discentes vivenciaram na prática o letramento crítico e trabalharam com os 

aspectos discursivos de cada gênero. Neste caso, uma prática de ensino que se opõe à 

abordagem prescritiva e oportuniza a observação de implicações dessa prática no processo de 

ensino/aprendizagem da língua. 

Por fim, um aspecto também relevante e que requereria maior atenção e estudo é o 

ensino sistematizado da língua ocorrido através da aplicação de Projetos de Letramento. Ao 

observar o trabalho contextualizado e as práticas situadas de ensino durante o desenvolvimento 

do projeto, percebe-se que o estudo formal da língua acontecia de forma quase imperceptível 

aos olhos dos discentes: quando surgiam as dúvidas, o conhecimento teórico era suscitado.  

Em outras palavras, o estudo formal da língua acontecia mediante a necessidade 

comunicativa dos discentes na ação em estavam inseridos, sem prender o ensino a uma 

sequência de conteúdos previamente estabelecidos e proposto de acordo com nível escolar do 

aluno. Ou seja, priorizou-se o desenvolvimento da competência comunicativa dos educandos 

em vez da listagem de conteúdo. 

No entanto, para tais desdobramentos seriam necessários outros momentos de estudo e 

leitura, por demandarem pesquisa, tempo e dedicação. Por ora, fica a concepção de que teoria 

e prática são ferramentas fundamentais para o professor exercer com eficácia o seu ofício. Fica 

a certeza de que, quando os discentes são inseridos em um contexto de aprendizagem 

motivador, revelam-se bastante capazes de realizar tarefas mais complexas envolvendo o uso 

da linguagem, surpreendendo quase que diariamente o professor que observa seus esforços. 

Por último, fica a certeza de que os Projetos de Letramento são, sem dúvida, um divisor 

de águas para aqueles que se dispõem a desenvolvê-los em sala de aula. Não se trata de algo 

simples, ao contrário, é rigoroso e desafiador, mas os seus resultados são surpreendentes e 
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valiosos aos colaboradores, principalmente por envolver objetivos relevantes ao processo de 

ensino/aprendizagem, situar as práticas pedagógicas, contextualizar os conteúdos e 

redimensionar o papel do professor, do aluno e da escola.   
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APÊNDICE 1 - Questionário de caracterização da turma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA  

 

Dados pessoais 

Nome completo: _____________________________________________________________ 

Data de nascimento: _______/______/_______ Naturalidade: ________________________ 

Endereço: ______________________________________________________ nº: ________ 

Bairro: _____________________________ Cidade: ________________________________ 

Estado civil:  

(   ) solteiro(a) (   ) casado(a)  (   ) divorciado(a)  (   ) vive com o cônjuge (    ) outros. Especificar 

_________________________________________________________________ 

Profissão: __________________________________ Quanto tempo____________________ 

Empresa em que trabalha: _________________________________________________ 

Tempo: ________ 

Mora com os pais: (   ) sim  (   ) não  Especificar: __________________________________ 

 Tem irmãos? (   ) sim   (   ) não  Quantos?  _________ irmã(s)   __________ irmão(s)  

Tem filhos: (   ) sim  (    ) não    Quantos? ______________  

 

Dados da formação 

Nome da escola: _____________________________________________________________ 

Estuda: (     ) ensino fundamental  (     ) ensino médio   Parou em qual série:__________            

Nome da escola anterior: _______________________________________________________ 

É repetente: (    ) sim  (   ) não   Qual(is) série(s): ____________________________________   

Quantos anos? _______________________________________________________________ 

Em relação aos estudos: (    ) quer terminar    (   ) pretende terminar   (   ) apenas o 

fundamental   (   ) estudo pois alguém me obriga. 

Por quê? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

E a faculdade? 

 (    ) quer fazer   (   ) pretende fazer   (   ) talvez    (   ) não sabe ainda   (   ) nem pensou sobre. 

O que pensa sobre a escola que estuda?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Em relação à disciplina de língua portuguesa, qual a sua avaliação?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Como deveriam ser as aulas de português? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

                                 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ 

                                 DEPARTAMENTO DE LETRAS CERES 

                                 MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS – PROFLETRAS 

                                 CAMPUS DE CURRAIS NOVOS  
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O que você gostaria de estudar nas aulas de português? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

E quanto à leitura, você se considera um leitor? (   ) sim  (   ) não   (   ) às vezes 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Você ler por: (   ) lazer  (   ) obrigação (   ) outros: 

___________________________________________________________________________ 

Ler é importante? (   ) sim  (   ) não  (   ) às vezes  Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Você costuma frequentar ambientes de leitura? ____________ Quais? 

___________________________________________________________________________ 

Quais influências você recebe de sua família ou da sociedade em relação à 

leitura?_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Para quê serve à escrita? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

O que é um texto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Que tipo de textos costuma lê? (   ) jornais  (   ) revistas  (   ) contos (   ) poemas  (   ) gibis      

(   ) publicitários (   ) outros: 

___________________________________________________________________________ 

Você consegue diferenciar tipos de textos? (   ) sim  (   ) não   (   ) às vezes      

Por quê?____________________________________________________________________ 

Qual a relação entre texto e sociedade? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Sinceramente, você sabia que o texto exerce uma função social? (   ) sim  (   ) não    

Explique: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Em se tratando do seu dia de hoje, quais textos você estabeleceu algum contato?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Obrigada por sua colaboração!   
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APÊNDICE 2 – Termo de autorização assinados pelos pais ou responsável: 
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ANEXO 1 −  Algumas fotografias das ações 

 
Cartaz para abordagem prévia                                     Cartaz com as impressões dos alunos 

                     
        

            Escrita do convite                                                              Reescrita do convite  

                                                            

 

              
 

Escrita do ofício Reescrita do ofício 
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O convite e o ofício finalizados

 
 Convite 

Dizeres sobre o tema 

Cartazes

 
 Convite 

Decoração da palestra 

Cartão de agradecimento ao palestrante Mensagem de agradecimento aos participantes 
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Confecção da charge 

Organização do ambiente da palestra 

Caderno de assinaturas 

Lembrança da turma ao palestrante 
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ANEXO 2 − Questões produzidas pelos alunos para entrevistar pessoas da comunidade e para 

o momento da palestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Como se prepara todo o processo eleitoral? 

2 – O que motivou você a trabalhar na Justiça Eleitoral?  

3 – Por que algumas pessoas são convocadas a trabalharem no dia das eleições? 

4 – O que acontece com os eleitores que não comparecem e nem justificam a ausência 

no dia das eleições? 

5 – O que são as eleições biométricas? 

6 – Como funciona a biometria? 

7 – E a lei da ficha limpa? 

 

1) Você se considera um ser político? Explique. 

2) O que significa política? 

3) O que você pensa sobre política? 

4) O que você entende por democracia? 

5) De que maneira a política agem em nossa vida? 

6) Para você a democracia acontece em nosso país? De que maneira? 

7) Para você, qual a importância de votar? 

8) Quais os critérios que se observa no momento de decidir em quem votar? 

9) Como o voto influencia nas mudanças de nosso país? 

10) Qual a sua opinião sobre a compra de voto? 

11) Qual a mensagem que você deixa para os eleitores de 2014? 

 

 

Entrevista com a comunidade 

Perguntas para o momento da palestra 
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ANEXO 3 − Entrevista realizada na comunidade 
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ANEXO 4 −  Panfleto 

 

 

INFORMES AOS ELEITORES 

 Toda eleição ocorre no primeiro domingo do mês de outubro e o 2º turno acontece sempre no último 

domingo do mês do mesmo mês. 

 No Código Eleitoral 9.504/1997 encontramos todas as informações precisas para saber melhor sobre 

legislações eleitoral e partidária. Qualquer pessoa pode conhecê-lo basta acessar o site do TRE 

(www.tre-rn.jus.br) e informa-se a respeito de todo processo eleitoral. Conheça e se informe, 

informação nunca é demais e sempre nos faz bem. 

 Votar branco, em geral, significa a rejeição do eleitor à lista de candidatos apresentados durante as 

campanhas, em outras palavras, o eleitor não quis eleger nenhum desses candidatos. Já o voto nulo 

acontece quando o eleitor, propositalmente ou não, digita números inexistentes nos registros eleitorais 

e, em seguida, confirma.  

 Os votos brancos e nulos não são contabilizados para eleger candidatos, ou seja, não vão para 

nenhum candidato, partido político ou coligação, ficam computados apenas a critério de estatística. 

No entanto, esses votos, diminuem o número total de votos válidos e, consequentemente, na 

contagem dos votos que elegem os candidatos. Lembrando que, o candidato para ser eleito precisa 

de 50% dos votos válidos + 1. 

 Se o eleitor não comparece e nem justifica sua ausência fica inadimplente com a Justiça Eleitoral e 

impedido de se inscrever em concurso público, receber remuneração se servidor público, tirar 

passaporte, fazer matrícula em estabelecimento de 

ensino superior, tomar posse em cargo público, etc. 

(CE, art. 7º). 

 Caso o eleitor não possa votar deve justificar sua 

ausência. Não votou e nem justificou, então pagará uma 

multa equivalente a R$ 3,50 por pleito. Esse dinheiro 

arrecadado vai para a quota do Fundo Partidário, ou 

seja, ele será distribuído para os partidos e servirão para 

financiar campanhas de candidatos. 

  O horário eleitoral não é gratuito, ele é financiado 

mediante a isenção de impostos. O tempo destinado a 

cada partido e coligações é dividido de acordo com o 

número de cadeiras representantes na Câmara de 

Deputados conseguidas na última eleição. 

 Nesta eleição de 2014, o Rio Grande do Norte elegerá vinte e quatro (24) deputados estaduais, oito 

(8) deputados federais, um (1) senador e um (1) governador e vice.  

 

 

 

 

 
 

 

Pense bem ao escolher seus candidatos!  
Seu voto influenciará na vida de muitos! 

 

Fonte: Fórum Eleitoral do município de Currais Novos,RN. Disponível em: 
http://www.justicaeleitoral.jus.br. 
Disponível em: http://www.eleicoes2014.com.br. Acesso em: 12 jun. 2014 

http://www.tre-rn.jus.br/
http://www.justicaeleitoral.jus.br./
http://www.eleicoes2014.com.br/
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ANEXO 5 – As chamadas, o texto de abertura e a enquete produzida pelos discentes. 

 

 

Chamadas 

 

1 – Neste mês de outubro os brasileiros foram às ruas escolher seus representantes. Agora, é a 

hora de acompanhar o trabalho desses eleitos, observar suas ações e ver se fez uma boa escolha. 

Pense nisso! O seu pouco fez a diferença! 

2 – Muitos pensam que a corrupção só acontece na política, mas se enganam. Ser corrupto é 

agir de má fé, subornando os outros para conseguir algo em seu próprio benefício. Pode até não 

parecer, mas a corrupção afeta a todos, por isso, não seja conivente! Não se intimide diante de 

ações corruptas! Agindo com a justiça e com a verdade, você está pondo um fim nesse mal que 

destrói a sociedade. Diga não à corrupção!  

3 – Corrupção é coisa séria! Furar fila, tirar vantagens, colar na prova são exemplos, dentre 

muitos outros, de atos corruptos. Infelizmente, ações desse tipo tornaram-se comum na 

sociedade. Para acabar com isso, diga não à corrupção! Não apoie, não incentive e não promova 

atos desonestos!  

 

 

Texto de abertura (cabeça): 

Nós, alunos do 9° ano “A”, do Instituto Vivaldo Pereira, estudamos sobre as eleições e 

realizamos diversas atividades, todas com o intuito de informar e incentivar os eleitores a votar 

de maneira consciente. Agora estamos nas ruas para saber as opiniões e expectativas de alguns 

eleitores sobre esse novo governo. 

 

Enquete:  

Diante dos resultados obtidos nas eleições, quais as suas expectativas para esses próximos 

quatro anos? 
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ANEXO 6 – Trechos de algumas das cartas produzidas pelos participantes. 
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