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RESUMO 

 

Este trabalho final apresenta um projeto de intervenção de vertente etnográfica (ANDRÉ, 

2005) e de natureza qualitativa, com vistas à ressignificação de práticas de escrita por meio de 

um projeto de letramento (KLEIMAN, 2000), entendido como modelo didático (TINOCO, 

2008), desenvolvido em uma comunidade de aprendizagem (AFONSO, 2001) formada por 

alunos do 8
o
 ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Augusto Xavier de Góis e pela 

professora-pesquisadora, além de agentes externos à comunidade escolar. O objetivo geral 

deste trabalho foi valorizar o patrimônio imaterial da Praia de Muriú por meio da escrita de 

contos a partir de relatos de tradição oral local. A partir disso, estabelecemos três objetivos 

específicos: (i) mapear os relatos de tradição oral local da Praia de Muriú; (ii) verificar se a 

escrita dos relatos de tradição oral da comunidade pode favorecer aos alunos o 

reconhecimento das histórias locais como patrimônio cultural; (iii) ressignificar o ensino 

aprendizagem de escrita e ampliar as competências dos estudantes. Para fundamentar 

teoricamente este trabalho, subsidiamo-nos no aporte teórico advindo da concepção dialógica 

da linguagem (BAKHTIN, [1979] 1997); nos processos de retextualização (MARCUSCHI, 

2010); nos estudos de letramento (KLEIMAN, 2000, 2005, 2012; TINOCO, 2008; STREET, 

2014; OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2014). A geração de dados incluiu diversos eventos 

de letramento (HAMILTON, 2000), tais como: duas palestras e dez aulas de campo, os quais 

foram registrados em vídeo e em fotografia. A partir desses eventos, várias sessões de escrita 

e de reescrita colaborativa foram desenvolvidas. Para análise dos nossos dados subsidiamo-

nos na Linguística Textual (MARCUSCHI,2008; KOCH, 2010; KOCH; TRAVAGLIA, 2012; 

ANTUNES, 2016) e nos processos de retextualização (OLIVEIRA, 2005; MARCUSCHI, 

2010). Esse projeto resultou em três produtos: este trabalho final, que fundamenta teórico-

metodologicamente a intervenção desenvolvida, um livro impresso de autoria coletiva e um 

videolivro. Tanto o livro impresso quanto o videolivro apresentam contos elaborados a partir 

de relatos de tradição oral que circulam na comunidade de Muriú, distrito de Ceará-Mirim, no 

Estado do Rio Grande do Norte. A análise dos dados aponta para a ressignificação do trabalho 

com a escrita no contexto escolar e para a valorização do patrimônio imaterial local.  

 

Palavras-chave: Letramento. Projeto de letramento. Patrimônio Imaterial Local. Ensino de 

escrita. Contos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
  

 

This is an dissertation ethnografic intervention project (ANDRÉ, 2005) of a qualitative nature, 

aiming at giving new meaning to writting techniques through a literacy project (KLEIMAN, 

2000). This project is seen as a didactic model (TINOCO, 2008) developed in a learning 

community (AFONSO, 2001) composed by 8th grade students from Escola Estadual  

Augusto Xavier de Góis (State handled Public school Augusto Xavier de Gois) and the 

teacher-researcher, as well as people outside the school community. The general focus of this 

dissertation  was to value the immaterial heritage of  Praia de Muriu by putting oral tradition 

stories into writing. From that main objective came three specific goals: (i) to map the stories 

told in oral tradition by the people of this community (ii) to verify if this writing process can 

aid in having local stories acknowledged as cultural heritage (iii)  

(Iii) re-signify the teaching of writing and increase the skills of students. To provide a basis 

for this paper, the theories of dialogical language conception were used (BAKHTIN, [1979]  

1997); in processes of retextualization (MARCUSCHI, 2010); in literacy studies (KLEIMAN, 

2000, 2005, 2012; HAMILTON, 2000; TINOCO, 2008; STREET, 2014; OLIVEIRA; 

TINOCO and SANTOS, 2014). Data generation included many literacy events (HAMILTON, 

2000), such as: two speeches and ten field classes, which have been registered in both video 

and photos. From those events on, several sessions of collaborative writing and rewriting 

were developed. In order to analyse the data, support was found in the Linguistics Text 

(MARCUSCHI, 2008; KOCH, 2010; KOCH; TRAVAGLIA, 2012; ANTUNES, 2016) and in 

processes of retextualization (OLIVEIRA, 2005; MARCUSCHI, 2010). The results of this 

project were three parts: this dissertation, that represents a theoretical methodological basis 

for the intervention undertook, a printed book, written by the collective involved in the 

process, and a video book. Both the written book and the video book entail stories from the 

oral tradition of Muriú beach community, located in Ceará-Mirim, district of the Brazilian 

Northeast, state of Rio Grande do Norte. The analysis of data points towards giving new 

meaning to composition work in the school context as well as adding value to the local 
immaterial heritage. 

  
Keywords: Literacy. Literacy projects. Local Immaterial Heritage. Composition teaching. 

Storytelling. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Práticas orais, de leitura e escrita desenvolvidas dentro e fora de sala de aula, por 

meio de um Projeto de Letramento (KLEIMAN, 2000), entendido como modelo didático 

(TINOCO, 2008) são o cerne deste trabalho final. Nele, visamos à valorização da narrativa 

oral dos moradores da Praia de Muriú como base para a escrita de contos por meio de 

processos de retextualização e de reescrita, resultando na elaboração de um livro coletivo de 

contos em versão impressa e digital. 

O desafio de escrever um livro COM nossos alunos sobre histórias do local onde eles 

moram trouxe ao grupo muitos ganhos. Um deles é a própria ressignificação do conceito de 

escrita, antes tida como exercício escolar tão somente. Hoje, compreendemos que a 

dificuldade e, por vezes, a rejeição de alguns dos nossos alunos ao ensino da escrita seja, em 

parte, decorrente da simulação a que o ensino tradicional de escrita está, geralmente, 

vinculado. Prevalecem, na memória coletiva, as experiências escolares que, muitas vezes, 

nem consideram as características de cada turma. Essas experiências são pensadas como uma 

espécie de “padrão” escolar para cada série. 

 Alcançar essa compreensão conceitual e metodológica faz parte das grandes 

aprendizagens que desenvolvemos no ProfLetras. Levar essa compreensão para nossa prática 

em sala de aula de educação básica significa assumir que o ensino de escrita – nosso foco – 

não pode ser baseado em situações apartadas dos usos que a vida em sociedade requer. 

Consequentemente, um dos primeiros movimentos para a ressignificação do ensino é 

considerar as práticas de letramento como o centro do processo de ensino-aprendizagem, e 

não o conteúdo que se estabelece a partir de um currículo pré-definido e fechado.  

Assim, para a ampliação do desempenho linguístico e na tentativa de contribuirmos, 

de fato, para esse desempenho dos nossos alunos, procuramos caminhos que pudessem 

colaborar com as aulas de língua portuguesa, com foco no ensino de escrita, de modo que 

fosse possível provocar algum tipo de mudança. Esse foi o primeiro passo.  

Para além da determinação pessoal e institucional (o ProfLetras exige um projeto de 

intervenção), o motivo que nos fez optar pelo projeto de letramento (KLEIMAN, 2000) foi o 

desejo de contribuir mais para um melhor desempenho da competência escritura dos 

estudantes. Por isso, pensamos, primeiramente, em entender as principais dificuldades dos 

nossos alunos com a escrita.  

Foi ao nos debruçarmos sobre o contexto de ação que começamos a perceber a 

distância existente entre os usos sociais da escrita e o nosso trabalho, até então. Esse olhar de 
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estranhamento sobre a própria prática em sala de aula nos fez entender que as dificuldades 

com a escrita não estavam localizadas em defasagens apresentadas pelos alunos. O problema 

é bem mais complexo e multifacetado. 

Compreendemos que o ensino de escrita deve ser significativo para os alunos e que a 

ausência de significado vivencial é um dos fatores que contribuem para o distanciamento 

deles nessas atividades. Para alguns, “escrever não passa de um castigo”. 

Cientes dessa realidade, este projeto foi pensado visando à resolução de um problema 

específico: a não valorização pelos estudantes dos relatos de tradição oral que circulam na 

comunidade. Para isso, iniciamos um trabalho de leitura de contos do livro “Contos 

Tradicionais do Brasil para Jovens” de Câmara Cascudo.  Os contos do livro foram 

registrados por Câmara Cascudo, contados por moradores dos municípios visitados pelo 

escritor. Os primeiros textos que selecionamos para leitura foram dois textos contados por 

moradores de Ceará-Mirim. Em seguida, outros contos foram lidos. Partindo da leitura desses 

contos, propusemos aos alunos que investigassem histórias de tradição oral da Praia de Muriú 

ou de comunidades próximas, como fez Câmara Cascudo, e as trouxesse para sala de aula. 

Antes do desenvolvimento do projeto, os estudantes sequer consideravam as histórias 

que ouviam das avós, por exemplo, como algo que pudesse se revestir de algum valor 

cultural. Quando perguntamos sobre as histórias contadas por moradores locais, afirmaram 

não conhecê-las ou nunca terem ouvido nenhuma. Foi, então, que, em busca do patrimônio 

imaterial contido nos relatos de tradição oral, começamos a desenvolver ações de escrita 

situada, vivencial e relevante para o grupo, com a colaboração de diferentes agentes, 

conforme veremos nos capítulos a seguir. 

Para o desenvolvimento do nosso projeto, alguns questionamentos nortearam o 

desenvolvimento de nossas ações: 1) como valorizar o patrimônio imaterial local, 

especificamente os relatos de tradição oral da comunidade da Praia de Muriú? 2) Quais são os 

relatos de tradição oral da comunidade que circulam na Praia de Muriú? 3) A escrita de 

relatos de tradição oral da comunidade da Praia de Muriú pode favorecer o reconhecimento 

pelos alunos dessas narrativas como patrimônio imaterial local? 4) Como ressignificar a 

escrita a partir do registro de relatos de tradição oral local?  

Essas perguntas nos levaram à formulação de alguns objetivos. O mais geral é 

valorizar o patrimônio imaterial local, especificamente os relatos de tradição oral da 

comunidade da Praia de Muriú. Para alcançá-lo, traçamos os seguintes objetivos específicos: 

(i) mapear os relatos de tradição oral local da Praia de Muriú; (ii) verificar se a escrita dos 

relatos de tradição oral da comunidade pode favorecer aos alunos o reconhecimento das 
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histórias locais como patrimônio cultural; (iii) ressignificar o ensino aprendizagem de escrita 

e ampliar as competências dos estudantes.  

Nesta proposta de trabalho, assumimos, inicialmente a concepção de letramento 

definida por Kleiman (2012). Depois, começamos a ler outras obras da área de estudos de 

letramento (KLEIMAN, 2000, 2005, 2012; HAMILTON, 2000; TINOCO, 2008; OLIVEIRA; 

TINOCO; SANTOS, 2014; STREET, 2014). Essas leituras nos levaram a complementar 

nosso aporte teórico-metodológico com a concepção sociointeracionista da linguagem 

(BAKHTIN, [1979] 1997).  Nossos dados resultaram do trabalho realizado por meio dos 

processos de retextualização do oral para a escrita (MARCUSCHI, 2010) o que nos fez optar 

por algumas dentre as operações de retextualização, conforme Marcuschi (2010) e Oliveira 

(2005) além das categorias, intertextualidade e a informatividade, advindas da Linguística 

Textual, especificamente com base em Marcuschi (2008), Koch (2010), Koch e Travaglia 

(2012) e Antunes (2016). 

No processo de análise, uma vez compiladas as narrativas orais, vimos que a 

retextualização (MARCUSCHI, 2010) nos levava a escrita de contos (conforme veremos em 

capítulo posterior, esse gênero não foi escolhido a priori). Esses contos passaram por 

sucessivas reescritas e geraram um livro de autoria coletiva (em versão impressa e digital) 

cujo título é “Navegando pelos contos de Muriú...”.  

Nesse sentido, pensamos que a relevância deste projeto de intervenção se justifica 

diante dos diversos resultados alcançados, tais como: (i) a ressignificação de nossa própria 

prática docente; (ii) a valorização patrimonial de relatos de tradição oral da comunidade da 

Praia de Muriú e (iii) a ampliação das competências de leitura e escrita dos estudantes. 

Isso posto, para uma melhor compreensão do processo que desenvolvemos, organizamos este 

trabalho final em cinco capítulos. Neste primeiro, expomos a problemática que deu origem à 

proposta de intervenção, os questionamentos que impulsionaram o desenvolvimento deste 

projeto de intervenção, os objetivos geral e específicos a serem alcançados, a indicação do 

aporte teórico-metodológico e a relevância do projeto.  No capítulo dois, apresentamos o 

contexto da pesquisa e o da ação. O capítulo três se destina a uma breve exposição da 

fundamentação teórico-metodológica que subsidiou o desenvolvimento desta intervenção e 

possibilitou a geração e análise dos dados. No quarto capítulo, fazemos um recorte dos dados 

para nos dedicar a alguns aspectos que nos pareceram mais relevantes no processo de 

transformar relatos orais em escrita de contos. Por último, apresentamos as considerações 

finais, seguidas de referências, apêndices e anexos. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O projeto de intervenção que desenvolvemos caracteriza-se por ser uma pesquisa-

ação. Nesse sentido, para delinear melhor suas especificidades, decidimos dividir este capítulo 

em três subitens: inserção no campo da Linguística Aplicada, o contexto da pesquisa e o 

contexto da ação.   

 

2.1 INSERÇÃO NO CAMPO DA LINGUÍSTICA APLICADA  

 

A Linguística Aplicada (LA) se ocupa em observar a língua em uso e os problemas 

decorrentes do processo de ensino e aprendizagem e trabalha com várias áreas de 

conhecimento. Nas palavras de Moita Lopes (2000), a LA trata-se de uma pesquisa de 

natureza aplicada em Ciências Sociais porque focaliza a resolução de problemas de uso da 

linguagem dentro e fora do contexto escolar, sendo, também, de natureza interdisciplinar e 

mediadora, pois se utiliza de conhecimentos teóricos de diferentes áreas, como a psicologia, 

educação, linguística; além disso, a LA também desenvolve seus próprios modelos teóricos 

que vão além do seu campo de ação. 

Diante disso, entendemos que o nosso projeto está inserido no campo da Linguística 

Aplicada por sua natureza interventiva que considerou os relatos de tradição oral dos 

moradores da comunidade da Praia de Muriú que serviram como base elaboração dos contos 

escritos pelos estudantes. Com base nisso, podemos afirmar que este trabalho atende a 

perspectiva transdisciplinar ao desenvolvermos nossa proposta de ensino considerando 

aspectos da pluralidade cultural. 

Metodologicamente, a LA utiliza dois métodos de investigação: o método de 

investigação de natureza positivista, com foco na análise do produto final, como afirma Moita 

Lopes (2000, p. 21): “[...] entendendo que a produção do conhecimento em Ciências Sociais 

deveria ser dar nos moldes das Ciências Naturais, isto é, sob o controle de variáveis 

específicas que garantem a validade interna e externa da investigação [...]”; e interpretativista, 

como explica o autor, “O foco neste tipo de investigação é no processo de uso da linguagem” 

(MOITA LOPES, 2000, p. 22), ou seja, o foco da sua investigação não recai apenas sobre a 

descrição de fenômeno linguístico com base em dados quantitativos, mas, sim, no processo de 

uso da linguagem. 

É nesse sentido que estamos inseridos no campo da Linguística Aplicada, assumindo 

o posicionamento de investigação de cunho interpretativista e de tendência etnográfica, visto 
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que, nossa atuação, enquanto professora-pesquisadora, objetivou não apenas chegar a um 

produto final, mas, também, analisar os processos de ensino e aprendizagem envolvidos 

durante as etapas de execução do projeto até a etapa final. Assim, entendemos tratar-se de 

uma pesquisa de tendência etnográfica, pois, conforme assevera Moita Lopes (2000, p. 22), 

“[...] a pesquisa etnográfica é caracterizada por colocar o foco na percepção que os 

participantes têm da interação linguística e do contexto social em que estão envolvidos, 

através da utilização de instrumentos, tais como notas de campo, diários, entrevistas etc.” Em 

nosso projeto, fizemos uso de registros de imagens por meio de vídeos e fotos, áudios, notas 

de campo, entrevistas etc.  

 

2.2 CONTEXTO DA PESQUISA  

 

Em consonância com o que determina o Mestrado Profissional em Letras, nossa 

proposta de pesquisa é de intervenção, que, por sua vez, apresenta natureza qualitativa e 

vertente etnográfica. Tal proposta ancora-se em André (2005), segundo a qual a pesquisa de 

intervenção busca apresentar um plano de ação baseado em objetivos, em observação e no 

controle de ações planejadas, bem como no relato de todo esse processo. 

Dentro desse modo de fazer pesquisa, entendemos ter desenvolvido uma pesquisa-

ação. Nesse tipo de pesquisa, o olhar do pesquisador não recai especificamente nos resultados, 

mas no processo educativo. Nas palavras de André (2005, p. 41): “[...] a pesquisa-ação se 

caracteriza fundamentalmente por um contato direto do pesquisador com a situação 

pesquisada, permite reconstruir os processos e as relações que configuram a experiência 

escolar diária”. Assim sendo, em uma pesquisa-ação, o investigador analisa o processo e 

interfere no curso da pesquisa porque é a sua própria ação que está sendo analisada. Nesse 

movimento, o pesquisador vai alterando a sua prática e moldando-a conforme avança e obtém 

os resultados que almeja. 

Somamos a esse aspecto a ideia de esta pesquisa se desenvolver em uma vertente 

etnográfica. Nessa vertente, o contexto de ação, os colaboradores, os dados gerados e o 

pesquisador estão em sintonia durante todo o percurso. É por isso que o pesquisador pode 

fazer os ajustes necessários à metodologia mesmo depois de iniciado o processo de trabalho. 

Ainda conforme André (2005, p. 46): “[...] o trabalho etnográfico deve se voltar para 

os valores, as concepções e os significados culturais dos atores pesquisados, tentando 

compreendê-los em concepções e valores do pesquisador”. Assim, há, nesse tipo de 

metodologia de pesquisa, uma ênfase no processo, envolvendo trabalho de campo, descrição 
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de situações, ambientes, depoimentos. Devido a isso, a metodologia do trabalho não é rígida, 

podendo haver alterações de etapas a qualquer momento.  

 

2.3 CONTEXTO DA AÇÃO  

 

Para tratar do contexto da ação, focalizaremos um pouco da história e de alguns 

aspectos socioeconômicos do município de Ceará-Mirim. Em seguida, faremos uma descrição 

geral da comunidade. Logo após, discorreremos sobre a trajetória da escola desde o primeiro 

ano de funcionamento até os dias atuais. Posteriormente, apresentaremos os colaboradores da 

pesquisa e finalizaremos com a explicitação dos procedimentos de geração de dados.  

 

2.3.1 O município de Ceará-Mirim e a Praia de Muriú  

 

Tomando como referencial mais abrangente o território brasileiro, na região Nordeste 

e, especificamente, no Estado do Rio Grande do Norte (RN), fica o município de Ceará-

Mirim.  

 
Figura 1 – Mapa do Brasil 

 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.editoradobrasil.com.br/jimboe/galeria/imagens/index.aspx?d=geografia&a=3&u=4&t=imagem>. 

Acesso em: 27 dez. 2016.   

 

 

Ceará-Mirim se localiza a cerca de 28 km da capital do RN e faz parte da chamada 

região metropolitana de Natal, conforme podemos ver na Figura 2. 



23 

Figura 2 – Mapa do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: Disponível em: <http://mapasblog.blogspot.com.br/2011/12/mapas-do-rio-grande-do-norte.html>. Acesso 

em: 27 dez. 2016. 

 

Com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), 

Ceará-Mirim tem área territorial de 724.380 km², com densidade demográfica de 94,07 

hab/km². Em 2015, a população estimada desse município foi de aproximadamente 72.878 

habitantes.  

Ainda de acordo com o IBGE (2015), Ceará-Mirim foi povoada inicialmente por 

índios potiguares que ficavam nas proximidades do Rio Pequeno, essa localidade foi 

chamada, inicialmente, de “Rio Ceará-Mirim”. Na época do Brasil Império, recebeu o nome 

de “Vila de Ceará-Mirim”. Nela, foram os jesuítas que iniciaram a construção dos primeiros 

prédios públicos. Apenas em 30 de julho de 1958, a localidade foi elevada à categoria de 

município, com o nome de “Ceará-Mirim”.  

Durante o século XIX, predominou nesse município a cultura da cana-de-açúcar, que 

se desenvolveu rapidamente, dobrando o número de engenhos no período de 1853 a 1860. 

Essa é a chamada “época áurea” da região. Decorre disso que um dos destaques de Ceará–

Mirim é o patrimônio histórico abrigado pelo município
1
: engenhos, casarões, igreja matriz, 

mercado público, entre outros. 

                                                             
1
 Para saber mais sobre o patrimônio histórico de Ceará-Mirim, leia: RAMALHO, Maria José da Silva. Em 

busca dos tesouros de Ceará-Mirim: (re)escrevendo histórias, valorizando culturas. 150f. 2017. Dissertação 

(Mestrado Profissional em Letras – ProfLetras) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. É 

possível também acessar a produção de autoria coletiva de Ramalho e seus alunos por meio do seguinte link: 

<http://pt.calameo.com/books/004911044785b8bef6ba9 >. Acesso em: 20 out. 2016. 



24 

Além de bens de patrimônio histórico que testemunham a riqueza socioeconômica já 

vivenciada por Ceará-Mirim, esse município tem belezas naturais inigualáveis. Fazem parte 

de sua área as seguintes praias: Jacumã, Porto-Mirim, Muriú, Barra de Maxaranguape, entre 

outras.  

No mapa da figura 3, vemos a abrangência territorial do município com destaque 

para as zonas rurais de Aningas, Mata e Muriú.  

 

Figura 3 – Mapa do município de Ceará-Mirim e distritos 

 

   Fonte: Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/place/Ceará-Mirim>. Acesso em: 28 dez. 2015 

 

É possível ter acesso à Praia de Muriú pela BR 101 e, depois, pela RN 160 em 

direção à comunidade de Caiana. A atividade econômica principal dessa comunidade é a 

pesca, com destaque para a pesca da lagosta. O turismo também é uma fonte de economia 

considerável para a região. 

No distrito de Muriú, atualmente, não há delegacia nem posto policial. Há apenas os 

prédios onde funcionavam esses serviços. Há um pequeno posto de saúde, reaberto em 2016, 

com serviço de atendimento muito limitado. Em geral, o serviço de assistência à saúde é feito 

em Ceará-Mirim. Os únicos serviços de transporte de que a comunidade dispõe são: uma linha 

de ônibus “Natal – Maxaranguape – Natal”, que passa duas vezes por dia pela rua principal da 

comunidade, e os serviços de táxi credenciado, conhecidos como “lotação”.  

Para os estudantes universitários, a prefeitura de Ceará-Mirim disponibiliza um 

ônibus que faz o trajeto até Natal, saindo de Muriú às 16h30, com retorno à comunidade por 

volta das 23h30 minutos. 
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Precisamente na Praia de Muriú, há apenas uma escola estadual e uma municipal. 

Logo na entrada dessa pequena comunidade, há um depósito de materiais de construção, um 

posto de gasolina com loja de conveniência, uma pequena panificadora e um ponto de táxi 

(lotação). Vizinho à padaria, há um restaurante self-service. Após esse restaurante, há um 

ponto de moto-táxi e um supermercado. Seguindo ainda na rua principal, há outros dois 

mercados. Mais adiante, há uma farmácia, uma igreja Assembleia de Deus, três peixarias, 

cinco lanchonetes, uma pizzaria, uma lan house, um cemitério, duas pousadas, um posto 

policial desativado e o antigo prédio da escola municipal (que atualmente funciona na rua 

paralela à principal). No final da rua, há cinco quiosques que são frequentados por turistas 

trazidos principalmente pelos bugueiros. Na rua paralela, há uma associação de artesãos, uma 

igreja católica e mais algumas pousadas ao redor. 

Essa breve descrição da comunidade em que trabalhamos, além de caracterizar de 

forma mais ampla o contexto de ação desta pesquisa, justifica nossa intenção de pensar nas 

práticas de escrita que circulam nessa localidade e nas práticas que desenvolvemos na escola 

em que atuamos.    

 

2.3.2 A Escola Estadual Augusto Xavier de Góis 

 

A Escola Estadual Augusto Xavier de Góis (EEAXG) foi inaugurada em 1973, no 

Prédio Lecy Câmara, onde funcionava, à época, a alfabetização de adultos, com três 

professoras. Essa oferta passou a ser estendida à educação infantil, razão pela qual a escola 

recebeu o nome de “grupo escolar”.  

Em 1984, o prefeito Roberto Varela construiu um prédio para funcionamento desse 

grupo escolar, que passou a ser administrado tanto pela rede municipal quanto pela rede 

estadual. No turno matutino, funcionava a rede estadual e, nos turnos vespertino e noturno, a 

rede municipal, permanecendo assim até o ano de 2006, quando, por problemas na estrutura 

física, o grupo escolar foi transferido para uma casa alugada na Rua José Tomé, na qual, ainda 

em 2006, a rede estadual passou a oferecer, além do ensino fundamental, o ensino médio. A 

EEAXG funcionou nessa casa alugada até o ano de 2010.  

Em 2011, também por questões na estrutura física da escola e em função do aumento 

na demanda de alunos, a Secretaria Estadual de Educação alugou o prédio de uma antiga 

pousada para atender aos alunos da rede estadual. Nesse momento, cada rede de ensino, 

estadual e municipal, passou a funcionar em prédios independentes: a Escola Municipal 
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Augusto Xavier de Góis permanece no mesmo endereço e a Escola Estadual Augusto Xavier 

de Góis, na Rua José Tomé, 23, cuja fachada pode ser vista na Figura 4. 

 

Figura 4 – Fachada da Escola Estadual Augusto Xavier de Góis 

 

          Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

Essa escola atende a alunos da localidade e de comunidades próximas, tais como a 

Praia de Jacumã e a Praia de Porto Mirim, além de outras comunidades rurais: Caiana, Alto 

do Sítio, Coqueiros, Rio dos Índios.   

Quanto à estrutura física, possui oito salas de aulas, uma sala de professores, uma 

cozinha, uma sala de leitura (que funciona apenas para armazenar livros), uma secretaria, uma 

diretoria, um almoxarifado, uma piscina, uma sala que funciona como refeitório e espaço para 

reuniões e treze banheiros. No que tange a equipamentos, a escola dispõe de dois projetores 

de multimídia, com diferentes funções: gráficos interativos para ensino de matemática, mapas 

interativos, um planetário, partitura interativa para aula de música, reprodução de vídeos, 

reprodução de áudios, porta para rede wireless, com mouse, teclado, portas USB, leitor de 

DVD, projeto de multimídia, além de um sistema que opera como uma lousa interativa. A 

escola possui, também, duas impressoras, um computador em uso e cinco desativados, porque 

não há espaço físico para utilização dos aparelhos.  

Atualmente, a escola funciona em três turnos: no matutino, funcionam quatro turmas 

de 6
o
 ano, duas turmas de 7

o
 ano, uma turma de 8

o
 e uma de 9

o
; no vespertino, uma turma de  

8
o
 ano e uma de 9

o
 ano, três turmas de 1

a
 série, duas turmas de 2

a
 série e uma de 3

a
 série  do 
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ensino médio; e, no noturno, duas turmas de 1
a
 série, duas turmas de 2

a
 e uma de 3

a
 série do 

ensino médio. 

 

2.3.3 Colaboradores da pesquisa 

 

Nesta proposta de intervenção, estiveram envolvidos 37 alunos, com idade entre 13 e 

16 anos, matriculados no 8
o
 ano “A” do turno matutino. Também contribuíram com a nossa 

pesquisa sete moradores da comunidade (uma aposentada, uma funcionária pública, três donas 

de casa, o coveiro da comunidade e um pescador), a Prof
a
 Dr

a
 Edna Maria Rangel de Sá 

(UFRN), quatro funcionárias do Instituto Ludovicus (a diretora e três guias), um guia no 

Museu Câmara Cascudo e duas guias no Memorial Câmara Cascudo, que ofereceram 

informações sobre patrimônio material e imaterial do Rio Grande do Norte, e um arqueólogo,  

que também tratou de Patrimônio material e imaterial.  

É importante ressaltar que iniciamos o nosso Projeto em agosto de 2015, quando os 

alunos ainda cursavam o 7
o
 ano e estavam distribuídos em duas turmas: 7

o
 ano “A” e “B” do 

turno matutino. Em 2016, as turmas foram unificadas, totalizando 37 alunos no 8
o
 ano “A”, 

conforme citado anteriormente.   
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

Neste capítulo, apresentaremos o embasamento teórico que fundamentou a nossa 

pesquisa. Para isso, iniciaremos o capítulo tratando das concepções de língua/linguagem; 

posteriormente, abordaremos as concepções de escrita; depois, concepções sobre o ensino de 

língua portuguesa, seguidas de um subtópico sobre os estudos de letramento e, por último, 

uma breve conceituação sobre patrimônio. Quanto ao referencial metodológico, tomamos o 

modelo didático (TINOCO, 2008) advindo dos projetos de letramento (KLEIMAN, 2000) e a 

organização educativa em comunidade de aprendizagem (AFONSO, 2001).  

 

3.1 CONCEPÇÕES DE LÍNGUA/LINGUAGEM 

 

A concepção dialógica da língua/gem (BAKHTIN, [1979] 1997, 2004) embasa nosso 

projeto de intervenção. Nela, interlocutores agem numa relação interativa para a construção 

de sentidos aos textos que se lhes apresentam e o conhecimento é construído em uma relação 

de troca constante, uma vez que “[...] cada enunciado é um elo da cadeia muito complexa de 

outros enunciados” (BAKHTIN, [1979] 1997, p. 292).  

Na concepção dialógica da linguagem, os interlocutores assumem uma atitude 

responsiva diante do enunciado, que não é isolado, tampouco abstrato em si, mas permeado 

por outros dizeres, por um contexto e por uma situação comunicativa. De acordo com Fiorin 

(2008, p. 19): “[...] todo discurso é inevitavelmente ocupado, atravessado, pelo discurso 

alheio. Os dialogismos são as relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados”. 

No entanto, há outras concepções de língua(gem), assumidas por outros 

pesquisadores e praticadas no contexto escolar. Dentre elas, abordaremos aqui três, quais 

sejam: a concepção de língua(gem) como expressão do pensamento, como código e como 

interação. 

Na concepção de língua(gem) como expressão do pensamento, o produtor é 

totalmente responsável por todo o sentido do texto, sendo o receptor um sujeito passivo. 

Conforme Koch (2011, p. 16), nessa perspectiva, “[...] o texto é visto como um produto – 

lógico – do pensamento (representação mental) do autor, nada mais cabendo ao leitor/ouvinte 

„senão‟ captar essa representação mental [...]”. A linguagem, portanto, torna-se produto de um 

só, renegando o papel do outro a um mero receptor. Comentando essa concepção, Bakhtin 

([1979] 1997, p. 289) afirma que, nela: 
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[...] a linguagem é considerada do ponto de vista do locutor como se estivesse 

sozinho, sem uma forçosa relação com os outros parceiros da comunicação verbal. 

E, quando o papel do outro é levado em consideração, é um destinatário passivo, que 

se limita a compreender o locutor. O enunciado satisfaz o seu próprio objeto (ou 

seja, ao conteúdo do pensamento enunciado) e ao próprio enunciador. A língua só 

requer o locutor – apenas o locutor – e o objeto de seu discurso, e se, com isso, ela 

também pode servir de meio de comunicação, esta é apenas uma função acessória, 

que não toca a sua essência.  

 

Em atividades de interpretação de texto, por exemplo, em que o estudante é 

condicionado a “extrair” o pensamento do autor, ou seja, o que ele quis dizer, temos 

claramente um exemplo de ensino de língua a partir da concepção de língua(gem) como 

expressão do pensamento. Nesse tipo atividade, espera-se que o estudante identifique a 

intenção do autor, descartando-se qualquer possibilidade de interação por parte do outro.  

Já na concepção de língua(gem) como código, a língua é vista como um sistema de 

regras estruturadas e determinadas. “O texto é visto como simples produto da codificação de 

um emissor a ser decodificado pelo leitor /ouvinte, bastando a este, para tanto, o 

conhecimento do código [...].” (KOCH, 2011, p. 16).  

As atividades desenvolvidas a partir dessa concepção estão voltadas para o texto 

propriamente dito, cabendo ao interlocutor buscar o sentido dentro do próprio texto. A ideia é 

a de que o código dar conta de toda construção possível no texto, razão pela qual há uma 

limitação nessa construção, uma vez que o conhecimento de mundo, o conhecimento 

partilhado do interlocutor, por exemplo, não são considerados para dar sentido ao texto. 

Na concepção de língua como interação, os interlocutores são ativos no processo de 

construção de sentidos. É importante ouvir o que o outro tem a dizer, dar atenção às 

experiências dos alunos, seus conhecimentos, as aprendizagens levados à sala de aula. Para 

Kleiman (2000), essa troca é considerada central na aprendizagem sob a perspectiva 

interacional, conforme vemos a seguir nas apalavras da autora:  

 

Nas abordagens do ensino e da aprendizagem numa perspectiva interacional, o 

diálogo é considerado central, o que implica, entre outras considerações, planejar e 

ensino de modo a fazer ajustes necessários para se estabelecer uma situação de 

comunicação que leve em conta a perspectiva do aluno (KLEIMAN, 2000, p. 224). 

 

Aquilo que é dito é preenchido por informações, ideologias, experiências do 

leitor/ouvinte, pelas características do contexto, da situação comunicativa e por outros fatores 

que podem ser externos ao texto e à situação imediata, mas que também contribuem para a 

construção de conhecimento. É, pois, em uma relação mútua e constante de interação que a 

língua(gem) acontece.  
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É nesse processo de troca entre interlocutores que vemos o processo de ensino-

aprendizagem acontecer, por exemplo, no projeto de intervenção que desenvolvemos, 

conforme demonstraremos no capítulo de análise.  

Trabalhar com a concepção interacionista da aprendizagem significa buscar, 

inicialmente, conhecer os alunos: entender seus interesses, seus objetivos, suas experiências e 

a bagagem de conhecimentos que eles trazem para a escola e dela levam para as demandas 

externas à esfera escolar.  

Seguindo a perspectiva de Kleiman (2000) sobre a concepção interacionista da 

aprendizagem, entendemos que “Uma concepção interacionista da aprendizagem implica o 

compromisso de tentar conhecer o aluno: seus interesses, seus objetivos, suas experiências e 

seus conhecimentos deverão servir de ponto de partida para o trabalho pedagógico” 

(KLEIMAN, 2000, p. 224).  Com essa perspectiva de trabalho situado, podemos traçar um 

caminho a trilhar JUNTO com os discentes para alcançar novos saberes e ampliar 

competências, em especial as voltadas para as práticas de leitura, escrita e oralidade, 

essenciais para o desenvolvimento da vida social.  

 

3.2 CONCEPÇÕES DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

O trabalho que privilegia apenas a língua-sistema não oferece ao egresso do ensino 

médio, por exemplo, recursos linguístico-textuais e discursivos para agir, por exemplo, em 

uma situação comunicativa que se apresenta como uma das primeiras exigências de uma 

seleção de emprego: a entrevista.  

Se a entrevista de emprego é uma barreira para o ingresso no mercado de trabalho, o 

acesso aos cursos de nível superior torna-se utópico para muitos que, cientes de suas lacunas 

de formação, desistem de qualquer tentativa de chegada a essa etapa da vida, restando-lhes o 

trabalho informal, que, por vezes, impossibilita o desenvolvimento profissional e a ascensão 

financeira devido a uma série de fatores, tais como: condições precárias de trabalho e ausência 

de cumprimento de direitos trabalhistas. 

Enquanto a realidade da educação brasileira “grita” por urgente ressignificação, os 

documentos oficiais parecem tratar de outra realidade. De acordo com os PCN (BRASIL, 

1998), desde os anos 1970, o ensino de Língua Portuguesa tem sido colocado no centro das 

discussões sobre a necessidade de melhorar a qualidade de ensino no Brasil.  

É no sentido de estreitar as relações entre algumas práticas tradicionais e a urgente 

ressignificação do ensino de língua portuguesa que o ProfLetras se reveste de particular 
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importância. Os projetos de intervenção que estão sendo desenvolvidos no ProfLetras podem, 

provavelmente, começar a tornar concreta a afirmação feita, nos PCN de 1998, pelo então 

Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza: “[...] o papel fundamental da educação no 

desenvolvimento das pessoas e das sociedades amplia-se ainda mais no despertar do novo 

milênio e aponta para a necessidade de se construir uma escola voltada para a formação de 

cidadãos” (BRASIL, 1998, p. 5).  

O Ministro afirmava que era necessária uma revisão nas propostas de ensino 

estabelecidas para a escola brasileira. De fato, houve uma “reformulação” que se tornou 

pública por meio dos PCN há quase duas décadas. Atualmente, estamos passando por mais 

um processo de revisão, intitulado de Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que busca 

atender às atuais necessidades e demandas sociais.  

Estamos, praticamente, no final da segunda década do século XXI e muito ainda 

precisa ser feito em relação a efetivas práticas de intervenção no ensino de LP (para nos ater 

apenas ao campo de conhecimento em que atuamos) que, teoricamente bem fundamentadas, 

possam ampliar as competências do alunado brasileiro para usar a leitura, a escrita e a 

oralidade em situações comunicativas relevantes socialmente.  

Essas práticas de intervenção – a exemplo do que é exigido pelo ProfLetras – devem 

estar em consonância com o que, há quase 20 anos, parametriza o ensino de LP, segundo os 

PCN (BRASIL, 1998, p. 32), tendo por objetivo geral, no processo de ensino aprendizagem, 

“[...] que o aluno amplie o domínio ativo do discurso nas diversas situações comunicativas, 

sobretudo nas instâncias públicas de uso da linguagem, de modo a possibilitar sua inserção 

efetiva no mundo da escrita, ampliando suas possibilidades de participação social no exercício 

da cidadania”. 

Podemos dizer que esse discurso tem sido modificado ainda timidamente, se 

consideramos, mais recentemente, o que afirma a segunda versão da proposta preliminar da 

BNCC para a disciplina de LP ao longo da Educação Básica: 

 

[...] que crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendam a ler e desenvolvam a 

escuta, construindo sentidos coerentes para textos orais e escritos; e a escrever e 

falar, produzindo textos adequados a situações de interação diversas, apropriando-se 

de conhecimentos linguísticos relevantes para a vida em sociedade (BRASIL, 2016, 

p. 86).  

 

Considerando objetivos e metas propostos pelos documentos oficiais que orientam a 

elaboração do currículo escolar, observamos que, ambos, PCN e BNCC, apontam como 

pontos primordiais para o ensino de LP a relação com a prática social. Em outras palavras, o 

ensino de LP deve ser relevante para os estudantes, deve apresentar relação com a prática 
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social diária deles, e não, apenas, tornar-se o cumprimento de uma atividade curricular, em 

que um texto escrito é um produto entregue ao professor para a correção e a atribuição de 

notas e, consequentemente, a promoção a uma série seguinte. Afinal, conforme os PCN 

(BRASIL, 1998, p. 19): “[...] a razão de ser das propostas de uso da fala e da escrita é a 

interlocução efetiva, e não a produção de textos para ser objeto de correção”. 

Diante disso, salientamos que nossa proposta se alinha às orientações de ensino-

aprendizagem propostas pelos documentos parametrizadores do ensino de LP, uma vez que 

defendemos um ensino em que as ações de escrita sejam desenvolvidas para agir socialmente 

e que o estudante, ao fazer parte desse processo, se reconheça como membro do processo de 

ensino-aprendizagem e que atue verdadeiramente como protagonista, em conjunto com outras 

pessoas, com vistas a sua participação efetiva na sociedade.  

Para tratar disso, subsidiamo-nos nos construtos teóricos advindos dos estudos de 

letramento, sobre os quais trataremos no subtópico a seguir.  

 

3.3 ESTUDOS DE LETRAMENTO 

 

A palavra “letramento” surge pela primeira vez no Brasil por meio da publicação de 

Kato (1986), que trata de aprendizagem da linguagem sob o ponto de vista da psicolinguística. 

Nessa perspectiva, os objetivos investigativos circulam no âmbito da aquisição da linguagem, 

utilização, desenvolvimento e aprendizagem. 

A partir dessa publicação inicial, vários pesquisadores no Brasil começaram a se 

dedicar aos estudos de letramento, o que gerou duas linhas majoritárias: uma mais voltada 

para o letramento escolar (SOARES, 1998) e outra, de perspectiva etnográfica, que contempla 

esferas de atividade humana para além da escola (KLEIMAN, 1995). Nosso projeto de 

intervenção se alia à segunda linha.  

Para Kleiman (2012, p. 16), o “[...] conceito de letramento começou a ser usado nos 

meios acadêmicos como tentativa de separar os estudos sobre o „impacto da social da escrita‟ 

dos estudos sobre alfabetização, cujas conotações escolares destacam as competências 

individuais no uso e na prática da escrita”. O letramento seria, portanto, as realizações sociais 

da leitura e escrita. Enquanto que a alfabetização seria um processo formal escolar que inclui 

o letramento, ou seja, inclui a realização da leitura de escrita. 

Desse modo, a escola, mesmo sendo “a mais importante das agências de letramento”, 

conforme ressalta Kleiman (2012, p. 20), ocupa-se, em geral, com práticas voltadas para “o 
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processo de aquisição de códigos”. Isso ocorre porque, para a autora, as práticas de uso de 

escrita escolar apoiam-se em um modelo de letramento considerado por muitos pesquisadores 

como parcial e mesmo equivocado. Conforme afirma a autora:  

 
Pode-se afirmar que a escola, a mais importante das agências de letramento 

preocupa-se não com o letramento, prática social, mas com apenas um tipo de 

prática de letramento, qual seja, a alfabetização, o processo de aquisição de códigos 

(alfabético, numérico) processo geralmente concebido em termos de uma 

competência individual necessária para o sucesso e promoção na escola. 

(KLEIMAN, 2012, p. 20). 

 

Então, seguindo essa perspectiva, nossa proposta é a de desenvolvimento de práticas 

situadas com vistas à ressignificação. No entanto, o esforço de apenas revisar o currículo pode 

não ser eficiente para nos mover do enraizamento de práticas de ensino do século passado, em 

que o ensino era fragmento. “A fragmentação da formação do cidadão preocupa educadores 

há algum tempo.” (KLEIMAN; MORAES, 2007, p. 27). É nesse sentido que os projetos de 

letramento, entendidos como “modelo didático” (TINOCO, 2008) atuam no processo de 

ensino e aprendizagem de língua portuguesa de maneira situada, a partir da realidade de cada 

contexto de ensino. Para isso, leva-se em consideração não apenas o que está previsto nos 

conteúdos estipulados para cada série, mas, sim as questões que surgem ao longo do processo 

de ensino e aprendizagem, envolvendo diferentes disciplinas. Para confirmar essa ideia, 

trazendo as palavras de Kleiman: 

 

A instrução interdisciplinar aproveita-se de conexões naturais e lógicas que cruzam 

as áreas de conteúdos e organiza-se ao redor de perguntas, temas, problemas, 

projetos, em lugar de conteúdos restritos aos limites das disciplinas tradicionais. Tal 

instrução responde melhor a perguntas das crianças e adolescentes sobre a vida real 

e resulta numa aprendizagem produtiva de atitudes positivas em relação à escola e 

aos professores (KLEIMAN; MORAES, 2007, p. 27). 

 

Nas palavras da autora, o processo de ensino e aprendizagem se torna mais produtivo 

quando os conteúdos de ensino apresentam para os alunos uma relação com as suas 

experiências de vida em suas comunidades. Por isso, nos Projetos de Letramento, entendemos 

que essas vivências dos alunos são essenciais e relevantes para esse processo.  

A escrita está presente em muitas atividades que desenvolvemos. Sendo assim, 

quando nos referimos à escrita em uso em qualquer situação da vida, podemos dizer que 

estamos tratando de letramento. Por exemplo: há um processo de letramento em curso quando 

o professor ensina a turma a ler e escrever em sala de aula. Esse processo também ocorre 

quando alguém ensina o outro a fazer um bolo mostrando a importância de obedecer à receita. 

Tanto em uma situação quanto em outra, as pessoas estão em processo de letramento. E isso 
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não está relacionado a método de ensino, mas à escrita como uma prática social porque “[...] o 

letramento envolve participar das práticas sociais em que se usa a escrita” (KLEIMAN, 2005, 

p. 10). 

Outro exemplo que podemos trazer para ilustrar o processo de letramento é a 

necessária interação que as agências bancárias nos impõem com os caixas eletrônicos. Mesmo 

pessoas alfabetizadas podem ter dificuldade de interagir com esses computadores por não 

terem desenvolvido competências requeridas pelas máquinas para efetuar determinadas 

operações (saque, transferência de valores, verificação de saldo ou de extrato). 

Isso comprova que lidar com demandas de escrita externas à esfera escolar, é 

necessário ir além da aquisição da apropriação do código. No caso mencionado, podemos 

afirmar que o usuário do caixa eletrônico necessita passar por um processo de letramento que 

lhe possibilite a utilização dos recursos com êxito. E isso é contínuo. À medida que os caixas 

eletrônicos vão sendo aperfeiçoados, novas operações são viabilizadas por eles, e isso vai 

requerer dos usuários novas aprendizagens. 

Assim, saber ler e escrever o código (e, portanto, ser alfabetizado) tão somente, não 

garante a realização de todas as atividades que exijam competências de uso da escrita. É 

preciso desenvolver letramentos específicos para situações específicas que envolvem a escrita.  

Além de explicitar a que linha nos filiamos e o que entendemos por letramento, 

outros quatro conceitos nos parecem particularmente importantes: práticas, eventos, projetos e 

agentes de letramento. Vejamos cada um deles. 

Práticas de letramento, segundo Kleiman (2005), referem-se a um conjunto de 

atividades desenvolvidas de forma situada, ou seja, as atividades pensadas visam suprir às 

necessidades de um grupo específico. Diante disso, cada prática de letramento se desenvolve 

de maneira diferente, com objetivos, ações e recursos pensados para aquela prática situada, 

que variam sempre, conforme Kleiman (2005, p. 26), “[...] segundo a situação em que se 

realizam as atividades de uso da língua escrita”. 

É nesse sentido que entendemos que, em geral, nas práticas de letramento 

desenvolvidas na escola, as situações de escrita são deslocadas das experiências vivenciadas 

pelos estudantes em seu cotidiano. Os usos sociais da escrita fora da escola tendem a 

apresentar propósitos comunicativos muito específicos e as práticas são, em geral, processuais 

e colaborativas. 

Na maioria das escolas brasileiras, porém, o foco está no produto da escrita e na 

habilidade pessoal de desenvolvimento desse produto, ou seja, todos fazem o mesmo produto 

e cabe ao professor avaliá-lo, encerrando-se, na própria sala de aula, essa prática. Esse fato 
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pode ser uma das causas de os alunos, em geral, considerarem irrelevantes as práticas de 

escrita que desenvolvem.  

A escola, normalmente, simula uma situação para promover o ensino de escrita, fato 

que, às vezes, torna o processo de ensino e aprendizagem desestimulante ao estudante. É essa 

realidade que envolve o ensino dessa modalidade da língua que, muitas vezes, provoca no 

aluno o distanciamento do processo de ensino e aprendizagem, pois ele não se vê como 

membro daquele processo, já que se trata, muitas vezes, “apenas” de uma simulação de 

experiência de vida e não da situação vivencial concreta.  

Conforme Kleiman (2005, p. 40), “[...] se o foco está na prática de letramento, corre-

se menos risco de engajar o aluno em atividades de faz-de-conta”. Em outras palavras, se a 

escola compreende a necessidade de “olhar” para as experiências de vida dos alunos, é 

provável que o processo de ensino aprendizagem possa ser mais exitoso, haja vista o 

engajamento do grupo na vivência de experiências de uso da escrita.  Nas palavras de autora, 

“As práticas sociais de uso da língua escrita deveriam estar fornecendo o elemento central na 

definição do trabalho escolar, sob pena de os objetivos e a especificidade da instituição no 

desenvolvimento de cidadãos críticos e participativos não serem atingidos” (KLEIMAN; 

MORAES, 2007, p. 26). 

Nesse sentido, entendemos que a equipe pedagógica tenha um olhar específico para 

cada contexto de ensino e aprendizagem. Entender quais são as necessidades da escola, da 

turma ou de um grupo específico, para que a partir dessa análise elabore suas propostas de 

trabalho.  No entanto, o que vemos, muitas vezes, são professores seguindo modelos prontos, 

projetos “bem-sucedidos” aplicados em outra realidade, pois, às vezes, assumir uma proposta 

de trabalho “pronta” torna-se uma tarefa “menos trabalhosa”. A esse respeito, vemos em 

Kleiman e Moraes (2007) comentam: 

 

[...] acreditamos que as respostas dos problemas da escola tem de ser locais, 

atendendo a necessidade locais, e portanto, não existe projeto que possa ser 

utilizados indiferentemente do lugar, dos alunos, dos recursos humanos e materiais 

presentes.[...] acreditamos que o professor, liderando seus alunos, deve tomar, de 

uma vez por todas, as rédeas do processo ou continuará eternamente preso aos 

modismos, aos ditames da academia ou dos órgãos administrativos. Os educadores 

precisam estar atualizados e bem instrumentados, para terem opções reais de 

trabalho e poderem decidir que projeto desenvolver, em vez de desenvolver projeto 

de outros (KLEIMAN; MORAES, 2007, p. 18). 

 

É nesse sentido que as práticas de ensino de língua portuguesa devem atender as 

necessidades de aprendizagem de cada contexto de processo de ensino, para assim, superar as 
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práticas de ensino que privilegiam a memorização de regras e o ensino da metalinguagem que 

ainda são muito frequentes em algumas escolas brasileiras. 

Sobre essa realidade, Kleiman e Moraes (2007) discorreram, no final da década de 

1990, apontando as divergências entre o que a escola oferece e o que a sociedade espera desse 

estudante enquanto cidadão: 

 

Difunde-se um conhecimento fragmentado, e exige-se um indivíduo por inteiro. 

Procura-se fazer com que o aluno memorize o máximo de teoria possível, e cobra-se 

dele, no mercado de trabalho, a formação prática necessária a uma boa atuação na 

empresa. Deixa-se o aluno fora do processo, alienado, e exige-se um cidadão crítico, 

participativo, inserido no contexto (KLEIMAN; MORAES, 2007, p. 13-14). 

 

Esse é um dos problemas cruciais da educação: o processo de ensino e aprendizagem 

parece estar centrado na ideia abstrata de preparação para a vida futura, algo distante, 

esquecendo-se das relações existentes no aqui e agora e nas possibilidades de desenvolver um 

processo de ensino com base em experiências naturais e concretas do dia a dia. Isso ocorre, 

possivelmente, porque, em geral, se desconsidera quem é o aprendiz, quais são as suas 

particularidades, suas experiências. Com efeito, nas palavras de Kleiman (2005):  

 

[...] as práticas escolares presumem a existência de um sujeito independente do 

tempo e do espaço – sempre o mesmo, seja ele o primeiro indivíduo a aprender a ler 

e a escrever na sua família e no seu bairro, ou o filho de uma família de escritores e 

intelectuais com educação superior, ou ainda uma criança nascida em uma 

comunidade indígena que foi ágrafa até recentemente (KLEIMAN, 2005, p. 

34). 

 

Para que possamos agir de forma diferente da realidade em que se desenvolvem 

ainda as práticas escolares em algumas das escolas brasileiras, é que nos propomos a 

desenvolver práticas que, de fato, possam promover uma aprendizagem significativa ao 

estudante. Para isso, é preciso antes de tudo, considerarmos a heterogeneidade dos sujeitos 

envolvidos nesse processo. Entender que cada estudante, ao chegar ao ambiente escolar, 

possui sua identidade, suas particularidades e experiências de vida singulares e em grupo, ou 

seja, considerar a competência comunicativa desse sujeito. É preciso levar em conta a 

heterogeneidade dos estudantes, ou seja, suas particularidades, mas, também, aquilo é que 

comum a todos, ou a maioria do grupo. Kleiman (2001, p. 224) afirma que, “Embora as 

experiências dos indivíduos que frequentam as aulas sejam heterogêneas, há uma marcada 

homogeneidade quanto à sua extração social”. Nesse sentido, considerar a experiência do 

grupo de estudantes significa até fazer um mapeamento dos eventos de letramento de que eles 

participam. Esse conceito, segundo Kleiman (2005), significa:  

 



37 

Um evento de letramento inclui atividades que têm características de outras 

atividades da vida social: envolve mais de um participante e os envolvidos têm 

diferentes saberes, que são mobilizados na medida adequada, intenções e objetivos 

individuais e de metas comuns. Daí ser um evento essencialmente colaborativo. 

(KLEIMAN, 2005, p. 23). 

 

No que diz respeito à participação de cada membro em um evento de letramento, 

compreendemos que a colaboração dos diferentes membros é fundamental para o alcance do 

que se estabeleceu para o grupo. De modo geral, entendemos por “evento de letramento” uma 

experiência que envolve diferentes agentes, com diferentes saberes que, juntos, se unem em 

busca de uma meta a ser alcançada. Compreendemos também que o evento de letramento é a 

realização do que foi proposto pelo grupo, sendo assim, cada evento é único. Um evento de 

letramento não acontece mais de uma vez, o que pode ser repetida é a prática que ao se tornar 

ação, tornar-se um evento de letramento. 

Heath (apud STREET, 2014, p. 173) define “[...] um evento de letramento como 

qualquer ocasião em que um fragmento de escrita integra a natureza das interações dos 

participantes e de seu processo interpretativo”. Logo, tomar como relevantes os eventos de 

letramento vivenciados fora da escola pode significar o estabelecimento de relações entre as 

atividades propostas na escola e a vida social. 

É bem possível que isso favoreça a ressignificação da prática de os alunos 

escreverem apenas para o cumprimento de uma ação solicitada pelo professor ou para obter 

uma nota ao término de uma etapa escolar, prática tão arraigada na tradição escolar, que, 

normalmente, torna as atividades desestimulantes, provocando, em alguns casos, rejeição do 

aluno ao que lhe é proposto, o que resulta em um distanciamento cada vez maior do aluno 

com algumas atividades propostas. 

O terceiro conceito importante para este trabalho, advindo dos estudos de letramento, 

é o de “projetos de letramento”. Nesse tipo de projeto, as práticas de escrita se desenvolvem 

de maneira situada, ou seja, o projeto de letramento surge a partir de uma necessidade real do 

grupo, com vistas à resolução de um problema e com objetivos preestabelecidos pelo grupo. 

Devido a isso, aumenta-se a probabilidade de identificação dos estudantes com o processo de 

ensino-aprendizagem. 

O conceito de letramento foi cunhado por Kleiman que assim compreende:  

 

[...] um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida dos 

alunos, e cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de textos que, de 

fato, circulam na sociedade e a produção de textos que serão lidos, em um trabalho 

coletivo de alunos e professor, cada um segundo a sua capacidade. O Projeto de 

letramento é uma prática social em que a escrita é utilizada para atingir algum outro 

fim, que vai além da mera aprendizagem da escrita (a aprendizagem dos aspectos 
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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 

(KLEIMAN, 2000, p. 238). 

  

Nesse sentido, defendemos que, ao desenvolvermos ações que busquem a resolução 

de problemas de maneira situada, estaremos provocando mudanças significativas no ensino de 

escrita, uma vez que o trabalho com os projetos de letramento demonstra, de fato, a relevância 

para os que estão envolvidos no processo e resulta, em geral, em mudanças significativas e 

concretas.  É nessa perspectiva que dizemos que a aprendizagem da escrita ocorre de maneira 

situada quando se trata de projetos de letramento.  

Kleiman e Moraes (2007) defendem a proposta de um trabalho conjunto que envolva 

diferentes saberes sem a preocupação com as amarras de um currículo engessado. Com suas 

palavras: 

 

Acreditamos que uma proposta de trabalho escolar que se situe além das 

preocupações alienantes e individuais trabalho do currículo tradicional e que articule 

as diferentes áreas do conhecimento pressupõe uma capacidade comum – a leitura –, 

valor pré-requisito e, ao mesmo tempo, objetivo do trabalho coletivo na escola.   

(KLEIMAN; MORAES, 2007, p. 15). 

 

É nesse movimento de necessidade e ação que lidamos com os projetos de 

letramento. Primeiro, verifica-se uma situação problema do grupo, que pode ser apontada pelo 

aluno, ou pela explicação geral professor em relação às demandas que percebe naquele grupo 

específico de alunos ou por outros membros da comunidade escolar ou ainda externa a ela. 

Em seguida, elencam-se as demandas de ações de escrita para a resolução da situação-

problema. Nessa etapa, não apenas ações de escritas estarão envolvidas, mas outras ações 

necessárias para que o objetivo final seja atingido. 

Ainda sobre os projetos de letramento, Tinoco (2008, p. 176) assim se pronuncia:  

 

 [...] defendemos serem os projetos de letramento um modelo didático promissor 

para o almejado processo de ressignificação do ensino de escrita. Vinculados a 

práticas em que a leitura e a escrita são ferramentas para agir socialmente, eles 

favorecem a aprendizagem significativa por meio da colaboração mútua, da 

negociação de responsabilidade e do consequente reposicionamento identitário de 

estudantes, professores e demais participantes. 

 

Tomar como ponto de partida a necessidade do grupo para o desenvolvimento de 

práticas de escrita que circulam socialmente é ponto chave dos projetos de letramento. 

Conforme Oliveira, Tinoco e Santos (2014, p. 34): “Educar é incluir a vida dos alunos, como 

seres do projeto, num projeto mais amplo – o da escola; é articular o vivido ao conhecimento 

escolar”.  Em outras palavras, é preciso observar, ouvir os alunos e estar atento às pistas que 
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eles vão apresentando sobre suas necessidades e dificuldades e, então, a partir disso, é 

possível ter um direcionamento sobre as práticas que serão desenvolvidas ao longo processo 

de ensino-aprendizagem. 

Outro conceito importante no âmbito dos projetos de letramento aqui é o de “agente 

de letramento”. Para Kleiman (2005, p. 53): “O professor, enquanto agente de letramento é 

um promotor das capacidades e recursos de seus alunos e de suas redes comunicativas para 

que participem das práticas de uso da escrita situadas nas diversas instituições”. Nesse 

sentido, o professor é o responsável por promover essa parceria ao mobilizar diferentes 

saberes para atuar em práticas sociais de letramento. 

Ampliando essa concepção, entendemos que todos os membros que atuam de 

maneira individual ou coletiva, favorecendo ao alcance dos objetivos estabelecidos em um 

projeto são agentes de letramento. Nesse caso, retira-se dos ombros do professor o ônus de ser 

o único detentor do conhecimento. Compartilhar da ideia de que, juntos, construímos 

conhecimentos significa, inclusive, reconhecer que o professor não é o único agente de 

letramento, os alunos também o são e agentes externos à sala de aula podem se tornar 

também. Sobre isso, Fernandes (2016, p. 50) assevera: 

 

[...] por meio do conhecimento que tem de seus alunos, o professor, que é um 

importante agente de letramento, estimula que a agência também seja desenvolvida 

nos alunos, ao atribuir-lhes tarefas, dividir responsabilidades e dar oportunidade de 

se colocarem. Dessa forma, muitos alunos podem despontar como líderes, dando 

ideias, assumindo responsabilidades e compartilhando com os outros colegas as 

tarefas a serem realizadas. Assim, surgem novos agentes de letramento.  

 

Nesse caso, o professor como agente de letramento atua junto com o aluno. Portanto, 

não cabe ao professor exclusivamente o planejamento dos objetivos a serem atingidos ou a 

responsabilidade pela execução das atividades. Essas ações podem (e devem) ser feitas de 

maneira colaborativa, de modo que o professor atue como alguém que está inserido no 

processo de ensino e aprendizagem e, nele, aprende também.  

Ratificando essa compreensão sobre o modelo de ensinar e aprender Kleiman (2005, 

p. 53) afirma: 

 

Ao contrário do superprofessor, esse agente não precisa saber tudo sobre a língua 

escrita, sobre as linguagens não-verbais, sobre as novas práticas sociais emergentes, 

porque ao se engajar em práticas de letramento, estará engajado numa atividade 

colaborativa em que todos têm algo com que contribuir e todos têm algo a aprender.  

 

Ainda quanto ao conceito de “agentes de letramento”, Fernandes (2016) apresenta 

uma ampliação ao conceito ao referir-se também aos alunos e colaboradores externos. 
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Conforme a autora, não só o professor é reconhecido como um agente de letramento, mas 

todo aquele que colabora de forma efetiva com as ações do projeto e que ao colaborar 

contribui com o alcance dos resultados pretendidos. Desse modo, Fernandes (2016, p. 49) 

escreve: 

 

 [...] no conceito de agência, está implícita a ideia de um sujeito que contribui com o 

projeto. Consequentemente, os alunos também podem ser considerados agentes de 

letramento, uma vez que é possível ver essa postura em suas atitudes 

constantemente. [...] Nesse contexto, é possível perceber que a agência perpassa os 

diversos eventos do projeto. Tanto quanto a professora de Língua Portuguesa e os 

alunos, outras pessoas da comunidade escolar também podem ser consideradas 

agentes de letramento devido à postura ativa ao longo do projeto (FERNANDES, 

2016, p. 49). 

 

Com base nisso, entendemos que as ações que visam a esse processo de ensino e 

aprendizagem são praticadas de maneira colaborativa. Todos os envolvidos são vistos como 

pessoas capazes de contribuir de alguma maneira e de desenvolver bem esse trabalho que, 

conforme Oliveira, Tinoco e Santos (2014), é feito em parceria, por isso é nomeado pelas 

autoras de “aprendizagem horizontal” que, portanto, desfaz a ideia de poder centralizado no 

professor. 

Coaduna-se com o conceito de agentes de letramento o conceito de comunidade de 

aprendizagem (AFONSO, 2001). Um modelo de organização em grupo, voltado ao processo 

de ensino aprendizagem, em que a colaboração mútua de diferentes pessoas contribui para 

alcançar um objetivo comum ao grupo.  

Esse modelo organizacional não é recente, conforme afirma Gordin et al. (apud 

AFONSO, 2001). Em autores socioconstrutivistas, tais como Dewey, Vygotsky e 

Wittegenstein, já era possível ver o processo de ensino e aprendizagem organizado sob a 

forma de comunidades de aprendizagem.  

 Nesse modelo, compreende-se a importância do trabalho de indivíduos que atuam 

em favor de todos os que pertencem a um mesmo grupo. A responsabilidade é partilhada e 

todos devem contribuir para a criação de recursos e apoio à aprendizagem. Por conseguinte, o 

trabalho não só é colaborativo, há descentralização de poder, a ajuda é mútua e o 

conhecimento é construído colaborativamente, por isso, todos os membros são igualmente 

importantes e contribuem para o crescimento coletivo. A esse respeito, Afonso (2001, p. 428) 

afirma: “[...] a unidade central de uma comunidade de aprendizagem é a equipa e, neste 

sentido, a capacidade de trabalhar e aprender a aprender em equipa, isto é, coletivamente, são 

questões cruciais nas organizações em geral e, sobretudo, nas organizações educativas”. 
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O estímulo para que os componentes do grupo sejam agentes parece contribuir para 

que cada componente esteja mais disposto a participar das ações que envolvem a comunidade 

de aprendizagem, pois compreendem que os objetivos a serem atingidos são comuns a todos e 

não individuais. Acerca dessa correlação entre o conceito de “agente de letramento” e o 

modelo organizacional da “comunidade de aprendizagem”, Oliveira, Tinoco e Santos (2014) 

defendem que: 

 

[...] corresponde a uma organização de aprendizagem em que alunos e professores, 

na qualidade de agentes de mudança e num contínuo processo de construção de 

conhecimento, agem colaborativamente, potencializando recursos para compreender 

o mundo e alcançar resultados que verdadeiramente lhes interessem. (OLIVEIRA; 

TINOCO; SANTOS, 2014, p. 51). 

 

Enfim, nos projetos, professores e alunos cumprem funções igualmente significativas 

no processo na construção do saber. Ambos aprendem e ambos ensinam e não só os 

professores e alunos cumprem essa função, mas, também, os agentes externos que estão 

inseridos nesse processo que não se limita apenas ao espaço escolar, mas aos diferentes 

espaços em que seja possível desenvolver o ensino e aprendizagem. 

 

3.4 CONCEPÇÕES DE PATRIMÔNIO  

 

Para desenvolver com nossos alunos o projeto de letramento que escolhemos, foi 

necessário buscar respaldo teórico também no conceito de “patrimônio cultural”, na 

importância da educação patrimonial, nas diferentes categorias existentes para “patrimônio 

cultural”. Das leituras que fizemos a esse respeito, focalizaremos, neste subtópico, o conceito 

de “patrimônio cultural” e dentre as classificações existentes para patrimônio cultural, 

definiremos aqui apenas duas delas: “patrimônio material” e “patrimônio imaterial”. Assim, 

iniciaremos trazendo o conceito de patrimônio cultural.  

A constituição brasileira de 1988, artigo 216, estabelece como Patrimônio Cultural, 

 

[...] os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, nos quais se incluem: I- as forma de expressão; II- os modos de criar, fazer 

e viver; III- as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV- as obras, objetos, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V- os 

conjuntos urbanos e sítios histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988).  

 

Assim, compreendemos como patrimônio cultural é toda forma de “herança” que fica 

acumulada ou é repassada de uma geração para outra, seja ela material ou imaterial. Machado 
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(2004) traz a definição para esses dois tipos de “heranças” culturais. Dessa forma, são 

patrimônios materiais: as vestimentas, hábitos alimentares, instrumentos musicais, obras de 

arte, técnicas construtivas, monumentos, máquinas e equipamentos, móveis, moedas; 

enquanto que o patrimônio imaterial é definido pela autora como sendo as canções, as 

crenças, as celebrações, as lendas, os diferentes saberes que são passados de uma geração para 

outra, manifestações cênicas, lúdicas e plásticas; os lugares e espaços de convívio e os 

dialetos são considerados como patrimônio imaterial. 

Em nosso trabalho, focalizamos apenas uma categoria de patrimônio cultural: o 

patrimônio imaterial e, mais especificamente, os relatos de tradição oral da comunidade de 

Muriú. 

 

3.5 RETEXTUALIZAÇÃO, INTERTEXTUALIDADE, INFORMATIVIDADE.  

 

O conjunto dos dados gerados no projeto que desenvolvemos nos mostrou ser 

necessário contemplar tanto o processo desenvolvido como um todo quanto alguns textos em 

particular, tendo em vista nossa intenção de publicar um livro de autoria coletiva com nossos 

alunos.  

Em função disso, para a análise do processo mais geral, os conceitos trabalhados nos 

subtópicos anteriores nos serão caros e, para a análise de alguns textos mais especificamente, 

recorreremos a conceitos que possibilitam verificar a relação dos textos que analisamos com 

outros textos, a relevância informativa, o esquema de composição do gênero, os processos 

envolvidos nas etapas de transformação do texto oral para o escrito (retextualização). Partindo 

dessa compreensão, estabelecemos duas categorias que estão entre os planos textualidade: 

intertextualidade e a  informatividade. 

A busca por alcançar a escrita do gênero discursivo “conto” a partir de outro gênero, 

no nosso caso a narrativa oral, nos levou a processos de retextualização com base em 

Marcuschi (2010) e Oliveira (2005) como suporte teórico-metodológico para 

desenvolvimento das etapas de escrita de contos. Conforme Marcuschi (2010, p. 62), “[...] as 

atividades de transformação, que constituem a retextualização em sentido estrito, dizem 

respeito a operações da simples regularização linguística, pois envolvem procedimentos de 

substituição, reordenação, ampliação/redução e mudanças de estilo”. Com base nisso, 

propusemos um agrupamento com cinco operações, a partir das operações estabelecidas por 

Marcuschi (2010) e por Oliveira (2005) as quais entendemos ser importantes para a análise 

dos nossos dados, são elas: 1) eliminação de marcas estritamente interacionais, hesitações e 
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partes de palavras; 2) adequação ao sistema linguístico oficial; 3)introdução da pontuação 

detalhada; 4) acréscimos informacionais; 5) substituição lexical, retirada das repetições, 

reduplicações e redundâncias. 

A primeira operação, conforme Marcuschi (2010, p. 77), ocorre como procedimento 

imediato e intuitivo. Nela, são eliminadas as marcas estritamente interacionais, hesitações, 

elementos lexicalizados ou não lexicalizados e segmentos de palavras iniciadas e não 

concluídas. A segunda operação que tomamos por base para nossa análise refere-se à 

“adaptação ao sistema linguístico oficial inserindo-se também aqui a troca de letras: 

maiúscula por minúscula” (OLIVEIRA, 2005, p. 14). A terceira operação diz respeito à 

inserção da pontuação detalhada (em substituição aos marcadores de fala). (MARCUSCHI, 

2010; OLIVEIRA, 2005). A quarta operação refere-se ao “acréscimo de informações que 

contextualizam o evento, especificam as referências e forneçam ao leitor dados de natureza 

sociocultural e históricas ligadas ao contexto da enunciação” (OLIVEIRA, 2005, p. 14), 

considerando a inserção das marcas de tempo, espaço, descrição dos espaços, nomes dos 

personagens. A quinta e última operação estabelecida por nós, a partir dos autores citados, 

para análise, diz respeito a “Substituição de certos vocábulos por outros para evitar 

ambiguidade referencial e fornecer informações mais adequadas, no que se refere ao nível de 

linguagem e precisão vocabular” (OLIVEIRA, 2005, p. 15), além da análise de novas opções 

lexicais (estratégia de substituição visando a uma maior formalidade), (MARCUSCHI, 2010; 

OLIVEIRA, 2005).  

Para a elaboração dos textos escritos – contos – foi necessário, primeiro, o registro 

oral dos textos dos agentes externos à sala de aula. Depois disso, realizamos o processo de 

retextualização que nos serviu de base para as etapas seguintes: as diferentes versões de 

reescrita do texto. Assim, para compor nossa análise de dados, reportamo-nos a Marcuschi 

(2010), como forma de explicitarmos os processos e as modificações resultantes.  

Ainda sobre o processo de retextualização, nas palavras de Marcuschi (2010, p. 47), 

retextualização é: “[...] a passagem da fala para a escrita não é uma passagem para a ordem: é 

a passagem de uma ordem para outra ordem”. Conforme o autor, essa passagem não é 

mecânica e envolve diferentes operações complexas: “[...] trata-se de um processo que 

envolve diferentes operações complexas e que interferem tanto no código como no sentido e 

evidenciam uma série de aspectos nem sempre bem-compreendidos da relação oralidade-

escrita” (MARCUSCHI, 2010, p. 46). 

É importante, antes de continuarmos tratando do processo de retextualização 

especificamente, distinguirmos a retextualização da transcrição. Para o referido autor, “[...] 
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transcrever a fala é passar um texto de sua realização sonora para a forma gráfica com base 

numa série de procedimentos convencionalizados” (MARCUSCHI, 2010, p. 49). Na 

transcrição, o texto oral é passado para a escrita com o auxílio de alguns códigos 

convencionais, sem, contudo, comprometer a originalidade do texto, portanto sem 

interferências de ordem linguística ou textual. 

 Marcuschi (2010) define quatro tipos de retextualização: a) do oral para a escrita; b) 

da fala para a fala; c) da escrita para a fala e da escrita para a escrita. Conforme o autor, na 

retextualização, a possibilidade de interferências é maior porque fazemos mais alterações no 

texto. É nessa etapa que ocorrem as eliminações dos marcadores conversacionais e das 

hesitações, por exemplo. 

Entendemos, portanto, que, em um texto, o autor deixa suas marcas e leva para seus 

textos muitos e distintos discursos acumulados o longo de sua vida. Isso pode ser associado a 

outro conceito também importante para nós: o da intertextualidade, sobre a qual 

discorreremos a seguir. 

Para tratarmos de intertextualidade, apoiamo-nos em Marcuschi (2008), Koch 

(2010), Koch e Travaglia (2012) e Antunes (2016). Para o primeiro autor mencionado, a 

intertextualidade diz respeito ao encontro de textos. Em outras palavras, a intertextualidade 

“[...] refere-se à propriedade constitutiva de qualquer texto e o conjunto das relações 

explícitas ou implícitas que um texto ou grupo de textos determinado mantém com outros 

textos” (MARCUSCHI, 2008, p. 130). 

Koch (2010), por sua vez, ao tratar de intertextualidade inicia sua definição com uma 

citação de Barthes (1979): 

 
O texto redistribui a língua. Uma das vias dessa reconstrução é a de permutar textos, 

fragmentos, que existiram ou existem ao redor do texto considerado, e, por fim 

dentro dele mesmo; todo texto é um intertexto; outros textos estão presentes nele, 

em níveis variáveis, sob formas mais ou menos reconhecíveis (BARTHES apud 

KOCH, 2010, p. 59). 

 

Nesse sentido, entendemos que todo texto resulta da interação de diferentes textos 

que produzimos e da relação com muitos outros textos que lemos, ouvimos, ou seja, que 

temos acumulado em nossas experiências vivenciais.  

A esse respeito, a autora faz duas distinções: intertextualidade em sentido restrito e 

em sentido amplo. Na intertextualidade em sentido restrito, ela reconhece que há “[...] relação 

de um texto com outros textos previamente existentes, isto é, efetivamente produzidos” 

(KOCH, 2010, p. 62). Nesse caso, é possível observar a relação de um texto diretamente com 

outro.  
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Quanto à intertextualidade em sentido amplo, a autora refere-se à condição de 

existência do próprio discurso, a interdiscursividade, ou seja, os discursos que produzimos 

estão sempre relacionados a outros discursos, e isso nem sempre é consciente. A esse respeito, 

Antunes (2016) também define uma noção mais ampla de intertextualidade. Para a autora, a 

intertextualidade ampla é “[...] aquela que diz respeito à ideia de que tudo que se expressa 

pelas diferentes linguagens remete a toda experiência humana de interação verbal e, portanto, 

pertence a uma grande corrente de discursos construídos ao longo do tempo” (ANTUNES, 

2016, p. 76). 

Conforme a autora, todo texto se vale de outros textos já existentes independente de 

estarmos ciente ou não dessa relação entre os textos. No entanto, para que nós possamos 

identificá-la é necessário que reconheçamos explícita ou implicitamente a presença de um 

texto no outro, para isso, conforme Koch e Travaglia (2012), é necessário observar as pistas 

que favorecem a construção dessas possíveis relações. 

É interessante observar que Antunes (2016) afirmar que “[...] nenhum texto é 

absolutamente original, nem pertence por inteiro à autoria de quem o disse ou escreveu. Nossa 

voz carrega necessariamente as vozes de todos que nos antecederam, tenhamos consciência 

disso ou não”. Nesse sentido, a autora descontrói a noção de originalidade do texto, já que 

nosso discurso é imbuído de muitos outros discursos que carregamos mesmo sem saber, ou 

seja, cada evento de linguagem carrega dizeres acumulados ao longo de nossa existência. 

Sendo assim, elegemos a intertextualidade como um conceito importante porque nos 

foi possível identificar, nos dados gerados, essa construção de alguma forma, implícita ou 

explicitamente, ampla ou restrita, da nossa palavra como reprodução ou reconstrução da 

palavra de outros, conforme veremos no capítulo de análise. 

Somamos a esses dois conceitos inicialmente explicitados, o de gênero discursivo. 

Para isso, trazemos a definição de Bakhtin ([1979] 1997, p. 280), para quem os gêneros 

discursivos são “qualquer enunciado considerado isoladamente, é claro, individual, mas cada 

esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados [...]”. 

Na nossa compreensão são, portanto, enunciados elaborados para cumprir um propósito 

comunicativo, moldados conforme cada esfera de utilização da língua tornando-os, assim, 

relativamente estáveis. 

Esse conceito nos é particularmente caro porque, no nosso projeto, diferentemente do 

que ocorre no trabalho com sequências didáticas, por exemplo, o gênero discursivo não foi 

tomado a priori. Após a geração de dados, vimos que o percurso feito nos remetia à relação 

entre narrativas orais e contos.  
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Por essa razão, cientes de que esse percurso já havia sido feito por Câmara Cascudo, 

fomos buscar apoio na classificação do gênero conto proposta por Cascudo (2006): contos 

religiosos, contos etiológicos, contos cumulativos, contos de encantamento, de exemplo, de 

animais, de demônio enganado, de adivinhação, de natureza denunciante, do ciclo da morte e 

Facécias. 

No trabalho que desenvolvemos, conforme será visto no capítulo de análise a 

respeito da classificação dos contos, conforme Cascudo (2006), foram contemplados os 

contos de encantamento e os de exemplo. Todavia, há situações em que, no mesmo conto, 

parece haver uma imbricação entre uma categoria e outra. Isso comprova o quão difícil é a 

classificação de um texto na rigidez de uma categoria. Até aqui a ideia de relatividade do 

círculo bakhtiniano precisa ser considerada.  

Na análise dos contos, valemo-nos também do conceito de “informatividade”. Para 

Marcuschi (2008, p. 132): “a informatividade diz respeito ao grau de expectativa ou falta de 

expectativa, de conhecimento ou desconhecimento e mesmo incerteza do texto oferecido”. 

Koch e Travaglia (2012) confirmam essa ideia ao dizerem que a informatividade remete ao 

“grau de previsibilidade (ou expectabilidade) da informação contida no texto”, ou seja, refere-

se ao que o interlocutor espera que irá encontrar no texto. 

Antunes (2016), por sua vez, acrescenta que a relevância do texto remete exatamente 

ao grau de novidade que ele apresenta, ou seja, quanto menos obviedade e quanto mais 

novidades mais relevante o texto pode ser considerado. Se o interlocutor prevê o que será dito 

mais adiante, a expectativa gerada é quebrada tornando o texto menos relevante. 

Em algumas situações, a quebra da expectativa pode ser considerada um grau mais 

elevado de informatividade, pois, conforme Antunes (2016), quanto mais previsível é a 

interpretação do texto menos ele é informativo. Nesse sentido, se um texto apresenta uma 

construção que prende a atenção do interlocutor pela quantidade de informações que lhes são 

apresentadas e que geram a curiosidade do leitor mantendo seu interesse no texto, ele pode ser 

considerado com um grau relevante de informatividade.  
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

 

A opção por desenvolver um projeto de letramento cujo objetivo geral é valorizar o 

patrimônio cultural local, especificamente, os relatos de tradição oral que circulam na 

comunidade da Praia de Muriú, requereu de nós o desenvolvimento de um modelo didático 

que não se restringe às práticas de leitura e escrita em si, mas as vinculam a uma rede de 

atividades, de gêneros discursivos e de agentes de letramento. 

Assim, para oferecer maior concretude acerca de todo esse processo vivencial, neste 

capítulo, faremos uma exposição sobre nosso processo de geração de dados como um todo e, 

depois, da profusão de dados gerados, apresentaremos um recorte que envolverá a gravação 

do relato de tradição oral; posteriormente, a transcrição de alguns desses relatos que, aqui, 

optamos por chamar de “narrativa oral”; seguida da etapa de retextualização e algumas 

sessões de reescrita. Para efeito de organização, nomeamos os textos conforme os processos 

que fomos seguindo: narrativa oral; versão 1 (retextualização); versão 2; versão 3; versão 4.  

Nossa trajetória de ação iniciou-se em agosto de 2015 a partir da leitura, fora do 

espaço escolar (conforme vemos na Figura 5) da obra “Contos Tradicionais do Brasil para 

Jovens”, de Luís da Câmara Cascudo (2006). Esse livro apresenta diferentes contos 

elaborados a partir de relatos de tradição oral ouvidos por Cascudo em várias cidades do Rio 

Grande do Norte.  

Entre os contos que lemos dois, particularmente, chamaram a atenção dos alunos: “O 

Fiel Dom José” e “Maria de Oliveira”, por terem sido contados por Luísa Freire, em Ceará-

Mirim/RN, município a que pertence à escola. Isso foi comentado por eles e contribui para 

aumentar o interesse dos alunos pelo autor, até então, desconhecido por alguns.  
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Figura 5 – Momento de leitura dos contos (7º A e 7º B) 

 

                 Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

Nessa imagem, podemos observar um dos primeiros momentos de leitura dos contos 

do livro de Câmara Cascudo. Esse momento foi fundamental para o desenvolvimento do 

projeto porque foi a partir dessas leituras que surgiram as indagações sobre os relatos de 

tradição oral. Além disso, os alunos demonstraram muito prazer nessa atividade, por ter sido 

realizada em um espaço diferente da sala de aula, outra característica dos projetos de 

letramento, que considera outros espaços também como ambientes de aprendizagem. 

Para realização desse projeto de letramento, organizamos uma série de ações, após as 

primeiras leituras dos contos do livro, como o estudo da biografia de Cascudo. Um importante 

evento para estudo da biografia de Cascudo foi a realização de uma palestra a qual será 

descrita mais adiante, com a Profa. Dra. Edna Rangel de Sá.  

A seguir, a Figura 6 apresenta um gráfico (versão ampliada no Anexo A) que expõe, 

de modo geral, as principais ações realizadas durante o desenvolvimento do projeto de 
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letramento que culminou na elaboração do livro “Navegando pelos contos de Muriú...” 

(versão impressa e digital). 

 

Figura 6 – Gráfico com ações do projeto de letramento 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2015). 

 

Podemos observar, na Figura 6, as ações realizadas no projeto, as quais foram 

fundamentais para seu desenvolvimento, tais como: estudo da biografia de Câmara Cascudo, 

aula de campo em Natal, palesta sobre patrimônio cultural, aula de campo em Muriú, 

conforme analisaremos de forma mais aprofundada a seguir. 

Nossa primeira ação teve início pelo estudo da biografia de Luís da Câmara Cascudo 

a partir da leitura de alguns textos (Anexos A, B e C) e vídeos que apresentam a biografia do 

escritor
2
. Fizemos a leitura dos textos, assistimos aos vídeos e seguimos com discussões sobre 

a vida e obra do autor.  

Em seguida, organizamos uma palestra (nosso segundo evento) proferida por uma 

especialista em Câmara Cascudo: a Profa. Dra. Edna Rangel de Sá, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte.  

 

 

 

                                                             
2
 Os vídeos podem ser acessados pelos links: <https://www.youtube.com/watch?v=1q7Stx1hqW8>;  

<https://www.youtube.com/watch?v=qv5NhReCF0Q>; <https://www.youtube.com/watch?v=jrhiwL15xb4>. 



50 

Figura 7 – Registro da palestra sobre Câmara Cascudo 

 
               Fonte: Acervo da pesquisa (2015). 

 

Essa palestra ocorreu na manhã do dia 19 de setembro de 2015, um sábado que se 

tornou dia letivo. A ela compareceram 40 alunos do 7
o
 ano do turno matutino. Para registrá-la, 

utilizamos uma gravação em vídeo, além de fotografias.   

A palestra teve duração de cerca de duas horas (com tempo para perguntas dos 

alunos) e tratou da vida e obra de Luís da Câmara Cascudo. A professora falou da infância do 

escritor, seus hábitos e costumes. Na parte final da palestra, como estímulo à leitura, houve 

distribuição de livros de literatura entre os participantes. Cada estudante pôde escolher o livro 

que quisesse do acervo que estava sendo doado. Essa doação foi pessoal. Não houve, pois, 

seleção de acervo da escola tampouco devolução para a instituição. A Figura 8 mostra o 

registro final da palestra.  
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Figura 8 – Distribuição de livros de literatura na etapa final da palestra 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2015). 

 

Como parte das nossas ações, propusemos aos estudantes a produção coletiva de uma 

carta de agradecimento à palestrante que foi escrita após a aula de campo a Natal (descrita 

mais adiante). Para tanto, foi explicitada a estrutura composicional do gênero e, em seguida, a 

metodologia que seria utilizada para essa prática de escrita colaborativa.  

Essa metodologia envolveu a organização dos estudantes em subgrupos (cinco no 

total) de quatro e cinco alunos. Cada subgrupo ficou responsável em escrever uma carta. Feito 

isso, todos os subgrupos fizeram a leitura das cartas para o grande grupo e, coletivamente, 

selecionamos a que apresentou maior qualidade segundo o critério de inter-ação estabelecida 

entre o evento “palestra que antecedeu a aula de campo” e a “aula de campo” em si.  

São exemplos dessas marcas de referenciação: o primeiro banho de Câmara Cascudo 

em uma bacia de ágata, trata-se de uma informação que foi obtida tanto em vídeo quanto na 

palestra e, depois, no Instituto; a assinatura de amigos de Câmara Cascudo (conhecidos 

nacionalmente e internacionalmente) na parede de sua casa, a presença de imagens de santos 

na casa; e a utilização da máquina de datilografia para escrever os textos.  

Essas marcas estão associadas ao que foi trazido de informação na palestra e ao que 

eles comprovaram in loco. Diferentes de cartas que se limitaram a um agradecimento de 

maneira geral, na carta selecionada para reescrita, essas informações, trazidas pela professora 

e comprovadas in loco, apareceram logo na versão 1 e motivaram a nossa escolha. 
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Para chegar à versão contida no Anexo B, os alunos analisaram a primeira versão 

escolhida para a reescrita, que foi projetada no quadro por meio de um aparelho multimídia e 

fizeram sugestões de alteração de diferentes naturezas, tais como: a progressão discursiva,           

a informatividade, a coesão textual e a estrutura composicional do gênero. Depois, ainda se 

percebeu a necessidade de alterações de aspectos formais do texto, o que resultou em três 

versões até se chegar à carta a ser enviada pelos Correios.  

Nessa atividade, vimos que a proposta de escrita para um destinatário real foi uma 

motivação para o aprimoramento do dizer por parte da maioria dos estudantes. Consideramos 

esse processo bastante rico do ponto de vista da ação reflexiva em torno do processo de 

escrita, mas essa não era uma prática em nossa sala de aula. Foi a partir dessa experiência que 

percebemos a necessidade de realização de práticas que se inserem em uma perspectiva de 

escrita como prática social, uma vez que a escrita ocorre em cumprimento a uma ação 

comunicativa para agir socialmente.  

Passada a fase de estudo da biografia de Câmara Cascudo, em setembro de 2015, 

iniciamos a etapa de aula de campo em Natal. No dia 23 de setembro de 2015, realizamos a 

primeira aula de campo, mais especificamente, no Centro Histórico de Natal. Nessa aula, 

visitamos também o Instituto Ludovicus (Casa de Câmara Cascudo) e o Memorial Câmara 

Cascudo. Esse evento teve a participação de 45 alunos, três professores e o vice-diretor da 

escola. O objetivo dessa aula de campo foi, especialmente, conhecer, in loco, informações 

sobre o escritor, algumas já apresentadas aos estudantes em vídeos e na palestra, conforme 

citado. Na oportunidade, acrescentamos ao nosso roteiro a visita à Igreja Matriz, à Igreja do 

Galo e à Pinacoteca do Estado. 
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Figura 9 – Deslocamento para a aula de campo pelo Centro Histórico de Natal 

 

             Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

Um dos objetivos da aula era conhecer a Casa de Câmara Cascudo que, hoje, recebe 

o nome de Instituto Ludovicus. A casa está localizada na Avenida Câmara Cascudo, 377, 

Ribeira, e é dirigida pela neta dele, Daliana Cascudo. Para a realização desse evento de 

letramento, fizemos, inicialmente, o agendamento da visita por telefone e elaboramos um 

termo de autorização dos pais ou responsáveis para que os alunos pudessem participar da aula 

de campo. Também elaboramos um ofício (Apêndice D) para o Instituto Ludovicus 

solicitando a liberação da entrada dos estudantes. 

Essas duas práticas de escrita (autorização dos pais e ofício) também tiveram a 

participação dos alunos. O fato de, na autorização, haver o preenchimento dos dados dos 

alunos e a assinatura dos responsáveis possibilitou o contato com mais um gênero discursivo 

que eles, anteriormente, desconheciam. Também o ofício foi lido para eles. Isso demonstra a 

inserção de diferentes gêneros, os quais não foram definidos a priori, mas que surgiram para 

cumprir a função social de escrita a partir das necessidades.   

Ao chegarmos ao Instituto Ludovicus, fomos recebidos pelas guias que dividiram a 

turma em dois grupos. Um grupo ficou em um auditório, assistindo a alguns vídeos, enquanto 

o outro conhecia as instalações da casa e ouvia as histórias que fizeram parte da vida de 

Câmara Cascudo. Posteriormente, houve a troca dos grupos, de modo que todos participaram 

das duas atividades, conforme vemos na Figura 10. 
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Figura 10 – Alunos em visita à casa de Câmara Cascudo 

 

      Fonte: Acervo da pesquisa (2015). 

 

A guia do Instituto mostrou o acervo de obras de artes do escritor, bem como outras 

particularidades dele, como, por exemplo, a xícara com protetor de bigodes, citada pelos 

estudantes na carta à Profa. Edna Rangel de Sá. Ao final, todos os alunos foram reunidos no 

auditório para ouvir Daliana Cascudo, que falou para a turma por vinte minutos 

aproximadamente. O momento de ouvir Daliana Cascudo foi bastante esperado por eles, pois, 

até então, eles conheciam a neta de Câmara Cascudo por meio de vídeos e a visita ao Instituto 

gerou uma expectativa em conhecê-la. 

Essa visita ao Instituto Ludovicus foi um “evento de letramento” impactante. Ao 

observarmos a Figura 10, notamos que os agentes de letramento (alunos e guia do Instituto) 

fazem usos variados da escrita. Os alunos, por exemplo, registram informações; a guia, por 

sua vez, colabora com o processo de ensino-aprendizagem por meio de seus relatos sobre a 

vida e a obra de Câmara Cascudo. Sendo assim, observamos que o processo de ensino-

aprendizagem se desenvolve com a colaboração de uma agente que está fora do contexto 

escolar e em um local totalmente distinto da sala de aula.   

Após a realização da aula de campo, os estudantes solicitaram a produção, também, 

de uma carta de agradecimento para Daliana Cascudo. Essa sugestão dos estudantes sinaliza 

que nossa primeira proposta, de fato, foi motivadora para estimular a prática de escrita, já que 

a realização da segunda carta foi proposta pelos próprios estudantes.  
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Nesse caso, é importante ressaltar que desenvolver atividades de escrita com vistas à 

circulação social desfaz a ideia arraigada de que muitos alunos não gostam de escrever. Na 

verdade, muitos desses alunos não veem relevância nas atividades escolares que envolvem a 

escrita. Porém, ao participarem de uma aula de campo de significativa relevância, eles ficaram 

gratos pela atenção que lhes foi dada no Instituto, pelos conhecimentos que construíram e pela 

oportunidade em conhecer a neta de Câmara Cascudo, que sentiram a necessidade de 

expressar isso por meio da escrita: uma carta em agradecimento a Daliana Cascudo.  

Diante disso, verificamos que o processo de escrita do gênero “carta”, embora não 

tenha sido planejado, respondeu à situação comunicativa vivenciada pelo grupo, não foi 

imposto por ninguém e pode se caracterizar como mais um exemplo, entre nossos dados, da 

escrita como prática social. 

Ao finalizarmos a visita ao Instituto, seguimos para o Memorial Câmara Cascudo, 

localizado na Praça André de Albuquerque, 30, no centro da cidade. No Memorial, os alunos 

tiveram acesso a duas exposições: uma sobre Câmara Cascudo e outra sobre a fundação da 

cidade do Natal.  

Diferentemente do Instituto Ludovicus, que guarda o acervo de itens pessoais do 

escritor, o Memorial apresenta uma exposição dos temas de interesse do escritor por meio de 

cenários montados, além de um pouco da biografia. Nessa exposição, vemos os diversos 

temas estudados por Cascudo ao longo da vida, especialmente os temas voltados para o 

folcore brasileiro.  

 

Figura 11 – Alunas fazendo a leitura da biografia de Câmara Cascudo no Memorial 

 

 

            Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 
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Na Figura 11, as alunas estão lendo a biografia de Câmara Cascudo, nessa sala  há 

uma réplica da casa de Câmara Cascudo (atual Instituto Ludovicus)  que foi citada em uma 

das cartas produzidas por eles.  

Nossa segunda aula de campo também aconteceu em Natal. Dessa vez, visitamos o 

Museu Câmara Cascudo, onde foi possível conhecer um pouco sobre patrimônio material. Na 

oportunidade, os alunos conheceram parte do acervo arqueológico e paleontológico do museu. 

Finalizadas as aulas de campo em Natal, iniciamos os contatos com alguns agentes 

que foram particularmente importantes para nossa etapa de aulas de campo em Muriú: 

moradores, quase todos na faixa etária entre 45 e 75 anos, que nos receberam para contações 

de histórias próprias da comunidade.  

Assim, seguindo os passos do norte-rio-grandense mais ilustre, Câmara Cascudo, 

ouvimos histórias contadas por sete moradores. Essas histórias foram contadas para eles por 

outras pessoas e ainda são passadas de uma geração para outra.  

Para desenvolvermos essa ação, realizamos seis aulas de campo (sendo quatro visitas 

à casa de moradores, uma visita ao cemitério e uma visita à colônia de pescadores); além 

disso, houve uma visita do coveiro à escola, totalizando sete eventos de contação de histórias. 

Solicitamos, inicialmente, aos alunos que fizessem contato com alguns moradores 

para que pudéssemos visitá-los e, assim, ouvir as histórias locais. Não estabelecemos critérios 

definidos para escolha do agente, apenas orientamos que procurassem pessoas que residiam 

na comunidade desde a infância e que conhecessem histórias locais. Nessa busca, três alunas 

contataram três agentes, inicialmente, para realização da nossa visita. Assim como esses 

agentes foram indicados pelas alunas, os contatos e os agendamentos também foram feitos por 

elas. Nossa primeira agente foi D. Graça Silva
3
, uma senhora de 75 anos, avó de uma aluna da 

turma.  

No dia 21 de outubro de 2015, demos início a nossa primeira aula de campo em 

Muriú. Após todas as orientações dadas em sala de aula sobre a atividade a ser feita, fomos à 

casa de D. Graça Silva, que fica próxima à escola. Ao chegarmos, os estudantes se 

posicionaram de modo que as tarefas pré-estabelecidas pudessem ser realizadas: duas alunas 

fizeram registros escritos sobre o relatos; um aluno gravou um vídeo com auxílio de aparelho 

celular. A gravação em áudio ficou livre para os demais que quisessem fazê-la. 

 

                                                             
3
 Para preservar a identidade da agente de letramento, utilizamos um pseudônimo. 
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Figura 12 – Histórias orais da comunidade na casa de D. Graça Silva 

 

   Fonte: Acervo da pesquisa (2015). 

 

 

Conforme se pode ver, a Figura 12 apresenta o registro do evento de letramento 

desenvolvido na casa de D. Graça Silva. Essa sessão de contação de histórias durou trinta 

minutos aproximadamente. Na imagem, vemos a agente em uma posição de destaque. Ela é a 

pessoa que narra o que sabe aos alunos. Percebe-se, nesse evento de letramento, que o 

professor sai da sua posição central e dá lugar a outro, que age como colaborador no processo 

de construção de conhecimento possibilitada pela interação. Conforme Acher (2000 apud 

KLEIMAN; MORAES, 2007) “Agentes sociais são sujeitos ativos com motivações pata 

tentar atingir objetivos [...]”. 

Outro aspecto a se ressaltar é o ambiente de ensino e aprendizagem. Ele não está 

ocorrendo em uma sala de aula, mas na casa da avó de uma aluna, senhora conhecida da 

maioria dos estudantes. Podemos dizer, então, que se trata de vermos um processo de 

aprendizagem situada. Nas palavras de Oliveira, Tinoco e Santos (2014, p. 50) sobre 

aprendizagem situada, as autoras afirmam: “Ela é situada porque ocorre numa atividade, na 

qual contexto e cultura são específicos, realizando-se na interação, num processo de 

coparticipação social”. 

Vemos, portanto, nesse evento algumas ressignificações: a avó ocupa a posição 

central destinada a “alguém que ensina”; a varanda da casa da avó passa a ser um ambiente de 

aprendizagem; a história contada por ela é tema de aula de campo. Em outras palavras, temos 

aqui um exemplo de aproximação da escola com a vida cotidiana desses alunos.  

E qual foi o acréscimo que oferecemos a essa comunidade de aprendizagem? Além 

da valorização do conhecimento daquela senhora de pouca (ou quase nenhuma) escolaridade, 
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o reconhecimento de que as histórias dela que poderiam, inicialmente, não ter valor para eles 

passam a ser compreendidas como patrimônio imaterial local. Elas podem se transformar em 

livro, a exemplo do que já fizera antes Câmara Cascudo, e alcançar uma circulação bem maior 

do que a varanda de D. Graça pode proporcionar, como é o caso da história que ouvimos 

sobre o corcunda que andava por Muriú e nos rendeu o conto “O corcunda de Muriú”. 

Com efeito, não há como os participantes desse processo (alunos, professora-

pesquisadora e agente externa à escola, no caso, a avó) saírem desse evento sendo os mesmos. 

O momento vivencial de aprendizagem se amplia para além da sala de aula. Enfim, o 

conhecimento se desenvolve de fora da escola para dentro dela, ressignificando-se. 

Após as oito aulas de campo, analisadas as narrativas orais, iniciamos, em 2016, uma 

série de ações de preparação que anteciparam a elaboração dos contos. A primeira foi uma 

oficina sobre os elementos da narrativa. Nessa oficina, trabalhamos aspectos essenciais da 

tipologia narrativa para a produção gênero “conto”: os tipos de narradores (narrador 

personagem e narrador observador), o enredo (situação inicial, complicação, clímax e 

desfecho), tempo e espaço. Para isso, utilizamos a narrativa intitulada “Simba e os elefantes” 

(Anexo E) como suporte para desenvolvimentos da oficina. Iniciamos pela leitura da 

narrativa, em seguida, trabalhamos questões de interpretação e identificamos, na narrativa, 

todos os aspectos citados anteriormente. 

No dia 26 de abril, recebemos o arqueólogo Jagonhara Seixas Vicente, da empresa 

Criative Arqueologia, para uma palestra sobre Educação Patrimonial. A palestra teve o 

objetivo de trazer informações aos estudantes sobre Patrimônio Cultural, a fim de que eles 

pudessem ter mais subsídios para compreender e valorizar o patrimônio material e imaterial 

local. 
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Figura 13 – Slide de apresentação do arqueólogo sobre Patrimônio Cultural 

 

         Fonte: Acervo da pesquisa (2016). 

 

A Figura 13 mostra a abertura da apresentação, em Power Point®, feita pelo 

arqueólogo. Durante a palestra, foram abordados os seguintes pontos: diferença entre 

patrimônio material e patrimônio imaterial, herança cultural, mitos sobre a arqueologia, o que 

é arqueologia, o que faz um arqueólogo, o que são vestígios arqueológicos, descoberta de 12 

sítios arqueológicos em Muriú. 

 

                       Figura 14 – Palestra sobre Patrimônio Cultural com o Arqueólogo Jagonhara Vicente 

                         
                        Fonte: Acervo da pesquisa (2016). 

 

 

No evento de letramento registrado pela Figura 14, temos a presença de diferentes 

agentes: alunos, professores e um arqueólogo. Nesse caso, o arqueólogo agiu como 
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colaborador do nosso projeto ao proferir a palestra. É nesse sentido que tratamos de 

aprendizagem horizontal, em que diferentes agentes de letramento participam de maneira 

ativa, descentralizando o poder que era voltado apenas ao professor.  

No dia 24 de maio, participamos de um momento de contação de histórias, em frente 

ao cemitério de Muriú, localizado na rua principal da comunidade. Nele, o agente de 

letramento foi o coveiro (ver Figura 15). 

 

Figura 15 – Contação de histórias pelo coveiro no cemitério 

 

                               Fonte: Acervo da pesquisa (2016). 

 

 

Essa aula de campo durou 30 minutos aproximadamente. Como estávamos na rua 

principal, havia interferência constate de sons que comprometeram um pouco a gravação. 

Então, nesse mesmo dia, decidimos convidar o coveiro para um momento de contação de 

história na nossa sala de aula, o que foi prontamente aceito por ele.  

É a partir dessa rede de atividades que incluem os eventos de contação de histórias 

que chamamos a atenção para a “aprendizagem horizontal” (OLIVEIRA; TINOCO; 

SANTOS, 2014). Nesse tipo de aprendizagem o professor não é o único “detentor do saber” 

que interessa a escola. Vemos nesse evento, o coveiro da Praia de Muriú como um agente de 

letramento que contribui para o processo de ensino e aprendizagem de maneira horizontal, ou 

seja, nesse processo o papel de ensinar não está direcionado apenas ao professor, todos podem 

ensinar e aprender juntos. Vemos, portanto, o evento de letramento contação de história pelo 

coveiro como um processo de a aprendizagem horizontal, em que “Alguém que, de posse de 
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um conhecimento local, reelabora-se ou redimensiona-o a partir de outros sistemas de 

significado ou, em um movimento dialético, atribui sentido a outros contextos de informação 

com base no seu conhecimento prévio” (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2014, p. 53). 

Entre o primeiro evento e o segundo, fizemos vários contatos com o coveiro e 

remarcamos, a pedido dele, algumas vezes o nosso encontro. Um mês após o primeiro evento, 

ele foi até a escola para mais uma sessão de contação de história. Os estudantes fizeram 

perguntas, gravações em áudio e vídeo e, desse evento, foram elaborados dois contos: 

“Rosana, cadê as minhas rosas” e “O bebê pagão”.  

 

Figura 16 – Contação de histórias pelo coveiro na escola 

 

                   Fonte: Acervo da pesquisa (2016). 

 

 

Após a contação de história pelo coveiro, tivemos outras aulas de campo com os 

mesmos objetivos: ouvir relatos de tradição oral da comunidade que dessem suporte para a 

escrita de contos cujo objetivo geral é valorizar o patrimônio imaterial local. Além disso, 

retomamos as leituras de alguns contos de Câmara Cascudo, conforme mostra a Figura 17. 
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Figura 17 – Leitura do conto 

 

           Fonte: Acervo da pesquisa (2016) 

 

Na ocasião, os alunos estavam fazendo a leitura do conto “O Pescador”. Nesse 

mesma aula, realizamos a leitura de um segundo conto “Os sete sapatos da princesa”, também 

de Cascudo. Na imagem, notamos que o aluno é quem está à frente da sala fazendo a leitura 

do conto. Nesse caso, percebe-se o estudante como protagonista da ação. Ressaltamos que 

essa atividade não foi conduzida como uma obrigação. Os estudantes ficavam livres para 

decidir se queriam ler em voz alta ou silenciosamente e acompanhar a leitura no impresso.  

A Figura 18, a seguir, apresenta mais um evento de cotação de história por um 

morador da comunidade. Dessa vez, não foi realizado na casa do morador, mas na colônia de 

pescadores, que fica próxima à escola.  
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Figura 18 – Evento de contação de histórias na colônia de pescadores 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2016). 

 

Para a realização desse evento, houve a necessidade de intervenção de duas pessoas 

até chegarmos ao pescador. Inicialmente, solicitamos a um funcionário da escola (membro da 

colônia de pescadores) o contato com a responsável pela colônia de pescadores que, por sua 

vez, agendou um horário para nos receber. Conforme agendado, fomos à colônia e ouvimos 

algumas das histórias contadas pelo pescador as quais foram registradas em áudio.  

Ressaltamos que, desse evento de contação de histórias, não escrevemos nenhum 

conto específico. No entanto, entendemos a necessidade de fazer o registro aqui para 

demonstrar o “trajeto” que percorremos, pontuando algumas dificuldades. Nem sempre a 

visita que fazemos garante que conseguiremos, de fato, ouvir os relatos que buscamos. Foi o 

que aconteceu nesse evento. Às vezes, o morador se propõe a participar, mas na hora desiste 

por timidez ou por achar que o que tem para falar não é relevante para nós. No caso do 

pescador, ele contou histórias mais pessoais que se distanciavam do nosso foco naquele 

momento. Essa situação pode acontecer e é totalmente aceitável nesse tipo de investigação, 

cabendo ao pesquisador saber lidar com essas ocorrências da melhor forma possível. 

É importante destacar que, na pesquisa de vertente etnográfica, esse processo mais 

longo, contato com os moradores por intermédio de outro morador, é normalmente, 

necessário. Por isso, todos os nossos agendamentos para a realização das visitas, que geraram 

os eventos de contação de história, foram feitos a partir de um morador local. 
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Ainda como parte de nossas ações de preparação, realizamos uma oficina sobre 

discurso direto e indireto, na qual foi possível trabalhar aspectos essenciais, como os sinais de 

pontuação para a construção das falas dos personagens na elaboração da narrativa. 

Nossa última oficina foi a de transcrição do texto oral para a escrita. Nessa oficina, 

apresentamos as regras para a realização da transcrição com base em Marcuschi (2010) 

apresentamos um modelo de transcrição (Anexo G) e, posteriormente, realizamos algumas 

transcrições. A partir disso, iniciamos o processo de transcrição das gravações que fizemos.   

Feitas as transcrições iniciais, passamos à etapa da retextualização do oral para o 

escrito. Porém, alguns relatos orais que foram apenas ouvidos (não transcritos) e, em seguida, 

retextualizados. Após as retextualizações, passamos para as etapas de reescrita. Dos seis 

contos produzidos, apenas dois “Rosana, cadê minhas rosas?” e “A luz misteriosa” foram 

transcritos e depois retextualizados e, em seguida, reescritos. Os contos: “O corcunda de 

Muriú”; “O bebê pagão”; “O lobisomem da Praia de Muriú” e a “A xícara encantada da 

Lagoa do Porão” não foram transcritos, foram retextualizados e, em seguida, reescritos. A 

imagem a seguir representa um desses momentos de reescrita. 

 

Figura 19 – Sessão de reescrita 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2016). 

 

Na imagem, podemos observar que as alunas estão trabalhando em grupo, de forma 

colaborativa. Nesse tipo de trabalho, a ação conjunta favorece a escrita do texto, tendo em 

vista que cada participante do grupo, de acordo com suas experiências, contribui com o 

desenvolvimento do trabalho. Na Figura 19, entendemos também que a proposta situada que 
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apresenta relevância para os alunos contribui para o que o engajamento dos alunos nessas 

sessões de escrita e reescrita Nas palavras de Kleiman e Moraes (2007, p. 129), “O sujeito 

cognitivamente engajado mobiliza seus conhecimentos para fazer sentido de uma situação. O 

empenho é concomitante com a relevância que a situação apresenta para a sua realidade e, 

nesse sentido, a motivação do aluno é um requisito”, por isso, defendemos uma proposta de 

trabalho de ensino portuguesa que envolva a escrita de maneira situada. 

O gráfico disposto na Figura 20, a seguir, sintetiza as ações de escrita resultantes das 

aulas de campo, como: a carta de agradecimento a Daliana Cascudo e os contos elaborados 

pelos alunos a partir dos eventos de contação de histórias. 

 

Figura 20 – Gráfico com exposição das aulas de campo 

 
 Fonte: Acervo da pesquisa (2016). 

 

Visto o processo global de geração de dados, acrescentamos por relevante que, 

durante o desenvolvimento deste projeto de intervenção, tivemos a oportunidade de apresentá-

lo em dois importantes eventos da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura. 

O critério de seleção para participar do primeiro evento foi a relevância no que diz 

respeito à inovação, tecnologia e cultura no ano de 2016. Inicialmente, nosso projeto foi 

avaliado na própria escola por membros da 5
a
 Diretoria Regional de Educação Cultura – 

DIREC. Em seguida, realizamos inscrição para participação no primeiro evento, intitulado I 
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Feira Regional da 5ª DIREC (I FEREC), que aconteceu no dia 09 de setembro de 2016, no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus 

Ceará-Mirim.  

Esse evento teve duração de 8 horas, com entrega de certificado de apresentação de 

trabalho e seguiu as regras gerais para a apresentação de um trabalho: seleção dos 

apresentadores do trabalho (selecionamos três alunas), elaboração do resumo simples para a 

realização da inscrição na categoria “comunicação oral” (a qual foi intitulada “Estreitando 

laços entre a escola e a Educação Patrimonial”) e a apresentação oral em si. O trabalho foi 

apresentado aos alunos e aos professores também inscritos e foi avaliado por uma banca de 

cinco professores, sendo dois do IFRN e três da 5
a
 DIREC. Ao final da apresentação, houve 

um momento de perguntas às alunas que foram satisfatoriamente respondidas. 

 

Figura 21 – Apresentação do projeto na I FEREC 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2016). 

 

O segundo evento de que participamos – II FECITEC/SEEC/RN 2016 – foi em 

Natal, no dia 05 de dezembro de 2016, com público em torno de 700 pessoas, e teve como 

objetivo socializar experiências exitosas desenvolvidas em escolas públicas do Estado do RN. 

Nessa etapa, foram selecionados 157 trabalhos entre todos apresentados na etapa 

inicial que envolveu todas as DIREC do RN. 
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Figura 22 – Participação na II FECITEC–RN 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa (2016). 

 

O critério de participação na II FECITEC foi o mesmo do evento anterior e as etapas 

anteriores à participação também foram as mesmas (seleção de apresentadores, elaboração de 

resumo expandido, inscrição no evento com envio do resumo e apresentação). Diferentemente 

do primeiro evento, porém, na II FECITEC, todos os trabalhos foram apresentados na 

modalidade banner e a avaliação foi feita por uma única pessoa. 

O projeto também foi apresentado na I Feira Cultural da EEAXG, que aconteceu nos 

dias 29 e 30 de dezembro. Nesse evento, os alunos apresentaram as etapas de 

desenvolvimento do nosso projeto de letramento, usando Power Point®. Apresentaram 

também uma versão preliminar dos dois produtos resultantes da nossa proposta de 

intervenção: o livro impresso intitulado “Navegando pelos contos de Muriú...” e a versão 

digital dele, publicada na plataforma online, com auxílio da ferramenta Calaméo (Figura 24). 
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Figura 23 – Participação na Feira Cultura 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2016). 

 

A publicação dessa obra de autoria coletiva foi bem significativa para os alunos 

porque eles compreenderam a importância do trabalho colaborativo. Notaram que para as 

etapas de transcrição, retextualização e reescrita, por exemplo, foi essencial a realização 

dessas atividades em conjunto, devido a sua complexidade.  

Além disso, a colaboração de diferentes agentes externos à sala de aula também 

motivou os alunos a uma participação mais efetiva no desenvolvimento das tarefas, visto que 

eles perceberam que pessoas de fora da escola também valorizavam o trabalho que estava 

sendo desenvolvido. Assim, a colaboração dos ilustradores, por exemplo, a contribuição dos 

palestrantes, que trouxeram informações essenciais e, principalmente, a participação dos 

moradores para dar início ao processo de escrita dos contos teve grande relevância para eles.  

Um dos resultados dessa colaboração externa é o sentimento de pertencimento que é 

desenvolvido nos próprios alunos.  É nesse sentido de colaboração que envolve a comunidade 

de aprendizagem que as ações e os membros se fortalecem, pois, o sentimento de 

pertencimento, torna cada membro motivado, e, portanto, reconhecendo-se parte de uma 

equipe.  

A partir disso, tiveram maior clareza de que o trabalho em desenvolvimento não seria 

apenas uma tarefa escolar para obtenção de uma nota e, consequentemente, com meta a 

promoção ao final do ano. Ao contrário, por saberem que os contos fariam parte da 

“composição” de um livro, as ações de escrita passaram a ter um novo significado porque eles 
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entenderam que seus textos teriam circulação efetiva. Podemos dizer, como base nisso que os 

alunos perceberam a escrita como prática social. 

 As divisões das tarefas, a colaboração de diferentes agentes externos à sala de aula 

como os ilustradores de outras turmas que contribuíram elaborando as ilustrações do conto e 

da capa, a própria participação dos moradores para dar início ao processo de escrita dos 

contos, a participação dos palestrantes, foi de grande relevância para eles. 

Para melhor compreensão da plataforma que utilizamos para a publicação on-line de 

nossos contos, trazemos uma breve descrição dela. Trata-se de: “[...] uma ferramenta da Web 

2.0 que permite criar, de forma gratuita, rápida e simples, publicações online interativas. O 

Calaméo é a contração da palavra „calame‟ (cana cortada em ponta e utilizada para escrever) e 

do prefixo „néo‟ (que significa novo)”
4
. 

 

Figura 24 – Calaméo 

 

Fonte:  https://pt.calameo.com/. Acesso em: 25 de fev. 2016. 

 

Nessa plataforma, há quatro tipos de contas: basic (conta gratuita), Premium, 

Platinum e solo. Cada uma dessas contas apresenta opções adicionais de recursos que tornam 

as publicações mais atrativas. Optamos pela conta Premium pela possibilidade que ela oferece 

de inserção de vídeos
5
. 

Visto o processo de forma global, passamos agora à segunda parte de análise dos 

dados. Para tanto, faremos um recorte da profusão de dados gerados no decorrer deste projeto 

                                                             
4 Disponível em: < https://pt.slideshare.net/damiana.guedes/tutorialcalamo-publique-partilhe-procure>. Acesso 

em: 25 fev. 2016. 
5 O videolivro gerado a partir deste projeto pode ser visualizado na plataforma, através do link de acesso 

disponível em: <http://pt.calameo.com/read/ online 005110053c755485f87df >. Acesso em: 12 nov. 2016. 

https://pt.calameo.com/
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de intervenção. Esse recorte contempla: (i) a carta de agradecimento remetida a Sr
a
 Daliana 

Cascudo e  (ii) o conto “Rosana, cadê as minhas rosas?” 

Nesses textos, observaremos quatro categorias, estabelecidas a partir dos próprios 

dados. São elas: estrutura composicional do gênero, retextualização, intertextualidade, 

informatividade. 

 

4.1 CARTA DE AGRADECIMENTO  

 

O agradecimento pela visita ao Instituto Ludovicus foi corporificado em forma de 

carta de agradecimento de autoria coletiva. Para chegarmos à versão encaminhada pelos 

Correios, foram escritas duas versões. Vejamos a versão 1. 

 

Quadro 1– Versão 1 da carta de agradecimento 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 
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Muriú, 21 de outubro de 2015 

 

Bom dia, D. Daliana Cascudo! 

 

            Bom, primeiramente, nós Alunos do 7 ano A e B da Escola Estadual Augusto Xavier de 

Góis da Praia de Muriú queriamos dizer que é uma honra está enviando esta carta para a senhora.  

            Queriamos dizer que para nós foi uma grande experiência conhecer a casa onde seu Avó o 

grande historiador Câmara Cascudo viveu, onde ele gostava de ficar , para nós foi maravilhoso! E 

ter conhecido a senhora… Nossa... foi uma grande honra!! 

         A senhora falou de um lado de Câmara Cascudo, maravilhoso. Um privilégio para todos nós 

saber um lado pessoal dele o lado: “Avô”', o lado, de gostar de crianças, gostar de chocolate, o 

lado dele gostar de travessuras de crianças . 

          E ainda ter o privilégio de ser contado tudo isso pela senhora que viveu esses momentos 

com ele, E sem falar que a senhora é uma pessoa muito legal, divertida, e muito linda! Obrigado 

por ter recebido todos nós, tão bem! E esperamos voltar mais vezes, e claro ter o previlegio de 

pôde ouvir a senhora falando mas sobre seu avô mais vezes. 

          

           Agradecemos, Por sua atenção! 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2015). 

 

A ideia de escrever essa carta de agradecimento à Diretora do Instituto (neta de 

Câmara Cascudo) partiu dos próprios alunos. Possivelmente, eles se sentiram motivados a 
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escrever por pelo menos dois aspectos. O primeiro foi o fato de já terem tido uma experiência 

de escrita anterior, por exemplo: a carta pessoal à Profª Drª Edna Rangel de Sá. O segundo é a 

construção do destinatário: a carta pessoal, escrita para Daliana Cascudo, é um agradecimento 

e uma apreciação da experiência vivenciada pelos alunos e a satisfação de terem realizado o 

encontro, antes apenas virtual. 

Assim, essa produção textual evidencia a escrita como prática social. No momento 

em que os alunos decidem escrever uma carta em agradecimento à Diretora do Instituto 

Ludovicus, eles demostram o interesse na produção escrita para cumprir uma função social. A 

escrita, então, deixa de ser um mero cumprimento de atividade escolar. Deixa, portanto, de ser 

uma prática comum aos contextos simulados pela escola e passa ser uma atividade em que 

escrita é entendida como prática social, o que faz com seja mais significativo para os alunos.  

Analisando a primeira versão da carta, verificamos que, do ponto de vista da 

estrutura composicional do gênero, foram contemplados os seguintes elementos: local e data 

(linha 1), vocativo (linha 3), situacionalidade (explicitação do porquê de a carta estar sendo 

enviada, ver linhas 5 a 9), acréscimo de apreciação valorativa quanto às informações 

oferecidas e ao fato de terem tido a oportunidade de estar com a neta de Câmara Cascudo 

(linhas 10 a 16), despedida (linha 18). 

É interessante observar que houve uma quebra no padrão composicional desse 

gênero discursivo, haja vista os alunos não terem percebido a necessidade de assinar a carta. É 

possível que isso se justifique por terem explicitado na linha 4 (nós Alunos do 7 ano A e B da 

Escola Estadual Augusto Xavier de Góis da Praia de Muriú) a autoria coletiva da carta.  

Conforme se vê, o que motivou a reescrita dessa carta não foi a correção da estrutura 

composicional do gênero. Outros elementos nos impulsionaram para esse processo: a retirada 

de algumas marcas de oralidade e a alteração de blocos informacionais. 

Quanto às marcas de oralidade, na versão inicial, havia “Bom, primeiramente” (linha 

5); “Nossa...” (linha 9); “E sem falar” (linha 14). O apagamento dessas marcas gerou, na 

versão 2, um texto com maior formalidade, algo esperado para uma carta de agradecimento 

encaminhada à diretora de um centro cultural, conforme se pode confirmar na versão 2, 

Quadro 2. 
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Quadro 2 – Versão 2 da carta para Daliana 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

19 

Muriú, 21 de outubro de 2015. 

 

                   Bom dia, Daliana Cascudo! 

 

                   Nós, alunos do 7º ano da Escola Estadual Augusto Xavier de Góis da Praia de 

Muriú, queremos dizer que é uma honra estar enviando esta carta para a senhora.  

                  Gostaríamos de dizer que foi uma grande experiência conhecer a casa onde seu avô, 

historiador Câmara Cascudo, viveu. Onde ele gostava de ficar, os objetos pessoais dele, 

conhecer um pouco mais da história de Câmara Cascudo, na casa dele, foi maravilhoso!  E ter 

conhecido a senhora foi uma grande honra! 

                  A senhora falou de um lado de Câmara Cascudo, fantástico! Foi um muito bom 

conhecer o lado pessoal dele, o lado “avô”, saber que ele gostava de crianças, gostava de 

chocolate e ainda gostava de travessuras de crianças. E ainda ter o privilégio de ser contado tudo 

isso pela senhora que viveu esses momentos com ele. 

                   Queremos dizer que a senhora é uma pessoa muito legal, divertida e muito linda! 

Obrigado por nos ter recebido tão bem!  

                   Pretendemos voltar mais vezes, esperamos ter o privilégio de ouvi-la falando mais 

sobre seu avô. 

                  Um abraço dos alunos do 7
o
 ano “A” e “B” da Escola Estadual Augusto Xavier de 

Góis. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2015). 

 

Além das adequações já mencionadas, salientamos que na versão 2, os alunos 

explicitaram a autoria da carta (linhas 20 e 21), elemento ausente na versão 1. Salientamos 

ainda que o olhar de afastamento que desenvolvemos ao longo da análise dos dados gerados, 

permite-nos observar que, do ponto de vista linguístico, falhas permaneceram, o que poderia 

ter suscitado mais uma sessão de reescrita.  

Para ilustrar isso, vemos, que nas linhas 8 e 9, poderia ter havido uma separação de 

períodos com o uso de reticências após o pronome possessivo (“Onde ele gostava de ficar, os 

objetos pessoais dele”) e letra maiúscula para o verbo “conhecer” que, assim, abriria um novo 

período (“conhecer um pouco mais da história de Câmara Cascudo, na casa dele, foi 

maravilhoso!”).    
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4.2 CONTOS  

 

Para análise dos nossos dados, elegemos como categorias o processo de 

retextualização da narrativa oral, além de dois aspectos linguísticos textuais, como a 

intertextualidade e a informatividade presentes nos textos gerados a partir da narrativa oral do 

coveiro, resultantes do processo de retextualização da narrativa oral. 

Salientaremos, inicialmente, a presença de elementos essenciais da narrativa 

(situação inicial, conflito, clímax e desfecho) e a classificação do gênero “conto” a partir de 

Cascudo (2006). Em seguida, analisaremos cinco das nove categorias estabelecidas por 

Marcuschi (2010) e Oliveira (2005) ao processo de retextualização do oral para a escrita. 

Ressaltamos, ainda, conforme foi explicitado anteriormente que, para efeito de organização 

dos dados, nomeamos de “versão 1” a etapa de retextualização e versões 2, 3 e  4, etapas de 

reescrita do texto.  

 

4.2.1 O gênero conto  

 

No tocante à classificação do gênero “conto”, respaldamo-nos na categorização 

proposta por Cascudo (2006). Em função disso, afirmamos que, em linhas gerais, o livro 

“Navegando pelos contos de Muriú”, contempla dois contos de exemplo e quatro de 

encantamento. Houve, porém, contos que pareciam estar na interface de um e outro. 

Pensamos que essa interface seja compatível com os limites de qualquer classificação e com a 

ideia de relativa estabilidade do gênero, advinda do círculo bakhtiniano. 

O conto “Rosana, cadê as minhas rosas?” se enquadra como “conto de exemplo” por  

apresentar, ao final, uma moral da história. Essa parte do texto se destina a servir como um 

aconselhamento para o leitor, conforme podemos verificar: “Moral da história: nunca mexa 

nas coisas dos outros, mesmo sendo de um morto, se não é seu, é melhor deixar onde estiver”. 

Conforme Cascudo (2006, p. 11), “[...] as lições de moral refletem a moral vigente, 

se você fizer isso, vai se dar mal como a personagem do conto”. De fato, a moral da história 

traz uma reflexão acerca de uma apropriação indevida. Nela, notamos que a mensagem faz-

nos refletir sobre a apropriação de algo que pertence a alguém que não irá reivindicar o que 

lhe pertence pelo fato de estar morto. Mas, mesmo não havendo possibilidade de 

reivindicação por parte direta do proprietário, a consciência de se fazer uma ação dessa 

natureza pode ser pesarosa e trazer consequências ao autor da ação. 
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Outro conto que contém a moral de história é o do “O bebê pagão”, que também 

classificamos como conto de exemplo. Porém, nesse caso específico, a reflexão ocorre acerca 

das práticas religiosas que envolvem o nascimento e a morte. A moral da história trata, 

portanto, de mais uma desobediência aos conselhos dos mais experientes.  

Diferentemente dos anteriores, o conto “O lobisomem da Praia de Muriú” pode ser 

classificado como “conto de encantamento”, já que na classificação de Cascudo (2006), esses 

contos apresentam algum tipo de transformação sobrenatural. O fragmento de texto a seguir 

descreve o momento da transformação do personagem Ricardo em lobisomem: 

 

Em uma noite de lua cheia de quarta para quinta-feira, perto de uma encruzilhada, 

entre o cemitério e a praia, algo muito estranho aconteceu... Ricardo começou a 

correr desorientado de um lado para o outro em direção ao cemitério. [...] Ele 

começou a se arrepiar, sua pele começou a ficar mais escura e cheia de pelos... Seus 

olhos ficaram mais negros... E suas unhas começaram a ficar enormes, parecendo 

garras de leão... Suas pernas ficaram iguais a bambus verdes se balançando ao vento. 

 

Nessa transformação, verificamos a alteração na cor da pele, o aparecimento de 

pelos, a alteração na cor dos olhos, o crescimento das unhas e o medo ao descrever as pernas 

trêmulas (Suas pernas ficaram iguais a bambus verdes se balançando ao vento). Essa 

descrição demonstra a mudança física sofrida pelo personagem que comprova a 

transformação. 

Há, todavia, dois contos que nos fizeram perceber que essa separação de tipos não 

pode ser vista como algo tão rigoroso. É o caso de: “A xícara encantada da Lagoa do Porão” e 

“A luz misteriosa”.  

Diferente da moral da história dos contos anteriores, nos contos “A xícara encantada 

da Lagoa do Porão” e “A luz misteriosa”, entendemos que ambos estão na interface das 

categorias estabelecidas por Cascudo (2006) que utilizamos para classificar nossos contos. 

Isso ocorre porque compreendemos que há transformações em ambos os contos, mas há 

também um moral de história implícita. No primeiro, há possibilidade de transformação, 

conforme vemos no fragmento: “[...] as mães, com medo, sempre repreendiam os filhos 

dizendo que não se afastassem da margem, pois havia uma menina que tinha sido encantada e 

virara uma xícara e um pires de ouro”.  

No segundo, por sua vez, também há possibilidade de transformação, apesar de, no 

conto, isso não estar expresso declaradamente: 

 

Rapidamente, D. Salete seguiu em direção ao local e, chegando lá, vê sua neta 

fascinada pela luz. Ela estava estática, imóvel, parecia estar muito admirada, 

quando,então, sua avó berra: 

– Tereziiiiiiiiiiiiiiinhaaaaaaaaaa! 



75 

Terezinha virou-se, despertou daquele momento de fascinação e a luz saiu como um 

clarão pelo céu estrelado... 

Nunca mais voltou. 

 

Diante disso, compreendemos que há possibilidade de encantamento nos dois contos, 

mas também há uma lição de moral implícita. Nas duas histórias, a desobediência das 

personagens “Maroca” e “Terezinha” pode ser vistas como um exemplo de experiência para 

desencorajar a desobediência aos pais ou outros parentes, como é o caso da desobediência de 

Maroca à mãe e da desobediência de Terezinha à sua avó. 

  

4.2.2 Conto “Rosana, cadê as minhas rosas?” 

 

Ao todo, a narrativa oral do coveiro, texto base que deu origem ao conto “Rosana, 

cadê as minhas rosas?”, passou por uma sessão de retextualização e três de reescrita.  

Vejamos um fragmento (quadro 3) da transcrição da narrativa oral do coveiro. 

 

Quadro 3 – Narrativa oral 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Primeiro... Muita gente num acredita in:: in malassombro  in alma. Uns diz que é verdade, outos 

diz que é mentira, mai... isso tudo acontece que é verdade. A alma, no sumitério, você traz:: 

touxer um:: um arranjo pa:: pa deixar pro o morto, ai você:: ai vem outro por trás e diz: “ vou 

levar de volta  que o morto num  vem atrás disso que ele é morto, ele num vai ver não”. Aí você 

pega aquele rusário ou arranjo de flor e leva pra casa. É o que acontece. Só que quando é de 

noite, o morto quando procura o arranjo que não encontra, ele vai na sua casa, ele vai:: vai fazer 

você passar a noite todinha aperreada com ele. Você num dorme com ele que ele não lhe deixa 

você dormir. Quando é no outro dia quê que a::acontece? Você com medo de não dormir mais 

de noite, você volta de manhã de novo com o mermo arranjo bota no mesmo canto com medo 

dele voltar de novo e lhe procurar de novo a:: a mexer com você. Com:: com certeza é. Tá 

ouvindo? Outa coisa, o morto cum:: quando a ele morre  o povo diz: “ponto esse aí morreu 

acabousse”, é ao contrário, ele na hora que ele morre, ele tá na sua casa, o morto, ele tá.. o 

caixão tá::tá num canto e ele tá ao lado do caixão , ao lado do corpo, na hora que o caixão vem 

pro sumitério, ele vem...ele vem acompanhando toda:: todo mutirão de gente acompanhando o 

corpo dele , que ele vem de lado, quando chega nu sumitério que bota na cova do tumbo, pronto 

ali é que ele some, ai vai simbora, ali é onde ele se libertou de tudo, mas enquanto ele num vi o 

corpo dele num lugar certo, a alma num se desaparta dele não. Isso é uma coisa que todo mundo 

não acredita, mas é verdade.  

Fonte: Acervo da pesquisa (2015). 
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Conforme a transcrição evidencia, essa narrativa oral apresenta elementos essenciais 

do enredo: situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Esse fato oferece evidências de que o 

relato de narrativa oral construído pelo coveiro apresenta os elementos que se espera dele, 

conforme podemos observar nas primeiras linhas do seu relato (linhas 1-2): “Primeiro... Muita 

gente num acredita in:: in malassombro  in alma. Uns diz que é verdade, outos diz que é 

mentira, mai... isso tudo acontece que é verdade. A alma, no sumitério,  você traz ::[..]”. 

Nesse trecho, o coveiro faz uma breve exposição do que vai falar. A importância 

desse trecho se deve ao fato de o coveiro iniciar a narrativa situando o interlocutor para o que 

vai contar. No começo de sua fala, ele afirma que as pessoas não acreditam em 

“malassombro”, em alma, mas, segundo ele, essas coisas existem. Essa é a situação inicial da 

narrativa.  

Nesse trecho, o coveiro apresenta um personagem (a alma) e um espaço (cemitério) 

onde a narrativa se desenvolve. No entanto, vemos a ausência de tempo da narrativa e não há 

a elaboração dos personagens.  

Em seguida, a narrativa apresenta um conflito que se estabelece com o roubo das 

rosas do morto. O coveiro relata que ocorrem, no cemitério, situações em que as pessoas 

deixam flores para o morto e, logo após, sem que se perceba, outra pessoa furta essas flores ( 

linhas 2-5):  

 

A alma, no sumitério,  você traz :: touxer um:: um arranjo pa:: pa deixar pro o 

morto, ai você:: ai vem outro por trás e diz: “vou levar de volta  que o morto num  

vem atrás disso que ele é morto, ele num vai ver não”. Aí você pega aquele rusário 

ou arranjo de flor e leva pra casa. É o que acontece. 

 

No trecho, entendemos que o relato traz o início de uma complicação em que se 

estabelece o conflito da narrativa. O fato de alguém furtar as flores, mesmo que destinadas a 

um cadáver, causa um conflito que precisa ser solucionado. Esse conflito, mesmo sucinto, foi 

essencial para motivar o desenvolvimento do conto elaborado pelos estudantes.  

Após o conflito, o relato do coveiro sugere um clímax a partir da busca das flores 

pelo defunto, como podemos ver no trecho a seguir (linhas 5-8): “Só que quando é de noite, o 

morto quando procura o arranjo que não encontra, ele vai na sua casa,  ele vai:: vai fazer você 

passar a noite todinha aperreada com ele. Você num dorme com ele que ele não lhe deixa 

você dormir”. 

A etapa do clímax ocorre quando o morto (a alma) “visita” a pessoa que furtou as 

flores do cemitério e passa a importuná-la. Assim, esse fragmento pode ser considerado o 

clímax da história porque é nesse momento de maior tensão da narrativa que há uma sensação 
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de perseguição e culpa por parte do ladrão das flores, pois a pessoa que furtou reconhece que 

sua ação, aparentemente inocente, passa a gerar problemas e perturbação da paz. Observamos 

que há um clímax na história, mas ele poderia ter sido melhor desenvolvido, a fim de prender 

a atenção do ouvinte. 

Ao final do relato, o coveiro apresenta um desfecho para a situação. Ele explica que a 

devolução das flores para o seu local de origem é suficiente para a resolução do conflito 

(linhas 8-10): “Quando é no outro dia quê que a::acontece? Você com medo de não dormir 

mais de noite, você volta de manhã de novo com o mermo arranjo bota no mesmo canto com 

medo dele voltar de novo e lhe procurar de novo a::a mexer com você. Com::com certeza é”. 

Nota-se, portanto, a presença de um desfecho, uma vez que o problema do furto é solucionado 

a partir da devolução das rosas ao local de origem. 

 

4.2.3  A narrativa oral e a versão 1  

 

Fazendo uma análise comparativa entre as duas versões (da narrativa oral para a 

versão 1 do texto), observaremos algumas operações de retextualização, a primeira delas 

denominamos  aqui, operação 1,  conforme Marcuschi (2010) e Oliveira (2005). 

Entre a narrativa oral e a versão 1, notamos  mudanças ocorridas no que concerne a  

eliminação das marcas estritamente interacionais que aparecem na transcrição da narrativa 

oral (quadro 1), como a hesitação nas linhas 1 ( in:: in) e 21 ( a::a) e os segmentos de palavras 

iniciadas e não concluídas que também podem ser entendidos como hesitações: linha 3 ( 

pa::pa). Notamos ainda, a eliminação de marcadores conversacionais presentes na narrativa 

oral conforme linhas 5 (aí você:: ai vem outro) e linha 22 (tá uvindo?) e a  inserção de um 

título na versão 1 “A alma que fica ao pé do caixão” (linha 1).   
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Quadro 4 – Narrativa oral e versão 1 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

 

Narrativa oral 

Primero... Muita gente num acredita in:: in 

malassombro  in alma. Uns diz que é verdade, 

outos diz que é mentira, mai... isso tudo 

acontece que é verdade. A alma, no sumitério,  

você traz :: touxer um:: um arranjo pa:: pa 

deixar pro o morto, ai você:: ai vem outro por 

trás e diz: “ vou levar de volta  que o morto 

num  vem atrás disso que ele é morto, ele 

num vai ver não”. Aí você pega aquele 

rusário ou arranjo de flor e leva pra casa. É o 

que acontece. Só que quando é de noite, o 

morto quando procura o arranjo que não 

encontra, ele vai na sua casa, ele vai:: vai 

fazer você passar a noite todinha aperreada 

com ele. Você num dorme com ele que ele 

não lhe deixa você dormir. Quando é no outro 

dia quê que a::acontece? Você com medo de 

não dormir mais de noite, você volta de 

manhã  de novo com o mermo arranjo bota no 

mesmo canto com medo dele voltar de novo e 

lhe procurar de novo a:: a mexer com você. 

Com:: com certeza é. Tá uvindu? Outa coisa, 

o morto cum:: quando a ele morre  o povo 

diz: “ponto esse aí morreu acabousse”, é ao 

contrário, ele na hora que ele morre, ele tá na 

sua casa, o morto, ele tá.. o caixão tá::tá num 

canto e ele tá ao lado do caixão , ao lado do 

corpo, na hora que o caixão vem pro 

sumitério, ele vem...ele vem acompanhando 

toda:: todo mutirão de gente acompanhando o 

corpo dele , que ele vem de lado, quando 

chega nu sumitério que bota na cova do 

tumbo, pronto ali é que ele some, ai vai 

simbora, ali é onde ele se libertou de tudo, 

mas enquanto ele num vi o corpo dele num 

lugar certo, a alma num se desaparta dele não. 

Isso é uma coisa que todo mundo não 

acredita, mas é verdade. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

 

Versão 1 

A alma que fica ao pé do caixão 

Muita gente não acredita em mal assombro e em alma, 

muitos dizem que é verdade e outros dizem que é 

mentira mas isso tudo acontece que é verdade , a alma , 

no cemitério você traz um arranjo para deixar pra o 

morto, ai você e vem outro e diz vou levar de volta   

que o morto não vem atrás , que ele é morto  e não vai 

ver não , ai você pega de aquele rosário o ramo da flor 

e leva pra casa , só que quando é de noite o morto 

quando procura o arranjo , que não encontra ele vai  na 

sua casa  você  passa a noite todinha aperriada com ele 

, você não dorme com ele porque ele não deixa você 

dormir, no outro dia quando amanhece você com medo 

dele não dorme mais de noite  você volta de manhã  de 

novo com o mesmo arranjo , coloca no mesmo canto 

com medo dele voltar de novo e lhe procura de novo 

mexer com você . Outra coisa, o morto quando ele 

morre, as pessoas dizem que ele morreu acabossi, é o 

contrário na hora que ele morre ele está na sua casa, o 

morto o caixão tá num canto e ele tá ao lado do caixão , 

ao lado do corpo, na hora que o caixão vem para o 

cemitério ,e ele vem acompanhando todo mutirão de 

gente acompanhando o corpo dele , que vem de lado , 

quando chaga no cemitério que bota na cova , pronto 

ali é que ele some, ai vai simbora, ali é onde ele se 

libertou de tudo, mas enquanto ele não vi o corpo dele 

num lugar certo  a alma, não se desaparta dele não. 

Isso é uma coisa que todo mundo  não acredita , mas é 

verdade. 

Fonte: Acervo da pesquisa (2015). 
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4.2.4 versões 1 e 2  

 

A análise comparativa entre as versões 1 e 2 apresenta inserção da pontuação, além 

do aumento do grau de informatividade. Nessa etapa de retextualização, os estudantes 

também perceberam a necessidade de trabalhar melhor alguns elementos do gênero “conto”, 

já estudados em sala de aula, são eles: a descrição dos personagens e do ambiente, a marcação 

do tempo e uma construção mais densa do enredo. Esses elementos foram contemplados já na 

versão 2 que demonstra significativos avanços no que diz respeito à elaboração mais 

cuidadosa dos elementos da narrativa (personagens, local, tempo, espaço, enredo).  

Podemos perceber que quando os alunos reescreveram o relato oral, eles 

acrescentaram novas informações à fala do coveiro. Observemos que como elementos novos, 

tivemos a entrada de personagens como: D. Maria Helena, o coveiro que passou a se chamar 

Chico, a identificação da alma que passa a ter um referencial ao ser identificada como parente 

de D. Maria Helena. A inserção de tempo (Na meia noite do dia seguinte, esta noite, De 

noite), a descrição de espaço (o lugar de Muriú é muito pequeno).   

A Classificação de flores brancas que não havia na fala do coveiro, quadro 5, (versão 

2, linhas 16-17): “ele me pedia para alguém colocar flores BRANCAS no seu tumbulo”, é 

uma informação nova; além de D. Maria Helena que se comunica com o coveiro para falar 

sobre um pedido que ela recebeu em sonho, de um parente morto Joaquim, para colocar flores 

brancas em seu túmulo, quadro 5 (versão 2, linhas 5-6): “Um coveiro chamado: chico, 

recebeu uma ligação de uma mulher chamada Mª helena, que tinha um parente morto no 

cemitério”. 

Com base na fala do coveiro, os estudantes inseriram em sua narrativa uma moradora 

chamada Rosana que passa no cemitério e ver as belas rosas brancas e leva-as para casa. 

Sendo assim, o morto passa novamente a incomodar em sonho e a fazer aparições na casa da 

mulher que roubou as suas rosas. 

 Percebemos, portanto, ao observamos o desenvolvimento dos elementos da 

narrativa, tempo, espaço, personagens e as etapas do enredo, o significativo avanço de dados 

novos que são inseridos na narrativa. Sendo assim, podemos dizer que da versão 1 para a 

versão 2 houve o aumento do grau de informatividade. 

Quanto à pontuação, notamos a inserção do travessão à medida em que um novo 

turno de fala surgia. Percebe-se a inserção do parágrafo para marcar a indicação de mudança 

de fala entre os personagens (quadro 5, linhas 8-12):  

                       Na ligação Mª helena fala: 



80 

 

___Oi, seu chico , tudo bem? 

___Diga ai, Dona Mª helena! Qual é a bronca? 

___ Que isso, seu chico , só queria pedir um favor ao senhor.  

___Diga mulher. 

 
Quadro 5 – Versão 1 e Versão 2 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

 

 

 

Versão 1 

A alma que fica ao pé do caixão 

Muita gente não acredita em mal 

assombro e em alma, muitos dizem que 

é verdade e outros dizem que é mentira 

mas isso tudo acontece que é verdade , a 

alma, o cemitério você traz um arranjo 

para deixar pra o morto, ai você e vem 

outro e diz vou levar de volta   que o 

morto não vem atrás , que ele é morto  e 

não vai ver não , ai você pega de aquele 

rosário o ramo da flor e leva pra casa , 

só que quando é de noite o morto 

quando procura o arranjo , que não 

encontra ele vai  na sua casa  você  

passa a noite todinha aperriada com ele 

, você não dorme com ele porque ele 

não deixa você dormir, no outro dia 

quando amanhece você com medo dele 

não dorme mais de noite  você volta de 

manhã  de novo com o mesmo arranjo , 

coloca no mesmo canto com medo dele 

voltar de novo e lhe procura de novo 

mexer com você . Outra coisa, o morto 

quando ele morre, as pessoas dizem que 

ele morreu acabossi, é o contrário na 

hora que ele morre ele está na sua casa, 

o morto o caixão tá num canto e ele tá 

ao lado do caixão , ao lado do corpo, na 

hora que o caixão vem para o cemitério 

,e ele vem acompanhando todo mutirão 

de gente acompanhando o corpo dele , 

que vem de lado , quando chaga no 

cemitério que bota na cova , pronto ali é 

que ele some, ai vai simbora, ali é onde 

ele se libertou de tudo, mas enquanto 

ele não vi o corpo dele num lugar certo  

a alma, não se desaparta dele não. 

Isso é uma coisa que todo mundo  não 

acredita , mas é verdade.  
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Versão 2 

A alma que fica ao pé do caixão  

           Num certo dia, no cemitério na Praia de Muriú, onde 

muita gente não acredita em alma e nem em mal assombro, 

onde muitos falam  que é verdade e outros dizem que é 

mentira . Um coveiro chamado: chico, recebeu uma ligação de 

uma mulher chamada Mª helena, que tinha um parente morto 

no cemitério.Na ligação Mª helena fala: 

___Oi, seu chico , tudo bem? 

___Diga ai, Dona Mª helena! Qual é a bronca? 

___ Que isso, seu chico , só queria pedir um favor ao senhor.  

___Diga mulher. 

___O senhor poderia levar um arranjo de flore BRANCAS 

para o parente meu lá no cemitério? 

Mas é claro! Só me dia o porquê. 

___Esta noita, sonhei com ele e ele me pedia para alguém 

colocar  flores BRANCAS no seu tumbulo , ele parecia estar 

muito aflito... 

___Ok! Deixe comigo. 

Na meia noite do dia seguinte, seu chico foi ao cemitério , 

chegando lá deixou o arranjo no tumbulo do finado. 

       O lugar de Muriú é muito pequeno, as rosas que haviam  

lá no tumbulo eram muito bonitas , destacavam-se de longe. 

      Uma moradora que passeava em frente ao cemitério achou 

as rosas muito lindas e resolveu levar algumas. Seu chico tava 

lá na capela e correu até lá no portão e falou com a moradora 

chamada Rosana . 

___Dona Rosana , não  pode levar essas rosas deixe aí! 

___Seu chico não vejo nada demais levar umas rosas , o 

morto está morto, e não vai querer essas rosas. __Respondeu 

Rosana.  

___Tá bom , Dona Rosana...depois não diga que eu avisei ! 

__disse chico. 

       Dona Rosana foi pra casa, colocou as rosas dentro de uma 

jarra com água e colocou as rosas em seu quarto, logo após foi 

dormir, pois já estava de noite. 

      O morto foi procurar suas rosas em seu tumbulo, como 

não as encontrou ficou muito irritado e resolveu procurá-las , 

como não sabia onde encontrar as suas rosas , resolver 

atormentar o sonho de sua parente. 

      No outro dia, Mª Helena liga pra Chico. 

___Oi , Chico . 

___Oi, Mª Helena. 

___Chico, estou desesperada. 

___ Mas  por quê? 

___Sonhei de novo com meu parente falecido, ele está muito 

irritado, porque alguém roubou algumas de suas rosas brancas 

, só que ele não sabe quem foi, ele falou que vai atrás de quem 

tinha pegado , mas não ligue pra isso porque isso é mentira. 

Isso só deve ser coisa da minha cabeça . [...] 

  

Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 
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4.2.5 Versões 2 e 3  

 

Entre a versões 2 e 3 (quadro 6) , notamos uma pequena alteração em algumas 

palavras adaptando-as ao sistema oficial de escrita, como “Num certo dia” (linha 1, versão 2) 

indicativo de marca de oralidade  para “Certo dia” (linha 1, versão 3); a alteração da palavra 

“tumbulo” (linha 24, versão 2) para “túmulo” (linha 25, versão 3); alteração da conjunção 

“porque” (linha 21, versão 2) pelo substantivo “porquê” (linha 22, versão 3); “Na meia noite 

do dia seguinte” (linha 27, versão 2) para “À meia noite do dia seguinte” (linha 29, versão 3),  

“assim como a alteração das letras minúsculas por maiúsculas em nomes próprios,  como em 

“chico” (linha 7, versão 2)  por “Chico” (linha 7, versão 3) e em “Mª helena”  (linha 8, versão 

2)  por “D. Maria Helena” ( linha 8, versão3). 
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Quadro 6 – Versão 2 e versão 3 
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Versão 2 

A alma que fica ao pé do caixão  

           Num certo dia, no cemitério na 

Praia de Muriú, onde muita gente não 

acredita em alma e nem em mal 

assombro, onde muitos falam  que é 

verdade e outros dizem que é mentira . 

Um coveiro chamado: chico, recebeu 

uma ligação de uma mulher chamada Mª 

helena, que tinha um parente morto no 

cemitério. 

Na ligação Mª helena fala: 

___Oi, seu chico , tudo bem? 

___Diga ai, Dona Mª helena! Qual é a 

bronca? 

___ Que isso, seu chico, só queria pedir 

um favor ao senhor.  

___Diga mulher. 

___O senhor poderia levar um arranjo de 

flore BRANCAS para o parente meu lá 

no cemitério? 

Mas é claro! Só me dia o porque. 

___Esta noite, sonhei com ele e ele me 

pedia para alguém colocar flores 

BRANCAS no seu tumbulo, ele parecia 

estar muito aflito... 

___Ok! Deixe comigo. 

Na meia noite do dia seguinte, seu chico 

fio ao cemitério, chegando lá deixou o 

arranjo no tumbulo do finado. 

       O lugar de Muriú é muito pequeno, 

as rosas que haviam  lá no tumbulo eram 

muito bonitas, destacavam-se de 

longe.[...] 
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Versão 3 

Rosas brancas 

          Certo dia, no cemitério da Praia de 

Muriú, onde muita gente não acredita em 

alma nem em mau assombro, onde alguns 

falam que o que eu vou contar é verdade, 

mas outros dizem que é mentira, um 

coveiro, chamado Chico, recebeu uma 

ligação de uma mulher, D. Maria Helena, 

que tinha um parente enterrado no 

cemitério. 

Na ligação, Maria Helena fala: 

        – Oi, Seu Chico, tudo bem? 

        – Diga aí, D. Maria Helena! Qual é 

a bronca? 

         – Que é isso, Seu Chico... Eu só 

queria pedir um favor ao senhor.  

         – Diga, mulher. 

        – O senhor poderia levar um 

arranjo de flores BRANCAS para um 

parente meu lá no cemitério? 

          – Mas é claro! Só me diga quem é 

e o porquê. 

– Esta noite, sonhei com esse meu 

parente, o finado Joaquim de Zefinha 

doceira. Ele me pedia para alguém colocar 

flores BRANCAS no seu túmulo e ele 

parecia estar muito aflito... 

         – Ok! Deixe comigo. 

         À meia noite do dia seguinte, Seu 

Chico foi ao cemitério. Chegando lá, 

deixou o arranjo no túmulo do finado. O 

lugar de Muriú é muito pequeno, e as 

rosas que havia lá no túmulo eram muito 

bonitas. Elas se destacavam de longe.[...] 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

 

 

 

4.2.6 Versões 3 e 4 

 

Comparando as versões 3 e 4,  verificamos a inserção de novas  informações que não 

aparecerem nas versões anteriores, por exemplo: inserção de novos espaços (a casa da 
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costureira) que não apareceram na narrativa oral do coveiro e que a ausência  prejudicaria a 

construção do enredo. 

No trecho da versão 3 (quadro 7), “De noite, o morto teve uma ideia resolveu seguir 

o cheiro das rosas e foi atrás e deu de frente a casa de Rosana, entrou na casa”,  o morto segue 

o cheiro das rosas e consegue chegar à casa de Rosana e começa a chamá-la pelo nome, no 

entanto, no conto, não fica claro como o morto sabe o nome da pessoa que levou as suas 

rosas.  

A ausência da informação a respeito do nome da moradora da casa é resolvida, na 

versão 4,  com a inserção de  uma placa que há em frente à casa dela com a expressão 

“Rosana costureira”. Assim, o morto segue o cheiro das rosas e, ao chegar à casa da 

moradora, vê uma placa com o nome “Rosana costureira” e, então, passa a saber o nome dela, 

conforme fragmento a seguir: “Na noite seguinte, o morto teve outra ideia: resolveu seguir o 

cheiro das rosas e, pelo cheiro, chegou em frente a uma casa em que havia uma placa 

pendurada na parede: “Rosana costureira”. O morto, então, entrou na casa”. 

Quanto ao título, verificamos que houve uma reformulação para adequação do título 

a um novo enredo. O título inicial “a alma que fica ao pé do caixão”, na verdade, é 

direcionado a narrativa oral do coveiro, portanto na versão 3 há alteração do título inicial para 

o título “Rosas Brancas” (quadro7). Ao final das versões, os estudantes percebem que o título 

não faz nenhuma referência à história elaborada por eles. A partir dessa verificação há a 

reelaboração do título e o conto passa a ser intitulado “Rosana, cadê as minhas rosas?” 

(quadro 8).  Nesse sentido, verificamos que a reformulação foi adequada ao texto porque o 

relaciona muito bem ao enredo ao mesmo tempo em que o sintetiza. 

 

Quadro 7 – Versão 3 
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Rosas brancas 

Certo dia, no cemitério na Praia de Muriú, onde muita gente não acredita em alma e nem em 

mal assombro, onde muitos falam  que é verdade e outros dizem que é mentira, um coveiro, 

chamado Chico, recebeu uma ligação de uma mulher, D. Maria Helena, que tinha um parente 

morto no cemitério. 

Na ligação, Maria Helena fala: 

– Oi, Seu Chico, tudo bem? 

– Diga ai, D. Maria helena! Qual é a bronca? 

– Que isso, Seu Chico, só queria pedir um favor ao senhor.  

– Diga mulher. 

– O senhor poderia levar um arranjo de flores BRANCAS para o parente meu lá no cemitério? 



84 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

Mas é claro! Só me dia o porquê. 

– Esta noite, sonhei com meu parente. Ele me pedia para alguém colocar flores BRANCAS no 

seu túmulo, ele parecia estar muito aflito... 

– Ok! Deixe comigo. 

        Na meia noite do dia seguinte, Seu Chico foi ao cemitério, chegando lá, deixou o arranjo 

no túmulo do finado. 

       O lugar de Muriú é muito pequeno, as rosas que haviam  lá no túmulo eram muito bonitas, 

destacavam-se de longe. 

      Uma moradora que passeava em frente ao cemitério achou as rosas muito lindas e resolveu 

levar algumas. Seu Chico estava lá na capela e correu até lá no portão e falou com a moradora 

chamada Rosana. 

– Dona Rosana, não pode levar essas rosas deixe-as aí! 

– Seu chico, não vejo nada demais levar umas rosas. O morto está morto e não vai querer essas 

rosas.  Respondeu Rosana.  

– Tá bom, Dona Rosana... Depois não diga que eu não avisei ! Disse Chico. 

       Dona Rosana foi pra casa, colocou as rosas dentro de uma jarra com água e colocou-as em 

seu quarto, logo após foi dormir, pois já estava já era tarde. 

      O morto foi procurar suas rosas em seu túmulo, como não as encontrou ficou muito irritado 

e resolveu procurá-las. Já que não sabia onde encontrar as suas rosas, resolver atormentar o 

sonho de sua parente. 

      No outro dia, Mª Helena liga pra Chico. 

– Oi, Seu Chico . 

– Oi, D. Maria Helena. 

– Seu Chico, estou desesperada. 

– Mas por quê? 

– Sonhei de novo com meu parente falecido, ele está muito irritado, porque alguém roubou 

algumas de suas rosas brancas, só que ele não sabe quem foi, ele falou que vai descobrir quem 

pegou suas rosas, mas não ligue pra isso porque isso é mentira. Isso só deve ser coisa da minha 

cabeça. 

      Do outro lado da linha, Seu Chico ficou pensando e sabia que era verdade, mas para não 

atormentar D. Maria Helena, ele falou: 

– Tá certo! 

       De noite, o morto teve uma ideia: resolveu seguir o cheiro das rosas e pelo cheiro chegou 

em frente a casa de Rosana. Entrou na casa. 

       Rosana começou a escutar barulhos, zunidos, gritos fininhos, pancadas e ela ficou toda 

arrepiada, ficou com muito medo, pois estava sozinha em casa. Do nada, ela escuta vozes: 
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– Rosana, Rosana... Eu quero minhas rosas...    

       Rosana começou a gritar... E ela escuta vozes de novo. 

– Se você não devolver minhas rosas, eu vou puxar os seus pés ... 

        Rosana ficou muito desesperada! Já estava amanhecendo o dia. Ligou para Chico: 

– Seu Chico me ajuda! 

– Diga Rosana ... 

– Essa noite, não dormi, escutei vozes , barulhos . As vozes mandavam eu devolver  as flores. 

Chico Falou: 

– Vamos resolver esse problema. Amanhã, eu vou pegar as rosas e vou colocar lá no túmulo.  

Chico pegou as rosas colocou-as túmulo e foi embora ... E não aconteceu mais isso. 

 

Moral da história: nunca mexa nas coisas dos outros, mesmo sendo de um morto não é seu. 

Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

Quanto à intertextualidade, a escolha por essa categoria se deu após a leitura da 

versão 3 (quadro 7) do conto escrito pelos alunos. Notamos a relação que há entre ele e o 

conto “Flor, telefone, moça”, de autoria de Carlos Drummond de Andrade (Anexo A). Mas 

para efeito de análise, tomaremos por base a versão 4 (quadro 8) do conto. 

Identificada a relação intertextual entre os textos, decidimos levar para sala de aula o 

conto “ Flor, telefone e moça” para realizamos essa análise juntamente com os estudantes. 

Para isso, assistimos a um vídeo
6
 com duração de 16 minutos, posteriormente, fizemos a 

leitura do conto na íntegra. 

Após assistirmos ao vídeo e realizarmos a leitura do conto, que envolveu a 

participação de vários alunos, passamos à etapa de análise. Para isso, trabalhamos, 

inicialmente, o conceito de intertextualidade (CEREJA; MAGALHÃES, 2012; KOCH, 2010; 

MARCUSCHI, 2008) e fizemos a exposição de outros textos verbais e não verbais de 

diferentes gêneros, como charges, poemas, propagandas etc. Feito isso, identificamos partes 

do texto “Rosana, cadê as minhas rosas?” que mantinham uma relação intertextual com o 

conto de Drummond, conforme veremos a seguir. 

Um dos elementos sinalizadores dessa intertextualidade entre o conto “Flor, telefone 

e moça” e o conto “Rosana, cadê as minhas Rosas?” é o conflito. Nos dois contos, o conflito 

tem início quando uma moça retira flores de um túmulo. No conto de Drummond, a 

personagem que pratica o furto retira apenas uma rosa, como podemos ver no trecho a seguir 

do conto em anexo: 

                                                             
6 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=86PWTqbqS_E>. 



86 

 

[...] Talvez mesmo subisse ao morro, onde está a parte nova do cemitério, e as covas 

mais modestas. E deve ter sido lá que, uma tarde, ela apanhou a flor. 

– Que flor? 

– Uma flor qualquer. Margarida, por exemplo. Ou cravo. Para mim foi margarida, 

mas é puro palpite, nunca apurei. Apanhou com esse gesto vago e maquinal que a 

gente tem diante de um pé de flor. Apanha, leva ao nariz – não tem cheiro, como 

inconscientemente já esperava –, depois amassa a flor, joga para um canto.  

 

Já no conto elaborado por nossos alunos a partir da narrativa oral do coveiro, a 

personagem leva todas as rosas, como podemos confirmar no trecho a seguir: “Minutos 

depois, uma moradora que passava em frente ao cemitério, achou as rosas tão lindas que 

resolveu levá-las para a casa dela. Seu Chico ainda estava lá na capela e correu até o portão 

para falar  com a moradora que era conhecida dele”. 

O conflito que compõe o enredo dos dois contos sinaliza, portanto, a relação 

intertextual que há entre os contos “Rosana, cadê as minhas rosas?” e “Flor, telefone, moça”. 

Ocorre, nesse caso, uma relação intertextual implícita porque cabe ao leitor do conto “Rosana, 

cadê as minhas rosas?” a recuperação, na memória dos textos já lidos, da construção dessa 

possibilidade de diálogo entre esses contos. 

Outro elemento que também sinaliza a intertextualidade entre os citados contos é o 

clímax. Em ambos, uma moça é importunada por uma alma que cobra o que lhe pertencia. No 

conto de Drummond, a moça é questionada sobre a flor que havia pego, conforme o trecho a 

seguir: 

 

[...] O certo é que já tinha voltado, estava em casa bem quietinha havia poucos 

minutos, quando o telefone tocou, ela atendeu. 

– Aloooô… 

– Quede a flor que você tirou de minha sepultura? 

A voz era longínqua, pausada, surda. Mas a moça riu. E, meio sem compreender: 

– O quê? 

Desligou. Voltou para o quarto, para as suas obrigações. Cinco minutos depois, o 

telefone chamava de novo. 

– Alô. 

– Quede a flor que você tirou de minha sepultura? 

 

No conto escrito pelos alunos, a personagem Rosana ouve barulhos, além de ouvir 

seu nome repetidas vezes, seguido da cobrança das rosas que havia furtado, conforme vemos 

no trecho:   

 

Rosana começou a escutar barulhos, zunidos, gritos fininhos, pancadas e ela ficou 

toda arrepiada... Ficou com muito medo, pois estava sozinha em casa, e, do nada, ela 

escuta vozes: – Rosana, Rosana... Eu quero minhas rosas...  Rosana, cadê as minhas 

rosas?     Rosana começou a gritar! E ela escuta vozes de novo. 
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Ao percebermos essa relação, indagamos o coveiro sobre o conhecimento dele acerca 

do mencionado conto de Drummond. Apesar de ter declarado nunca ter lido Drummond, é 

interessante que parte do enredo de sua história possa ser reconhecida no texto de um dos 

maiores escritores brasileiros de todas as épocas. De fato, essa história contada pelo coveiro é 

um produto de outros dizeres que fazem parte da memória coletiva e das experiências 

acumuladas ao longo da vida. Com isso, podemos ver como as histórias se fundem e como o 

conto elaborado pelos estudantes passa a ser uma (re)produção de algo que está no imaginário 

popular, no patrimônio imaterial local com reflexo não só em Muriú, mas em outros locais 

por onde passou, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade. 

 

Quadro 8 – Versão 4 do conto “Rosana, cadê as minhas rosas?” 
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Rosana, cadê as minhas rosas? 

          Certo dia, no cemitério da Praia de Muriú, onde muita gente não acredita em alma nem 

em mau assombro, onde alguns falam que o que eu vou contar é verdade, mas outros dizem 

que é mentira, um coveiro, chamado Chico, recebeu uma ligação de uma mulher, D. Maria 

Helena, que tinha um parente enterrado no cemitério. 

Na ligação, Maria Helena fala: 

        – Oi, Seu Chico, tudo bem? 

        – Diga aí, D. Maria Helena! Qual é a bronca? 

         – Que é isso, Seu Chico... Eu só queria pedir um favor ao senhor.  

         – Diga, mulher. 

        – O senhor poderia levar um arranjo de flores BRANCAS para um parente meu lá no 

cemitério? 

          – Mas é claro! Só me diga quem é e o porquê. 

– Esta noite, sonhei com esse meu parente, o finado Joaquim de Zefinha doceira. Ele 

me pedia para alguém colocar flores BRANCAS no seu túmulo e ele parecia estar muito 

aflito... 

         – Ok! Deixe comigo. 

         À meia noite do dia seguinte, Seu Chico foi ao cemitério. Chegando lá, deixou o 

arranjo no túmulo do finado. O lugar de Muriú é muito pequeno, e as rosas que havia lá no 

túmulo eram muito bonitas. Elas se destacavam de longe. 

       Minutos depois, uma moradora que passava em frente ao cemitério, achou as rosas tão 

lindas que resolveu levá-las para a casa dela. Seu Chico ainda estava lá na capela e correu até o 

portão para falar com a moradora que era conhecida dele. 

         – D. Rosana, a senhora não pode levar essas rosas. Deixe elas aí! 

         – Seu Chico, não vejo nada demais de eu levar umas rosas. O morto está morto e não vai 



88 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

60 

 

querer essas rosas. – Respondeu a mulher. 

– Tá bom, D. Rosana... Depois, a senhora não diga que eu não lhe avisei! – Disse 

Chico. 

        D. Rosana foi pra casa, colocou as rosas dentro de uma jarra com água e colocou a 

jarra em seu quarto. Logo após, foi dormir, pois já estava tarde. 

       Enquanto isso, o morto foi procurar suas rosas em seu túmulo. Como não as encontrou, 

ficou muito irritado e resolveu procurá-las. Já que não sabia onde encontrar as rosas, resolveu 

atormentar, de novo, o sonho da parente dele. 

       No outro dia, Mª Helena liga pra Chico. 

       – Oi, Seu Chico. 

       – Oi, D. Maria Helena. 

       – Seu Chico, estou desesperada. 

       – Mas por quê? 

       – Sonhei de novo com meu parente falecido. Ele está muito irritado porque alguém 

roubou as rosas brancas do túmulo dele. Só que ele não sabe quem foi. Ele falou que vai 

descobrir quem pegou as rosas... Eu fiquei tão aflita que resolvi desabafar com o senhor. Mas 

não ligue pra isso, seu Chico, porque isso deve ser coisa da minha cabeça. 

       Do outro lado da linha, Seu Chico ficou pensando... Ele sabia que era verdade... 

Porém, para não atormentar D. Maria Helena, ele falou: 

       – Tá certo! Deixa pra lá!   Na noite seguinte, o morto teve outra ideia: resolveu seguir 

o cheiro das rosas e, pelo cheiro, chegou em frente a uma casa em que havia uma placa 

pendurada na parede: “Rosana costureira”. O morto, então, entrou na casa. 

        Rosana começou a escutar barulhos, zunidos, gritos fininhos, pancadas e ela ficou toda 

arrepiada... Ficou com muito medo, pois estava sozinha em casa, e, do nada, ela escuta vozes: 

       – Rosana, Rosana... Eu quero minhas rosas...  Rosana, cadê as minhas rosas? 

        Rosana começou a gritar! E ela escuta vozes de novo. 

          – Se você não devolver minhas rosas, eu vou puxar os seus pés... 

         Rosana ficou desesperada! Mal estava amanhecendo o dia quando ela ligou para 

Chico: 

         – Seu Chico, me ajuda! 

        – Diga, Rosana... 

        – Nessa noite, não dormi, escutei vozes, barulhos... As vozes me mandavam devolver 

as rosas. 

        Chico falou: 

        – Vamos resolver esse problema. Eu vou pegar as rosas aí na sua casa e vou colocar 

elas lá no túmulo de onde você tirou.  
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         E assim foi feito: Chico pegou as rosas, colocou-as de volta no túmulo e foi embora... 

E nunca mais Rosana ouviu vozes do outro mundo. 

Moral da história: nunca mexa nas coisas dos outros, mesmo sendo algo de um morto, se não é 

seu, é melhor deixar onde estiver.  

Fonte: Acervo da pesquisa (2016). 

 

Convém aqui destacar, também, a importância do trabalho colaborativo. O fato de 

terem elaborado os contos em conjunto, discutindo o que seria melhor para cada etapa do 

enredo, para o desenvolvimento das ações e criação dos personagens foi de grande relevância 

para atingirmos o produto final. 

Por fim, entendemos que o processo de escrita colaborativa contribui sem dúvida 

para o resultado final do texto. As trocas de informações que eles tinham a respeito do local 

onde as ações acontecem, as negociações que faziam sobre o desenvolvimento das ações e a 

descrição dos personagens e ambientes, a inserção das etapas necessárias à narrativa, tudo foi 

construído gradativa e colaborativamente entre os estudantes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto de letramento desenvolvido com os alunos do 8
o
 ano da EEAXG da Praia 

de Muriú foi de fundamental importância para a ressignificação da nossa prática de ensino de 

Língua Portuguesa. Foi trabalhando a escrita como prática social, na perspectiva situada, a 

partir da retextualização do gênero oral (relato de tradição oral), que conseguimos investir na 

ampliação das competências de leitura, escrita e de oralidade de nossos alunos com vistas ao 

reconhecimento das funções sociais dessas práticas nos diferentes contextos em que estamos, 

cotidianamente, envolvidos, dentro e fora da escola.  

As atividades desenvolvidas e os resultados que obtivemos evidenciaram uma 

ressignificação do ensino a partir de um problema situado: a não valorização do patrimônio 

imaterial local, ou seja, o não reconhecimento de relatos de tradição oral da comunidade como 

algo que tivesse algum valor cultural.  

A partir desse problema situado, várias ações colaborativas foram sendo 

desenvolvidas, em diferentes ambientes de aprendizagem, e as respostas de pesquisa 

começaram a ser delineadas. 

A primeira delas: “como valorizar o patrimônio imaterial local, especificamente os 

relatos de tradição oral da comunidade da Praia de Muriú?” requereu, da comunidade de 

aprendizagem que formamos, o estudo da biografia de Câmara Cascudo, escritor potiguar que 

eles não conheciam, e de alguns livros publicados por ele. Saber que um importante escritor 

norte-rio-grandense, reconhecido mundialmente como um intelectual à frente de sua época, 

valorizava os relatos de tradição oral local foi importante para que os estudantes 

compreendessem a importância desses relatos e, consequentemente, desejassem registrá-los 

com o objetivo de preservar e divulgar esse patrimônio local.  

Outra ação importante para chegarmos à resposta da primeira pergunta foi trabalhar o 

conceito de “Patrimônio Cultural”, especialmente porque não nos restringimos a uma aula 

expositiva feita pela professora-pesquisadora. Foi um agente externo, especialista da área e 

profissional de uma área de estudos não conhecida pela maioria dos estudantes, que 

apresentou ao grupo esse construto.  

Essa foi a nossa proposta metodológica inicial para chegarmos à valorização do 

patrimônio imaterial local. Para nós, não bastava “coletar” os relatos de tradição oral e 

transformá-los em contos, era preciso desenvolver, antes, um corpo de conhecimentos a 

respeito do porquê e do para que trabalharíamos com esses relatos da comunidade. 
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A segunda questão: “quais são os relatos de tradição oral da comunidade que 

circulam na Praia de Muriú?”. Para respondermos a essa questão, mapeamos vários relatos de 

tradição oral por meio dos eventos de contação de história ocorridos na própria comunidade. 

De todos os relatos mapeados, chegamos à produção de seis contos que compõem o livro de 

autoria coletiva que acompanha este trabalho final e a versão digital dele, cujo link foi 

explicitado anteriormente. 

A terceira questão: “a escrita de relatos de tradição oral da comunidade da Praia de 

Muriú pode favorecer o reconhecimento dessas narrativas como patrimônio imaterial local?” 

foi a que requereu a construção mais processual. Ao fim deste trabalho, com o olhar 

excedente que desenvolvemos ao longo do percurso, compreendemos que, na verdade, muitos 

de nossos alunos ouviam, sim, histórias de lobisomem, do corcunda de Muriú, de uma luz 

misteriosa, entre outras, mas eles não reconheciam a importância desses relatos e não as 

tomavam como parte identitária da comunidade, por isso – à época em que iniciamos este 

projeto – apenas respondiam não conhecer histórias locais.   

Só a partir das aulas de campo em Natal, das palestras que tivemos na escola e das 

visitas aos moradores, eles passaram ter um “olhar” diferente sobre os relatos locais, 

assumindo-os como patrimônio imaterial. Foi preciso, então, desenvolvermos uma série de 

ações colaborativas para depois haver essa apropriação conceitual e aplicação dela nos relatos 

como patrimônio imaterial da comunidade de Muriú.  

Vale ressaltar que tornar objeto de estudo o que os moradores (parentes e conhecidos 

dos estudantes) tinham a dizer e, a partir disso, desenvolver nossas atividades de Língua 

Portuguesa, foi essencial para a ressignificação do ensino, isto é para a nossa prática docente 

como para a aprendizagem desses alunos.  

A quarta questão que motivou o desenvolvimento desta pesquisa foi: como 

ressignificar o ensino e aprendizagem de escrita e ampliar as competências de escrita dos 

estudantes? Estendemos que trabalhar a escrita na perspectiva situada contribui para um maior  

engajamento dos estudantes nas atividades que lhe são propostas, porque nesse contexto de 

ensino, o estudante se “vê” próximo ao processo de ensino e aprendizagem ao qual está 

inserido e se “considera”  membro do processo e não alheio a ele. No nosso caso, a elaboração 

dos contos a partir da narrativa oral local configura-se como uma prática de escrita situada, 

dado que passamos a escrever para fazer o registro de algo que pertencente a comunidade dos 

estudantes e que foi proposto em conjunto e não algo imposto a eles; quanto à ampliação das 

competências de escrita, entendemos que as diferentes etapas (leitura, retextualização e 

sessões de reescrita) que envolveram a elaboração dos seis contos, além da escrita 
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colaborativa, contribuiu para a ampliação das competências de escrita no sentido de que para 

cada uma das etapas  foi relevante e imprescindível para chegarmos ao produto final: o nosso 

livro de contos.   

Após o processo de retextualização, ocorreram as sessões de reescrita do texto. Nessa 

etapa, notamos como o trabalho com a oralidade contribui significativamente para o 

desenvolvimento de um trabalho com a escrita e, consequentemente, contribuiu para a 

ampliação das competências dos envolvidos no projeto.  

Ao fim de todo o percurso que desenvolvemos COM nossos alunos, desde o estudo 

da biografia de Câmara Cascudo até a etapa final dos produtos gerados, uma complexa rede 

de ações foram realizadas a partir das necessidades que o projeto apresentava. Em toda essa 

rede, participamos como uma comunidade de aprendizagem que junto trabalha em função de 

práticas situadas que respondem a objetivos compartilhados pelo grupo, conforme 

apresentamos nos gráficos expostos ao longo deste texto.  

Nesse sentido, a experiência de escrita passa  a ser situada, ou seja, ouvimos histórias 

de membros da comunidade; em seguida, realizamos algumas transcrições; logo após, 

retextualizamos e reescrevemos os textos para, posteriormente, compormos um livro de 

autoria coletiva (em versão impressa e digital) cuja intenção é a de valorizar o patrimônio 

imaterial local. Notamos que, em sendo um processo coletivo, colaborativo e cooperativo, 

essa experiência operou a ressignificação conceitual da própria escrita, antes tida como um 

exercício escolar, por meio do qual o professor atribui uma nota ao aluno. 

Por oportuno, ressaltamos ainda que o fato de os alunos entenderem que o texto 

elaborado por eles faria parte da composição de um livro com circulação real também 

contribuiu para motivá-los a diferentes sessões de reescrita de um mesmo texto. É nesse 

sentido que insistimos na importância do processo que vivenciamos para a chegada ao 

resultado final. 

Vale ressaltar que, outras atividades que não estavam relacionadas ao projeto foram 

desenvolvidas, a fim de suprir as necessidades surgidas na escola. Por exemplo: participamos 

de atividades voltadas ao projeto “Consciência ambiental: aprender para preservar”; de uma 

aula de campo a um parque eólico; da gincana escolar que abordava o tema da consciência 

ambiental; realizamos um debate regrado na escola com a presença de candidatos ao cargo de 

vereador... Embora essas atividades não fizessem parte do projeto de letramento que 

estávamos desenvolvendo, elas agregaram valor ao processo. Não foram um peso a mais. Ao 

contrário, mostraram-nos como fazer diferente (e melhor!) o trabalho de ensinar e aprender a 

Língua Portuguesa viva: falando, ouvindo, lendo e escrevendo com vistas a usos sociais. 
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Sabemos da importância de mudanças significativas e urgentes para o ensino de 

Língua Portuguesa. Cientes disso, tentamos fazer o melhor possível para o desenvolvimento 

com êxito da nossa proposta de intervenção. Esse olhar de distanciamento e de autocrítica que 

alcançamos nos faz entender que, mesmo que para os 32 alunos, autores do livro, este projeto 

não tenha obtido a mesma relevância, isso não é um problema.  

As pessoas são diferentes e, por isso, atribuem significados diferentes a uma mesma 

experiência. Sabemos que, de alguma maneira, TODOS participaram, ao longo de um ano e 

cinco meses, de algumas das etapas do processo, seja pela participação nas aulas de campo, 

transcrições, retextualizações, reescrita dos contos. Mesmo assim, não podemos afirmar que 

todos passaram a valorizar os relatos de tradição oral da comunidade de Muriú de forma igual, 

mas, certamente, compreenderam o valor cultural desses relatos, dada a experiência que 

tiveram. 

Diante do exposto, o que trazemos neste trabalho final é a apresentação de três 

produtos gerados, como citado anteriormente, a partir da nossa proposta de intervenção via 

projeto de letramento. São eles: o livro de contos intitulado “Navegando pelos contos de 

Muriú…” registrado na Agência Brasileira do International Strandard Book Number (ISBN 

(978-85- 92622-06-0), como também foi publicado em uma plataforma online “Calaméo”, a 

qual apresenta vídeos em que os alunos narram cada uma das histórias contidas no livro, além 

de termos produzido um vídeo, de cinco minutos, que apresenta partes dos processos 

envolvidos no projeto até a etapa final.   

Enfatizamos que esses produtos são resultantes de um processo desenvolvido ao 

longo de um ano e cinco meses de trabalho e que o nosso foco aqui não recai sobre os 

produtos gerados, especificamente, mas sobre  todo o processo que envolveu diferentes etapas 

de trabalho, diferentes agentes atuando em conjunto, diferentes ações com vistas a práticas de 

escrita situadas.    

Assim, dados os resultados que apresentamos, entendemos que o que fica para todos 

nós, alunos e professora-pesquisadora, é a experiência de termos participado de várias etapas 

de um processo que envolveu a escrita como prática social, o aprendizado adquirido ao longo 

desse período e as mudanças (trabalhar a escrita como prática social a partir de uma 

perspectiva situada). Certamente, desse processo como um todo, não esqueceremos.  

Salientamos, por fim, que temos consciência da nossa necessidade em ampliar nossos 

estudos sobre letramento e que as experiências que tivemos por meio deste projeto de 

intervenção, as dificuldades e os acertos, servem de base para reflexão crítica sobre nossa 

prática, assim como, contribuirão com outros projetos de intervenção. 
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APÊNDICE A – GRÁFICO 1 – AÇÕES DO PROJETO DE LETRAMENTO 
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APÊNDICE B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Eu _________________________________________________________________, 

portador  da cédula de identidade RG nº ____________________ responsável legal pelo 

aluno(a) ________________________________________________________  , autorizo o 

uso da  imagem do referido(a) aluno(a) , como também dos textos de produzidos por ele (a), 

para serem utilizados na Dissertação de Mestrado e em todos os demais produtos originários 

do Projeto de Mestrado desenvolvido na Escola Estadual Augusto Xavier de Góis  pela 

Professora Luciana de França Lopes, mestranda do Programa de Mestrado Profissional em 

Letras (PROFLETRAS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob a 

orientação da Prof
a
 Dr

a
 Glícia Marili Azevedo de Medeiros Tinoco. 

Esta é uma autorização gratuita que abrange o uso da imagem e dos textos 

produzidos pelo(a) aluno(a) para fins de estudos e divulgação do Projeto em qualquer tipo de 

mídia e qualquer tipo de divulgação seja ela científica ou não.  

 

____________________- Ceará-Mirim, _____ de Dezembro de 2015 
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APÊNDICE C – AULA DE CAMPO 

                            AULA DE CAMPO - COMUNICADO 02 

 

Muriú-Ceará Mirim, __/__/15 

 

Senhores pais ou responsáveis, 

 

Gostaríamos de confirmar a participação do seu filho na aula de campo discriminada abaixo, 

para tanto, solicitamos a contribuição de R$10,00 para custear o transporte dos alunos. 

 

A aula de campo acontecerá no dia 02 de setembro de 2015. Participarão da atividade as 

turmas do 7º ano A e B do turno matutino.  Os alunos deverão comparecer fardados à escola 

às 7h portando material para anotações. Logo que chegarem à escola, será servida a merenda 

escolar. O investimento para esta aula será de R$ 10,00. Contaremos com a presença de três 

professores e o vice-diretor durante a aula de campo.  

 

Data: __/__/2015  

Local de saída do ônibus: Escola Estadual Augusto Xavier de Góis 

Custo: R$ 10,00 

Horário de saída: 8h00 

Previsão de chegada à Escola: 12h 30 

Roteiro: 

1) Memorial Câmara Cascudo ( Praça André de Albuquerque); 2) Museu Câmara 

Cascudo ( Av. Hermes da Fonseca) 3) Fortaleza dos Reis Magos (Praia do Forte) 

 

Desde já, agradecemos por sua confiança e participação nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

 

        ____________________________                                          Luciana de França Lopes 

                           Diretora                                                               Profª de Língua Portuguesa                             

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA AULA DE CAMPO 

Eu,__________________________________________________, RG_________________, 

responsável por __________________________________________________, CPF 

____________, que cursa o 7º ano do Ensino Fundamental II, na Escola Estadual Augusto 

Xavier de Góis, autorizo o aluno a participar da aula de campo, que será realizada no dia 

__/__/15, sob a responsabilidade da equipe pedagógica.  
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APÊNDICE D – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE ENTRADA NO 

INSTITUTO LUDOVICUS 

 

ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO XAVIER DE GÓIS 

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  SEEC –RN 

       5ª DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E 

DESPORTOS 

RUA JOSÉ TOMÉ S\N, CEP: 59570000 MURIÚ - CEARÁ-MIRIM 

 

Muriú / Ceará-Mirim, 23 de setembro de 2015 

Ao Ludovicus -  Instituto Câmara Cascudo 

Avenida Câmara Cascudo, 377 - Cidade Alta - Natal/RN 

CEP: 59.025-280 

 

A Escola Estadual Augusto Xavier de Góis solicita ao Ludovicus - Instituto Câmara 

Cascudo a isenção do pagamento do ingresso de entrada para visita de um total de 50 pessoas 

incluindo professores e alunos no dia 29 de outubro de 2015 no turno matutino.  

 

 

 

Atenciosamente,  

_____________________________________________ 

Direção 
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APÊNDICE E – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE ENTRADA NO 

MUSEU CÂMARA CASCUDO 

 

ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO XAVIER DE GÓIS 

       SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  SEEC –RN 

             5ª DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E 

DESPORTOS 

RUA JOSÉ TOMÉ S\N, CEP: 59570000 MURIÚ - CEARÁ-MIRIM 

 

 

Muriú / Ceará-Mirim, 29 de outubro de 2015 

Ao Museu Câmara Cascudo 

Av. Hermes da Fonseca, 1398 - Tirol, Natal - RN, 59020-650 

 

 

A Escola Estadual Augusto Xavier de Góis solicita ao Museu Câmara Cascudo a 

isenção do pagamento do ingresso de entrada para visita de um total de ___ pessoas incluindo 

professores e alunos no dia 29 de outubro de 2015 no turno matutino.  

 

Atenciosamente,  

 

 

_____________________________________________ 

Direção 
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APÊNDICE F – CARTA PARA EDNA RANGEL DE SÁ 

 

 

 

Muriú, 04 de novembro de 2015. 

       Bom dia, professora Edna Rangel de Sá! 

 Primeiramente, nós agradecemos a sua disponibilidade em vir até a nossa 

escola (Escola Estadual Augusto Xavier de Góis), aqui em Muriú, para falar sobre Câmara 

Cascudo para a nós.  Essa palestra foi muito importante porque tivemos a oportunidade de 

conhecer um pouco mais sobre a vida e obra desse grande escritor potiguar. Entre algumas 

particularidades, nós aprendemos que o primeiro banho dele foi em uma  bacia de ágata.  

Agradecemos por ter falado da história dele. Além de falar de Câmara Cascudo, a senhora 

falou também sobre de Auta de Souza, escritora que não conhecíamos. 

Gostaríamos de dizer que fomos à casa de Câmara Cascudo no dia 23 de setembro de 

2015 em uma quarta-feira, foi ótimo!  Nós aprendemos mais algumas coisas sobre ele. 

Durante o dia, ele gostava de dormir na rede em seu quarto, e, à noite, escrevia na máquina de 

datilografia.  

Câmara Cascudo tinha o hábito de pedir aos netos para comprar chocolate escondido. 

Também conhecemos a xícara dele com protetor de bigode. Quando recebia visitantes em sua 

casa, pedia para que assinassem na parede de sua biblioteca. Ele era católico, tinha o cantinho 

de oração, tinha três estátuas de santos: São Judas de Botas, São Sebastião e São Pedro. Ele 

tinha muitas lembranças indígenas trazidas de suas viagens.  

A senhora trouxe muitas informações sobre Luís da Câmara Cascudo. Foi muito bom 

conversar com pessoas que o conheceram pessoalmente como a senhora e a neta dele. Pela 

neta, Daliana Cascudo, ficamos sabendo que ele era muito divertido e gostava muito de 

crianças. 

 Por último, gostaríamos de dizer que também fomos ao Memorial Câmara Cascudo 

e, dentre tudo que conhecemos lá, vimos uma maquete da casa dele. A casa foi construída no 

ano de 1900. Foi muito bom o passeio, aprendemos muito sobre Cascudo.   

Agradecemos a sua presença e esperamos que possa voltar outras vezes a nossa 

escola. 

 

              Alunos do 7º ano “a” e “b” da Escola Estadual Augusto Xavier de Góis. 
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ANEXO A – MEMORIAL CÂMARA CASCUDO 

 

 
Memorial Câmara Cascudo Cultura25 Oct 2013 13:25 

 

A 10 de fevereiro de 1987, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, 

representado pela Fundação José Augusto, criou o MEMORIAL CÂMARA CASCUDO, com 

o objetivo de homenagear o maior nome intelectual do Estado, reunindo em uma única 

instituição informações preciosas sobre a sua vida e a sua obra. 

O memorial Câmara Cascudo Cultura25 Oct 2013 13:25 A 10 de fevereiro de 1987, 

o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, representado pela Fundação José Augusto, 

criou o MEMORIAL CÂMARA CASCUDO, com o objetivo de homenagear o maior nome 

intelectual do Estado, reunindo em uma única instituição informações preciosas sobre a sua 

vida e a sua obra. O Memorial encontra-se organizado em dois pavimentos, funcionando no 

andar térreo um museu com temas ligados ao folclore e à cultura popular, além de objetos 

pessoais e homenagens ao nosso patrono. Neste andar funciona também um Atelier de Artes 

Plásticas, onde são ministrados cursos de desenho e pintura a cargo do renomado artista Jomar 

Jackson. No andar superior contamos com um auditório para 200 pessoas, para exibição de 

vídeos e documentários sobre Câmara Cascudo e a cultura popular brasileira.  O prédio que 

abriga o Memorial foi construído nas últimas décadas do século XVIII, para nele funcionar os 

serviços administrativos da Fazenda Real. Em 1875 o prédio foi reconstruído, abrigando, em 

1922 a “Delegacia Fiscal”, já no período da República. Em 1946, surgiu a idéia de demolir o 

lugar, mas várias pessoas protestaram contra a demolição, inclusive Cascudo. Restaurado, foi 

ocupado em 1955 como sede do “Quartel General da 7a. R. M.”, em Natal, até 1977. O 

prédio, em estilo neoclássico, foi tombado a nível estadual em 24 de agosto de 1989, e foi 

palco de acontecimentos históricos de importância nacional, como o Movimento Republicano 

de 1817.  O histórico sobrado possuiu vários nomes, tendo como variantes: Provedoria Real, 

Fazenda Real, Real Erário, tendo ainda o curioso apelido de “Vaca Amarela”. Segundo 

Cascudo, a origem do apelido vem do fato de ser pintado de amarelo, cor privativa dos 

edifícios públicos do Império, e em alusão “ao fato de amamentar numerosos bezerros 

bípedes”, uma vez que “daria leite dourado”.  Esse edifício tem seu valor histórico, não só 

pela função específica, para o qual foi construído, servindo aos negócios fazendários do 

Reino, nos tempos da Capitania e Província, mas, sobretudo testemunhando acontecimentos 

políticos de importância nacional, como o Movimento Republicano de 1817, em Pernambuco, 

quando repercutiu no Rio Grande do Norte. Hoje este prédio homenageia o maior intelectual 

que este estado já conheceu. Nele, sua vida e sua obra, estão vivas e presentes no cotidiano de 

uma terra e de um povo que ninguém amou mais do que ele. 

 

Disponível em: 

http://www.searh.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=5670&ACT=null&PAGE=

null&PARM=null&LBL=NOT%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80

%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2+CIA 

 

http://www.searh.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=5670&ACT=null&PAGE=null&PARM=null&LBL=NOT%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2+CIA
http://www.searh.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=5670&ACT=null&PAGE=null&PARM=null&LBL=NOT%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2+CIA
http://www.searh.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=5670&ACT=null&PAGE=null&PARM=null&LBL=NOT%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2+CIA
http://www.searh.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=5670&ACT=null&PAGE=null&PARM=null&LBL=NOT%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2+CIA
http://www.searh.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=5670&ACT=null&PAGE=null&PARM=null&LBL=NOT%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2+CIA
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ANEXO B – BIOGRAFIA – LUÍS DA CÂMARA CASCUDO I 

 

 Luís da Câmara Cascudo nasceu em Natal, na Rua Senador José Bonifácio, chamada 

Rua das Virgens, 212, no Bairro da Ribeira, numa Sexta-feira, dia de São Sabino, a 30 de 

dezembro de 1898, às 17:30 hs. Seus pais eram Francisco Justino de Oliveira Cascudo e Ana 

Maria da Câmara Cascudo, nascida Pimenta. Cascudo explica a origem familiar do nome: 

"Cascudo não denomina, realmente, minha família paterna, constituída dos Justino de 

Oliveira, Gondim, Ferreira de Melo e Marques Leal. Meu avô, Antonio Justino de Oliveira 

(...) era, nos últimos anos, chamado o velho Cascudo, pela devoção ao Partido Conservador, 

também com essa alcunha. Dois filhos, Francisco e Manuel, tiveram a idéia de juntar o 

Cascudo ao nome, vocábulo que jamais meu avô pronunciou. O nome Cascudo, no caso, não 

é o inseto, o coleóptero, mas vem do peixe de loca, Acari." Na sua mocidade, teve existência 

de príncipe, morando numa Chácara no Tirol, denominada Vila Cascudo, centro permanente 

de reuniões literárias, jantares festivos, recitais de músicos famosos que transitavam pela 

cidade. Estudou no Atheneu Norte Riograndense, cursou Medicina na Bahia e Rio de Janeiro, 

fazendo até o quarto ano. Desistiu de ser médico, por falta de vocação, e foi estudar Direito no 

Recife, onde se formou em 1928. Apaixonou-se por uma menina de 16 anos, com delicadeza 

e nome de flor, Dáhlia Freire. Casaram-se em 21 de abril de 1929 e tiveram dois filhos: 

Fernando Luís e Anna Maria. Iniciou-se como jornalista em outubro de 1918, no jornal "A 

Imprensa", de propriedade de seu pai. Colaborou em todos os jornais de Natal e em vários do 

país, mantendo seções diárias inesquecíveis, como "Bric-a-Brac", naquele jornal, e "Acta 

Diurna", em "A República" e no "Diário de Natal". Esta última foi mantida quase diariamente 

de 1939 a 1952 e de 1959 a 1960, numa totalidade de 1.848 artigos. Essas seções foram os 

germens de quase todos os seus livros, fomentando a sua obra de historiador, folclorista, 

antropólogo, etnógrafo, sociólogo, ensaísta, tradutor-comentador, memorialista e cronista, 

com renome internacional. Estreou como escritor lançando o seu primeiro trabalho VERSOS 

REUNIDOS, em 1920, antologia poética de Lourival Açucena, com introdução e notas de sua 

autoria. No ano seguinte, 1921, publicou o primeiro livro inteiramente seu, ALMA 

PATRÍCIA, crítica literária em torno dos poetas potiguares desconhecidos do resto do Brasil. 

Sua consagração como escritor, entretanto, ocorreu a partir de 1938-39 e, sobretudo, ao longo 

da década de 40. Escreveu sobre os mais variados assuntos, sendo evidente a sua 

especialização na etnografia e no folclore e a sua predileção pela história, pela geografia e 

pela biografia. Entre os seus mais de 200 livros, opúsculos e ensaios destacam-se: Dicionário 

do Folclore Brasileiro, Literatura Oral no Brasil, Vaqueiros e Cantadores, Canto de Muro, 

Rede de Dormir, Jangada, História dos Nossos Gestos, História da Alimentação no Brasil, 

Civilização e Cultura, Geografia do Brasil Holandês, Geografia dos Mitos Brasileiros, Contos 

Tradicionais do Brasil, Locuções Tradicionais do Brasil, Lendas Brasileiras, Superstições e 

Costumes, entre outros. O Dicionário do Folclore Brasileiro, que teve a sua primeira edição 

em 1954, foi a primeira compilação acadêmica de temas ligados ao Folclore, que não tinha, na 

época, "status" de ciência. Realizou várias viagens de estudo e pesquisa pelo Brasil e exterior. 

Em 1947-1948 foi a Portugal organizar e participar do 1o . Congresso Luso-Brasileiro de 

Folclore, onde foi saudado pela imprensa local como "uma das mais altas expressões 

mundiais no domínio do folclore e etnografia".[...] A nós cabe, hoje, a imensa 
responsabilidade de valorizar e divulgar o inesgotável legado cultural que ele nos deixou. Sua 

casa, localizada na Avenida Câmara Cascudo, 377, Cidade Alta, Natal/RN, abriga hoje o 

Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo. 

Disponível em: 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/secretaria_extraordinaria_de_cultura/DOC/DOC000000000

010559.PDF. Acesso em: 01 de ago de 2016. 

 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/secretaria_extraordinaria_de_cultura/DOC/DOC000000000010559.PDF
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/secretaria_extraordinaria_de_cultura/DOC/DOC000000000010559.PDF
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ANEXO C – BIOGRAFIA – LUÍS DA CÂMARA CASCUDO II 

 

Diógenes da Cunha Lima 

 

 

 

 
 

 

LIMA, Diógenes da Cunha, 1937. Câmara Cascudo: um brasileiro feliz. 3. ed. ver. e 

aum.,  comemorativa dos 100 anos do nascimento de Luís da Câmara Cascudo. Rio de 

Janeiro, Lidador, 1998.  
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ANEXO D – COMO FAZER UMA NARRAÇÃO 

 
1 - Como fazer uma Narração: 

1.1 - Introdução 

Narrar é contar uma história, que pode ser real ou imaginária, fictícia. Essa história deve envolver 

personagens, que interagem entre si gerando acontecimentos, que ocorrem em um determinado lugar e em uma 

determinada época. Assim, a narração se caracteriza por ser uma modalidade dinâmica de redação, na qual 

predominam os verbos de ação, ao contrário da descrição, onde predominam verbos de estado (ser, estar...). 

 

1.2 - Antes de escrever 

Antes de começar a fazer uma narração, é importante responder a algumas perguntas para facilitar a 

construção do texto: 

1. Qual fato ou acontecimento será narrado? 

2. Quando ele ocorreu ou ocorrerá? 

3. Onde tudo acontece? 

4. Quais são os personagens? 

5. Por que o fato aconteceu? 

6. Como ele ocorreu? 

7. Quais as suas consequências? 

8. O narrador participa da história? 

 

1.3 - Escrevendo uma narração 

Depois de responder às principais perguntas sobre o tema da narração, é preciso organizar as ideias no 

papel. Para isso, é preciso conhecer os elementos da narração e sua estrutura. 

 

1.4 - Elementos da Narração 

Na narração, é preciso caracterizar e desenvolver os seguintes elementos: 

1. Narrador ; 2 personagem; 3 enredo; 4 tempo; 5 espaço 

 

1.5 - Narrador e Foco Narrativo 

O narrador é a entidade que conta a história e, de acordo com as características e limitações que 

definem como o autor vai contar a história, pode se colocar sob várias perspectivas, também chamadas Focos 

Narrativos: 

 

1. Narrador Onisciente e Onipresente 

2. Narrador Personagem 

3. Narrador Observador 

 

1.6 - Narrador Onisciente e Onipresente 

 

O Narrador Onisciente e Onipresente sabe de tudo sobre as personagens, conhece o que se passa no 

seu íntimo, todas as suas emoções e pensamentos. Ainda, conhece a totalidade do enredo, os antecedentes das 

ações, suas entrelinhas, seus pressupostos, seu futuro e suas consequências. 

É como se ele pudesse estar dentro das mentes de todos os personagens e em todos os lugares ao 

mesmo tempo. Nesse caso, a narração normalmente é feita em 3ª pessoa, o que não impede que o narrador faça 

intromissões narrando em 1ª pessoa. 

 

1.7 - Narrador Personagem 

O Narrador Personagem conta em 1ª pessoa uma história da qual participa, vivendo sua ação. Por isso, 

não tem conhecimento dos sentimentos e pensamentos das outras personagens que o cercam e nem pode ver o 

contexto com total clareza. Pode narrar uma história em que é o protagonista, como em "Memórias Póstumas de 

Brás Cubas" de Machado de Assis, ou ser um personagem coadjuvante como o Dr. Watson narrando as 

peripécias de Sherlock Holmes. Sua maneira de contar é fortemente marcada por características subjetivas e 

emocionais, o que faz com que a narrativa seja parcial, impregnada por seu próprio ponto de vista. 

 

1.8 - Narrador Observador 

O Narrador Observador conhece os fatos, mas não participa deles. Não tem conhecimento íntimo das 

personagens, e nem das ações vivenciadas. Isso permite que ele se mantenha neutro, distante e imparcial. Relata 

apenas o que vê ou imagina acontecer, sem invadir o cérebro ou o coração das personagens para expor seus 
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sentimentos e pensamentos ao espectador. Quando o narrador é observador, todo o texto é escrito 

necessariamente em 3ª pessoa. 

 

1.9 - Enredo 

O Enredo, também chamado de trama ou intriga, é o conjunto de fatos ligados entre si que 

fundamentam a ação de um texto narrativo. É o encadeamento de ações executadas pelas personagens, ordenados 

em uma sequência lógica e temporal, a fim de se criar um sentido ou emoção no espectador. Geralmente, o 

enredo se baseia em um conflito entre os personagens, que é responsável pelo nível de tensão da narrativa. 

 

1.10 - Personagens 

Não existe narrativa sem personagens. Personagens não são apenas as pessoas, mas também animais e 

até mesmo objetos inanimados. Até um lápis que rola pela mesa até cair no chão pode ser um personagem. Pode 

ser personagem qualquer ser ou objeto esteja num certo ambiente praticando (ou sofrendo) uma ação, ainda que 

de forma involuntária. 

 

1.11 - Tipos de Personagens 

As personagens podem ser classificadas em, principais ou secundários de acordo com o relevo ou 

importância que possuem no desenrolar da trama: 

 

1.12 - Personagens Principais 

 

As Personagens Principais são aquelas que desempenham o papel central, sendo fundamentais para o 

desenvolvimento da trama. Podem ser classificados em Protagonistas e Antagonistas. De forma simplificada, 

podemos dizer que o protagonista é aquele que deseja algo, enquanto ao antagonista cabe impedir, dificultar, ou 

destruir esse objeto de desejo. 

O antagonista nem sempre é uma pessoa, podendo ser um objeto, um animal, ou mesmo uma situação 

financeira, cultural, social (pobreza, instrução, trabalho), um problema físico ou ainda uma peculiaridade 

psicológica, que dificulta o acesso àquilo que o protagonista deseja. 

 

1.13 - Personagens Secundárias 

As Personagens Secundárias podem ser classificadas em Coadjuvantes e Figurantes. As Personagens 

Coadjuvantes são aquelas que assumem um papel de menor importância, mas não deixam de ser importantes 

para o desenrolar da trama, já que dão suporte à história tecendo pequenas ações em torno das personagens 

principais. Já as Personagens Figurantes tem como único objetivo ilustrar um ambiente ou o espaço social do 

qual são representantes durante o desenrolar de uma ação da trama. 

 

1.14 – Tempo 

 

A evolução temporal pode se dar de duas formas: 

1. Tempo cronológico: determinado pela sucessão cronológica dos fatos 

2. Tempo psicológico: é o tempo subjetivo, vivido ou sentido pela personagem, que flui 

em de acordo com o seu estado de espírito. 

Ao contar a história, o narrador pode usar a ordem linear dos fatos ou alterar a ordem temporal, 

recuando a acontecimentos passados ou antecipando acontecimentos futuros, condensando, resumindo ou 

omitindo parte dos acontecimentos e até interrompendo a história para dar lugar a descrições ou divagações. 

 

1.15 – Espaço 

O espaço é a caracterização do ambiente ou cenário no qual a história acontece: 

1. Espaço Físico: é o espaço real, que serve de cenário à ação, onde as personagens se 

movem. 

2. Espaço Social: é constituído pelo ambiente social, representado pelas personagens 

figurantes. 

3. Espaço Psicológico: espaço interior da personagem, constituído por suas vivências, 

seus pensamentos e sentimentos. 

 

1.16 - Estrutura da Narração 

A narração tem uma estrutura básica e característica, que, apesar de não ser absoluta, deve ser seguida 

na medida do possível. Lembre-se de que essa estrutura não impede que muitas vezes o texto narrativo seja 

recheado com trechos descritivos e dissertativos. 
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A estrutura mais utilizada em textos narrativos é a seguinte: 

1. Situação inicial - os personagens e espaço são apresentados. 

2. Estabelecimento de um conflito - um acontecimento modifica a situação apresentada e 

desencadeia uma nova situação a ser resolvida, que quebra a estabilidade de personagens e 

acontecimentos. 

3. Clímax - ponto de maior tensão na narrativa. 

4. Epílogo - solução do conflito, o que nem sempre significa um final feliz. 

 

1.17 – Exemplo: Branca de Neve 

1.18 - Situação Inicial 

A história começa com o estabelecimento de uma situação inicial, apresentando os personagens: "Era 

uma vez, uma linda princesa chamada Branca de Neve, cuja beleza desabrochava dia-a-dia, causando inveja em 

sua madrasta, a rainha." 

 

1.19 - Estabelecimento de um conflito 

 

"A malvada rainha, disfarçando-se como uma pobre velhinha vendedora de maçãs, lhe oferece uma 

fruta envenenada. Ao morder a maçã, a jovem cai ao chão, desfalecida, como se estivesse morta. O feitiço da 

maçã envenenada só poderia ser quebrado pelo primeiro beijo de amor." 

 

1.20 - Clímax 

Então, ocorre o Clímax, que é o instante decisivo e de maior intensidade emocional da narração: 

 

"Um dia, o príncipe finalmente encontra Branca de Neve e lhe dá um beijo. De repente, os olhos da 

jovem se abrem, como se ela acabasse de despertar de um sono profundo." 

 

1.21 - Epílogo 

Depois do Clímax, acontece o desfecho da trama, solucionando de vez o conflito. 

"Branca de Neve e o príncipe, montados em seu belo cavalo, partem rumo ao castelo do príncipe, 

onde viveram felizes para sempre." 

Disponível em: <http://linguaportuguesaagostinho.blogspot.com.br/2009/03/producao-textual-

narracao.html>. Acesso em 20 de mar. de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://linguaportuguesaagostinho.blogspot.com.br/2009/03/producao-textual-narracao.html
http://linguaportuguesaagostinho.blogspot.com.br/2009/03/producao-textual-narracao.html
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ANEXO E – CONTO “SIMBAD E OS ELEFANTES” 
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ANEXO F – ATIVIDADE SOBRE O CONTO “SIMBAD E OS ELEFANTES” 

 

1 Quem é o autor do livro em que aparece o episódio lido? Como você chegou a essa 

conclusão?  

2 No primeiro parágrafo, um único narrador conta, em terceira pessoa, o que 

Sherazade disse ao sultão.  

a) No segundo parágrafo, quem passa a narrar a história?  

b) Qual o foco narrativo (primeira ou terceira pessoa)?  

c) Ao longo da narrativa, acontece uma nova troca de narrador. Em que parágrafo 

acontece a mudança ? 

d) Quem passa a narrar? 

e) Em que pessoa do discurso acontece a narração? 

3 Sherazade inicia a história falando sobre um carregador chamado Himbad.  

a) Qual a importância da personagem Himbad na narrativa?  

b) O trecho em destaque permite ao leitor deduzir que a motivação de Simbad para 

suas viagens e aventuras foi conseguir riquezas, aprender mais sobre a vida e os seres 

humanos ou encontrar o amor verdadeiro? 

4 Logo no começo da história, Simbad conta o que o levou a torna-se escravo de um 

rico mercador . Explique como isso se deu.  

5 Você já sabe que textos narrativos possuem estrutura semelhante. Identifique o que 

se passa em cada parte do enredo de “Simbad e os elefantes”.  

a) Situação inicial 

b) complicação 

d) Clímax 

e) Desfecho 
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ANEXO G – MODELO DE TRANSCRIÇÃO 

 

 

Fonte: PEREIRA, Camila Sequetto; BARROS, Fernanda; MARIZ, Luciana. 

Universos: língua portuguesa. 9º ano. São Paulo: Edições SM, 2015.  
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ANEXO H – CONTO “FLOR, TELEFONE, MOÇA” 

Carlos Drummond de Andrade 

Não, não é conto. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta, e 

vai passando. Naquele dia escutei, certamente porque era a amiga quem falava. É doce ouvir os 

amigos, ainda quando não falem, porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais. 

Até sem olhos. 

E sorrindo: 

– Mas você não vai acreditar, juro. 

Quem sabe? Tudo depende da pessoa que conta, como do jeito de contar. Há dias em que 

não depende nem disso: estamos possuídos de universal credulidade. E daí, argumento máximo, a 

amiga asseverou que a história era verdadeira. 

– Era uma moça que morava na Rua General Polidoro, começou ela. Perto do Cemitério São 

João Batista. Você sabe, quem mora por ali, queira ou não queira, tem de tomar conhecimento da 

morte. Toda hora está passando enterro, e a gente acaba por se interessar. Não é tão empolgante como 

navios ou casamentos, ou carruagem de rei, mas sempre merece ser olhado. A moça, naturalmente, 

gostava mais de ver passar enterro do que não ver nada. E se fosse ficar triste diante de tanto corpo 

desfilando, havia de estar bem arranjada. 

Se o enterro era mesmo muito importante, desses de bispo ou de general, a moça costumava 

ficar no portão do cemitério, para dar uma espiada. Você já notou como coroa impressiona a gente? 

Demais. E há a curiosidade de ler o que está escrito nelas. Morto que dá pena é aquele que chega 

desacompanhado de flores – por disposição de família ou falta de recursos, tanto faz. As coroas não 

prestigiam apenas o defunto, mas até o embalam. Às vezes ela chegava a entrar no cemitério e a 

acompanhar o préstimo até o lugar do sepultamento. Deve ter sido assim que adquiriu o costume de 

passear lá por dentro. Meu Deus, com tanto lugar pra passear no Rio! E no caso da moça, quando 

estivesse mais amolada, bastava tomar um bonde em direção à praia, descer no Mourisco, debruçar-se 

na amurada. Tinha o mar à sua disposição, a cinco minutos de casa. O mar, as viagens, as ilhas de 

coral, tudo grátis. Mas por preguiça pela curiosidade dos enterros, sei lá por quê, deu para andar em 

São João Batista, contemplando túmulo. Coitada! 

– No interior isso não é raro… 

– Mas a moça era de Botafogo. 

– Ela trabalhava? 

– Em casa. Não me interrompa. Você não vai me pedir certidão de idade da moça, nem sua 

descrição física. Para o caso que estou contando, isso não interessa. O certo é que de tarde costumava 

passear – ou melhor, “deslizar” pelas ruinhas brancas do cemitério, mergulhada em cisma… Olhava 

uma inscrição, ou não olhava, descobria uma figura de anjinho, uma coluna partida, uma águia, 

comparava as covas ricas às covas pobres, fazia cálculos de idade dos defuntos, considerava retratos 

em medalhões – sim, há de ser isso que ela fazia por lá, pois que mais poderia fazer? Talvez mesmo 

subisse ao morro, onde está a parte nova do cemitério, e as covas mais modestas. E deve ter sido lá 

que, uma tarde, ela apanhou a flor. 

– Que flor? 

– Uma flor qualquer. Margarida, por exemplo. Ou cravo. Para mim foi margarida, mas é 

puro palpite, nunca apurei. Apanhou com esse gesto vago e maquinal que a gente tem diante de um pé 

de flor. Apanha, leva ao nariz – não tem cheiro, como inconscientemente já esperava –, depois amassa 

a flor, joga para um canto. Não se pensa mais nisso. 

Se a moça jogou a margarida no chão do cemitério ou no chão da rua, quando voltou para 

casa, também ignoro. Ela mesma se esforçou mais tarde por esclarecer esse ponto, mas foi incapaz. O 

certo é que já tinha voltado, estava em casa bem quietinha havia poucos minutos, quando o telefone 

tocou, ela atendeu. 

– Aloooô… 

– Quede a flor que você tirou de minha sepultura? 

A voz era longínqua, pausada, surda. Mas a moça riu. E, meio sem compreender: 

– O quê? 

Desligou. Voltou para o quarto, para as suas obrigações. Cinco minutos depois, o telefone 

chamava de novo. 
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– Alô. 

– Quede a flor que você tirou de minha sepultura? 

Cinco minutos dão para a pessoa mais sem imaginação sustentar um trote. A moça riu de 

novo, mas preparada. 

– Está aqui comigo, vem buscar. 

No mesmo tom lento, severo, triste, a voz respondeu: 

– Quero a flor que você me furtou. Me dá minha florzinha. 

Era homem, era mulher? Tão distante, a voz fazia-se entender, mas não se identificava. A 

moça topou a conversa: 

– Vem buscar, estou te dizendo. 

– Você bem sabe que eu não posso buscar coisa nenhuma, minha filha. Quero minha flor, 

você tem obrigação de devolver. 

– Mas quem está falando aí? 

– Me dá minha flor, eu estou te suplicando. 

– Diga o nome, senão eu não dou. 

– Me dá minha flor, você não precisa dela e eu preciso. Quero minha flor, que nasceu na 

minha sepultura. 

O trote era estúpido, não variava, e moça, enjoando logo, desligou. Naquele dia não houve 

mais nada. 

Mas no outro dia houve. À mesma hora o telefone tocou. A moça, inocente, foi atender. 

– Alô! 

– Quede a flor… 

Não ouviu mais. Jogou o fone no gancho, irritada. Mas que brincadeira é essa! Irritada 

voltou à costura. Não demorou muito, a campainha tinia outra vez. E antes que a voz lamentosa 

recomeçasse: 

– Olhe, vire a chapa, já está pau. 

– Você tem que dar conta de minha flor, retrucou a voz de queixa. Pra que foi mexer logo na 

minha cova? Você tem tudo no mundo, eu, pobre de mim, já acabei. Me faz muita falta aquela flor. 

– Essa é fraquinha. Não sabe de outra? 

E desligou. Mas, voltando ao quarto, já não ia só. Levava consigo a idéia daquela flor, ou 

antes, a ideia daquela pessoa idiota que a vira arrancar uma flor no cemitério, e agora a aborrecia pelo 

telefone. Quem poderia ser? Não se lembrava de ter visto nenhum conhecido, era distraída por 

natureza. Pela voz não seria fácil acertar. Certamente se tratava de voz disfarçada, mas tão bem que 

não se podia saber ao certo se de homem ou de mulher. Esquisito, uma voz fria. E vinha de longe, 

como de interurbano. Parecia vir de mais longe ainda… Você está vendo que a moça começou a ter 

medo. 

– E eu também. 

– Não seja bobo. O fato é que aquela noite ela custou a dormir. E daí por diante é que não 

dormiu mesmo nada. A perseguição telefônica não parava. Sempre à mesma hora, no mesmo tom. A 

voz não ameaçava, não crescia de volume: implorava. Parecia que o diabo da flor constituía para ela a 

coisa mais preciosa do mundo, e que seu sossego eterno – admitindo que se tratasse de pessoa morta – 

ficara dependendo da restituição de uma simples flor. Mas seria absurdo admitir tal coisa, e a moça, 

além do mais, não queria se amofinar. No quinto ou sexto dia, ouviu firme a cantilena da voz e depois 

passou-lhe uma bruta descompostura. Fosse amolar o boi. Deixasse de ser imbecil (palavra boa, 

porque convinha a ambos os sexos). E se a voz não se calasse, ela tomaria providências. 

A providência consistiu em avisar o irmão e depois o pai. (A intervenção da mãe não abalara 

a voz.) Pelo telefone, pai e irmão disseram as últimas à voz suplicante. Estavam convencidos de que se 

tratava de algum engraçado absolutamente sem graça, mas o curioso é que, quando se referiam a ele, 

diziam “a voz”. 

– A voz chamou hoje? Indagava o pai, chegando da cidade. 

– Ora. É infalível, suspirava a mãe, desalentada. 

Descomposturas não adiantavam, pois, ao caso. Era preciso usar o cérebro. Indagar, apurar 

na vizinhança, vigiar os telefones públicos. Pai e filho dividiram entre si as tarefas. Passaram a 

frequentar as casas de comércio, os cafés mais próximos, as lojas de flores, os marmoristas. Se alguém 

entrava e pedia licença para usar o telefone, o ouvido do espião se afiava. Mas qual. Ninguém 
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reclamava flor de jazigo. E restava a rede dos telefones particulares. Um em cada apartamento, dez, 

doze no mesmo edifício. Como descobrir? 

O rapaz começou a tocar para todos os telefones da Rua General Polidoro, depois para todos 

os telefones das ruas transversais, depois para todos os telefones da linha dois-meia… Discava, ouvia 

o alô, conferia a voz – não era –, desligava. Trabalho inútil, pois a pessoa da voz devia estar ali por 

perto – o tempo de sair do cemitério e tocar para a moça – e bem escondida estava ela, que só se fazia 

ouvir quando queria, isto é, a uma certa hora da tarde. Essa questão de hora também inspirou à família 

algumas diligências. Mas infrutíferas. 

Claro que a moça deixou de atender telefone. Não falava mais nem com as amigas. Então a 

“voz”, que não deixava de pedir, se outra pessoa estava no aparelho, não dizia mais “você me dá 

minha flor”, mas “quero minha flor”, “quem furtou minha flor tem que restituir”, etc. Diálogo com 

essas pessoas a “voz” não mantinha. Sua conversa era com a moça. E a “voz” não dava explicações.  

Isso durante quinze dias, um mês, acaba por desesperar um santo. A família não queria 

escândalos, mas teve de queixar-se à polícia. Ou a polícia estava muito ocupada em prender 

comunista, ou investigações telefônicas não eram sua especialidade – o fato é que não se apurou nada. 

Então o pai correu à Companhia Telefônica. Foi recebido por um cavalheiro amabilíssimo, que coçou 

o queixo, aludiu a fatores de ordem técnica… 

– Mas é a tranquilidade de um lar que eu venho pedir ao senhor! É o sossego de minha filha, 

de minha casa. Serei obrigado a me privar de telefone? 

– Não faça isso, meu caro senhor. Seria uma loucura. Aí é que não se apurava mesmo nada. 

Hoje em dia é impossível viver sem telefone, rádio e refrigerador. Dou-lhe um conselho de amigo. 

Volte para sua casa, tranquilize a família e aguarde os acontecimentos. Vamos fazer o possível. 

Bem, você já está percebendo que não adiantou. A voz sempre mendigando a flor. A moça 

perdendo o apetite e a coragem. Andava pálida, sem ânimo para sair à rua ou para trabalhar. Quem 

disse que ela queria mais ver enterro passando? Sentia-se miserável, escravizada a uma voz, a uma 

flor, a um vago defunto que nem sequer conhecia. Porque – já disse que era distraída – nem mesmo se 

lembrava da cova de onde arrancara aquela maldita flor. Se ao menos soubesse… 

O irmão voltou do São João Batista dizendo que, do lado por onde a moça passeara aquela 

tarde, havia cinco sepulturas plantadas. A mãe não disse coisa alguma, desceu, entrou numa casa de 

flores da vizinhança, comprou cinco ramalhetes colossais, atravessou a rua como um jardim vivo e foi 

derramá-los votivamente sobre os cinco carneiros. Voltou para casa e ficou à espera da hora 

insuportável. Seu coração lhe dizia que aquele gesto propiciatório havia de aplacar a mágoa do 

enterrado – se é que os mortos sofrem, e aos vivos é dado consolá-los, depois de os haver afligido. 

Mas a “voz” não se deixou consolar ou subornar. Nenhuma outra flor lhe convinha senão 

aquela, miúda, amarrotada, esquecida, que ficara rolando no pó e já não existia mais. As outras 

vinham de outra terra, não brotavam de seu estrume – isso não dizia a voz, era como se dissesse. E a 

mãe desistiu de novas oferendas, que já estavam no seu propósito. Flores, missas, que adiantava? 

O pai jogou a última cartada: espiritismo. Descobriu um médium fortíssimo, a quem expôs 

longamente o caso, e pediu-lhe que estabelecesse contato com a alma despojada de sua flor. 

Compareceu a inúmeras sessões, e grande era sua fé de emergência, mas os poderes sobrenaturais se 

recusaram a cooperar, ou eles mesmos são impotentes, quando alguém quer alguma coisa até sua 

última fibra, e a voz continuou, surda, infeliz, metódica. Se era mesmo de vivo (como às vezes a 

família ainda conjeturava, embora se apegasse cada dia mais a uma explicação desanimadora, que era 

a falta de qualquer explicação lógica para aquilo), seria de alguém que houvesse perdido toda noção de 

misericórdia; e se era de morto, como julgar, como vencer os mortos? De qualquer modo, havia no 

apelo uma tristeza úmida, uma infelicidade tamanha que fazia esquecer o seu sentido cruel, e refletir: 

até a maldade pode ser triste. Não era possível compreender mais do que isso. Alguém pede 

continuamente uma certa flor, e esta flor não existe mais para lhe ser dada. Você não acha inteiramente 

sem esperança? 

– Mas, e a moça? 

– Carlos, eu preveni que meu caso de flor era muito triste. A moça morreu no fim de alguns 

meses, exausta. Mas sossegue, para tudo há esperança: a voz nunca mais pediu. 

 
FONTE: <http://saladeleituraencantada.blogspot.com.br/2012/06/flor-telefone-moca-carlos-drummond-

de.html>. Acesso em outubro de 2016.  
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