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RESUMO 

 

Este projeto de intervenção vincula-se ao campo da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 

1996, 2006, 2009) e apresenta vertente etnográfica (ANDRÉ, 1995; ERICKSON, 1989). 

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

alunos do 9o ano do ensino fundamental II, uma professora de Língua Portuguesa e uma 

professora-pesquisadora, ambas da Escola Estadual Monsenhor Celso Cicco, em Ceará-

Mirim, no Estado do Rio Grande do Norte, além de agentes externos à escola, este projeto 

tem por objeto de estudo a escrita como prática social, desenvolvida através do estudo da 

cultura patrimonializada local e estabelece como produto um roteiro de turismo em forma 

de videolivro, mapeando alguns bens do Patrimônio Histórico e Cultural de Ceará-Mirim. 

Para a realização deste trabalho, desenvolvemos um projeto de letramento (KLEIMAN, 

1995, 2005), entendido como modelo didático (TINOCO, 2008), sustentado no pressuposto 

da “escrita como prática social”. Ancoramo-nos ainda no conceito de multiletramentos 

(ROJO, MOURA, 2012), letramentos sociais (STREET, 2014) e na concepção dialógica de 

linguagem (BAKHTIN, [1929] 2014). Partindo da cultura de referência dos alunos 

(CERTEAU, 2014), utilizamos linguagens por eles reconhecidas, trouxemos para a sala de 

aula a cultura patrimonializada de Ceará-Mirim e desenvolvemos práticas situadas de 

linguagem que visaram a mapear, sob a perspectiva de jovens ceará-mirinenses, os bens 

que se configuraram como importantes para a construção do referido roteiro. Nesse 

processo, tivemos como objetivo geral desenvolver práticas de escrita que visassem a 

re(descobrir) e, assim, a dar visibilidade a determinados bens da cultura patrimonializada 

de Ceará-Mirim. Para atingir esse objetivo geral, estabelecemos os seguintes objetivos 

específicos: i) mapear, sob a perspectiva dos ceará-mirinenses do grupo, os bens que se 

configuram como importantes para formação de um videolivro; ii) identificar aspectos das 

práticas de escrita desenvolvidas nesse projeto como ressignificadoras do ensino e 

aprendizagem da língua materna; iii) compreender como o projeto de letramento pode 

ressignificar o processo de ensinar e aprender LP. A rede de atividades (OLIVEIRA; 

SANTOS; TINOCO, 2014) que foi desenvolvida durante todo o projeto encaminhou para a 

geração de dados, materializados em forma de textos, vídeos, fotografias que apontaram 

para a uma nova postura do aluno frente às demandas sociais e econômicas da sociedade 

grafocêntrica. Durante todo o período de geração dos dados, depreendemos que, ao 

conhecer sua cultura e a história de seu povo, o aluno se engaja mais em um sentimento de 

pertencimento à sua comunidade e aos problemas sociais nos quais está envolvido. Em 

face disso, percebemos que este projeto contribui para a ressignificação de práticas de 

leitura e escrita que saem do espaço escolar e se projetam para além dos muros da escola. 

A análise dos dados é feita a partir do processo desenvolvido durante todo o tempo do 

projeto e tem como categorias de análise:  i) a escrita como prática social; ii) a rede de 

atividades que se desenvolveu durante todo o projeto; e, iii) os gêneros discursivos e sua 

relação com cada evento de letramento do projeto como um todo, do ponto de vista do 

gênero discursivo  (BAKHTIN [1953] 2011), ação social (BAZERMAN, 2005).  

 

Palavras-chave: Letramento. Projeto de letramento. Patrimônio histórico-cultural. Práticas 

de escrita. 
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ABSTRACT 

 

This intervention project is linked to the Applied Linguistics field (MOITA LOPES, 1996, 

2006, 2009) and comprises an ethnographic dimension (ANDRÉ, 1995; ERICKSON, 

1989). The project was developed in a learning community (AFONSO, 2001) comprised of 

9th grade students, a Portuguese language teacher, a teacher/ researcher from the Escola 

Estadual Monsenhor Celso Cicco state school in Ceara-Mirim (city located in the northern 

Brazil state of Rio Grande do Norte), as well as outside agents. The project’s objective was 

to study writing as a social practice that itself is developed through the study of inherited 

local culture. Its final product was the creation of a touristic route script mapping some of 

the local assets of Ceara-Mirim’s Historical and Cultural Heritage institutions, to be 

presented as a videobook. To achieve this final result a literacy project was developed 

(KLEIMAN, 1995, 2005) to serve as a didactic model (TINOCO, 2008) supported by the 

“writing as a social practice” tenet. The researchers also based the project on the concepts 

of multiliteracy (ROJO, MOURA, 2012), social literacy (STREET, 2014) and dialogic 

language (BAKHTIN, [1929] 2014). Starting at the student’s cultural frame of reference 

(CERTEAU, 2014), the researchers used familiar language, brought the inherited local 

culture into the classroom and developed situated language practices that aimed at 

mapping, under the points of view of the youngsters themselves, what was relevant enough 

to be added to this particular touristic route. The general objective of the project was to put 

into practice those concepts that allowed for the discovery and rediscovery of writing and, 

through that, make certain aspects of the cultural inheritance of Ceara-Mirim more 

noticeable and visible. To achieve this broader objective the researchers established as key 

the following specific and more focused objectives: i) to map, according to the points of 

view of the local youngsters, which cultural assets are relevant enough to be placed in a 

videobook; ii) to identify aspects of the writing practices developed in the project as re-

significations for the teaching and learning of the mother-tongue; iii) to understand how 

the literacy project can serve as re-signification to the process of teaching and learning the 

Portuguese Language. The activity network (OLIVEIRA; SANTOS; TINOCO, 2014) 

developed during the entire process lead the project toward the generation of data – 

materialized in the form of texts, videos and photographs – that, in turn, pointed toward a 

new posture of the students when facing the social and economic demands of a 

graphocentric society. During the entire period of data generation the researchers observed 

that, once aware of the culture and history of their people, the students become more 

engaged with a feeling of belonging to the community – and also to the social problems 

that affect it. In face of those findings, the researchers noted how the project contributed to 

the re-signification of reading and writing practices outside the school context and 

community – and into real life. Data analysis was conducted throughout the entirety of the 

project and comprises the following categories: i) writing as a social practice; ii) the 

activity network developed; and iii) the discursive genres and their link to each of the 

literacy events of the project as a whole, according to the point of view of the social action 

(BAZERMAN, 2005) discursive genre (BAKHTIN [1953] 2011).  

 

Keywords: Literacy. Literacy project. Historic and Cultural heritage. Writing Practices. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Práticas de ensino-aprendizagem de leitura e escrita têm sido objeto de estudo de 

várias pesquisas há quase quatro décadas (GERALDI, 1980; KATO, 1986; KLEIMAN, 

1995; SOARES, 1996, 2000; OLIVEIRA, 1998; TINOCO, 2004, 2008; SANTOS; 

RODRIGUES, 2012; FONTOURA, 2016). Todo esse investimento acadêmico se deve ao 

fato de a leitura e a escrita se mostrarem de fundamental importância para a formação de 

cidadãos mais competentes para lidar com as demandas da sociedade grafocêntrica em que 

estão inseridos.  

Nesse sentido, tendo em vista nosso interesse em investir nos estudos da 

língua(gem), voltamos nosso olhar para os conteúdos e a metodologia por meio dos quais a 

Língua Portuguesa (LP) tem sido trabalhada com os alunos do 8o ano em 2015, que, em 

2016, estavam no 9o ano1 da Escola Estadual Monsenhor Celso Cicco, localizada em 

Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte.  

Com esse olhar para as práticas pedagógicas voltadas para o ensino da LP, pudemos 

observar que as características mais recorrentes2 do ensino tradicional têm sido: ensino da 

gramática normativa (conceitos e exercícios de fixação conceitual, desvinculados dos usos 

sociais); uso do texto como pretexto para ensinar exercícios de análises morfológicas, 

sintáticas e classificação de nomenclaturas gramaticais; ensino de gêneros discursivos, com 

ênfase na estrutura composicional e subtração dos aspectos sociodiscursivos que vinculam 

cada gênero a uma situação de comunicação específica.  

Escrever, mesmo quando se ativa um modelo ou esquema organizativo, não se 

constitui como um amontoado de peças que seguem uma ordem preestabelecida. Hão de se 

considerar aspectos particulares ligados às condições de produção, tais como: adequação 

do dizer, propósito comunicativo, interlocutores, contexto sócio-histórico de quem escreve 

e de quem lê.   

                                                           
1 Nosso projeto de intervenção teve início no ano de 2015 e se estendeu até novembro de 2016. Sendo assim, 

os alunos iniciaram a participação no projeto quando estavam cursando o 8o ano. Diante da continuidade do 

trabalho no ano subsequente, esses mesmos alunos passaram a cursar o 9o ano e, assim, concluímos as ações 

demandadas do projeto tendo eles transitado, durante o projeto, por duas séries escolares. 
2 As práticas mais recorrentes às quais nos referimos foram depreendidas tanto a partir de conversas com 

colegas professores de Língua Portuguesa durante os intervalos de aula e em reuniões pedagógicas quanto de 

nossa própria prática antes de entrar no Mestrado Profissional em Letras. 
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Feita essa análise a partir de construtos desenvolvidos no ProfLetras3 e assumindo a 

concepção de escrita como prática social, tomamos como desafio pessoal e profissional 

investir nos estudos de letramento. Partimos do pressuposto de que é possível ressignificar 

o processo de ensino-aprendizagem de LP, tornando-o mais relevante para o grupo de 

estudantes com o qual trabalhamos via projeto de letramento (KLEIMAN, 2000). 

Passamos, então, a investir em um trabalho de ensino/aprendizagem voltado para 

práticas situadas de leitura e de escrita. Essas práticas encaminharam-nos (incluídos aqui 

nossos alunos) a refletir sobre os problemas sociais vivenciados pelo grupo que percebeu o 

alcance e a efetividade que a escrita, como prática social, assume na minimização ou até 

mesmo na resolução de alguns problemas sociais. 

Consequentemente, a primeira alteração que assumimos foi conceitual. Ao 

passarmos a tomar como base a escrita como prática social, começamos a observar, com 

mais critério, práticas situadas de linguagem vivenciadas por nós, pelos alunos e por 

agentes internos e externos à escola que poderiam estar envolvidos em um projeto de 

letramento relevante para nosso grupo. 

A segunda foi metodológica. Para pensar em ações de linguagem que tornassem o 

trabalho didático mais relevante para o grupo, partimos de um problema social, 

mencionado em sala de aula pelos próprios alunos. Jovens que são oriundos de famílias de 

baixa renda começaram a refletir sobre sua vida profissional e não estavam vendo, na 

comunidade em que vivem, perspectivas de trabalho.   

Pensar sobre esse problema social de grande envergadura e sobre alternativas de 

equacionamento fez com que esses alunos mergulhassem em um processo de imersão na 

realidade em que estamos inseridos. Percebemos a necessidade que nossos alunos 

demonstravam em descobrir alternativas por meio das quais pudessem se inserir no mercado 

de trabalho. Realmente, a falta de emprego e renda em Ceará-Mirim é especialmente 

preocupante nos dias de hoje, por vários motivos sobre os quais a seguir discorremos. 

                                                           
3 O Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) é um programa de pós-graduação stricto sensu, que se 

realiza em todo o Brasil e tem como foco a capacitação de professores de Língua Portuguesa que sejam 

efetivos nas redes públicas de ensino e estejam em atividade no ensino fundamental. As principais metas do 

PROFLETRAS são: i) aumentar a qualidade do ensino de Língua Portuguesa, no que se refere às habilidades 

de leitura e escrita; ii) proporcionar o multiletramento no mundo globalizado com a presença da internet; iii) 

desenvolver práticas pedagógicas eficientes e inovadoras, visando a uma maior competência dos alunos em 

relação à sua língua materna.  

(Informações adaptadas a partir do Portal da Capes, disponível em <http://www.capes.gov.br/educacao-a-

distancia/profletrashttp://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/profletras>. Acesso em 24/01/2017.) 

http://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/profletrashttp:/www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/profletras
http://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/profletrashttp:/www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/profletras
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Ceará-Mirim é uma cidade que, apesar de já ter sido um centro econômico muito 

importante para o Estado do Rio Grande do Norte, vive uma situação de marasmo 

socioeconômico. Não existem indústrias, tampouco programas de geração de emprego e 

renda. Por esse motivo, toda a sua economia gira em torno de algumas fabriquetas de roupa, 

funcionalismo público das esferas federal, estadual e municipal, aposentadoria de idosos e o 

Programa Bolsa Família.   

Para agravar o problema, houve, de 2011 para cá, houve um considerável 

crescimento populacional, tendo em vista a implementação do programa de governo “Minha 

casa, minha vida”. Foram construídos alguns conjuntos habitacionais, além de mais de 

3.000 casas construídas pela própria Prefeitura para a população de baixa renda. 

Salientemos que esse aumento populacional não foi acompanhado de melhoria da 

infraestrutura da cidade tampouco houve quaisquer políticas públicas para geração de 

emprego e renda. Esses fatos se constituíram como agravantes para o desemprego e para a 

falta de perspectiva para os jovens que almejam ingressar no mercado de trabalho, visto que 

houve um inchaço populacional sem uma readequação de infraestrutura capaz de sanar os 

problemas acarretados. 

Vale salientar que, atualmente, Ceará-Mirim é uma espécie de “cidade-dormitório”4 

devido a não possuir indústrias e a economia girar em torno da renda de aposentados, 

funcionários públicos e comerciantes. Esses fatos fazem com que muitos munícipes apenas 

durmam em suas casas, uma vez que a grande maioria da população da cidade trabalha em 

Natal ou nas fábricas têxteis do município vizinho: Extremoz.  

Porém, não foi sempre assim. Ceará-Mirim teve seu nascimento com a ascensão da 

economia açucareira, no século XIX. Esse fato rendeu à cidade, durante as décadas de 1850 

a 1920, em torno de cinquenta engenhos, usinas de açúcar, grandes casarões. Muita riqueza 

circulou nessa cidade da mesorregião do Leste Potiguar. No entanto, diante da decadência 

do império açucareiro que reinou da segunda metade do século XIX até as décadas de 60-70 

do século XX, restaram à cidade apenas a história e o patrimônio remanescente daquela 

época. 

                                                           
4 Cidade-dormitório é o nome dado à cidade em que habita uma grande quantidade de moradores que 

trabalham ou estudam em uma cidade vizinha próxima. Em Ceará-Mirim, esse conceito se aplica, pois 

conforme Jardim e Barcellos (2006), o termo cidade dormitório costuma ser relacionado a cidades com baixo 

dinamismo econômico e, respaldado por Caiado (2005), um grande crescimento populacional e expansão 

urbana em assentamentos precários de população de baixa renda. Miglioranza (2005, p. 3) afirma, por sua 

vez, que uma cidade dormitório é aquela “cidade cujos habitantes saem, em sua maioria para trabalhar em 

outra cidade, voltando apenas para dormir”.  
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Cientes disso, embora Ceará-Mirim não conte com incentivos institucionais para a 

valorização da cultura patrimonializada local, vimos como produtiva a ideia de desenvolver 

um trabalho voltado para (re)descobrir os tesouros ainda existentes na cidade e que 

poderiam ser (re)inventados como rotas de turismo. Nossos alunos, por sua vez, entenderam 

que esse trabalho poderia trazer, no futuro, alguma geração de emprego e renda.   

Muitos estudiosos, tais como Pereira (1959; 1969; 1982), Senna (1974), Alves 

(2008) e Azevedo (2008) já se debruçaram sobre a história, a formação do patrimônio 

sócio cultural e histórico da sociedade ceará-mirinense e a importância dele para o 

desenvolvimento da cidade. Todavia, nosso trabalho apresenta um diferencial: foi 

desenvolvido a partir do olhar de jovens estudantes de escola pública, os quais, usando a 

escrita como prática social, promoveram práticas situadas de linguagem, em situações reais 

de comunicação, e perceberam que o remanescente desse rico patrimônio sócio-histórico e 

cultural pode se tornar uma possibilidade para amenizar os anseios de uma nova forma de 

geração de oportunidades de trabalho. 

Para tanto foi necessário refazer caminhos já trilhados por pesquisadores mais 

experientes, reinventar e buscar os tesouros que ainda são importantes para o 

desenvolvimento do turismo na cidade de Ceará-Mirim/RN.  Por isso a grande importância 

da divulgação dos bens patrimoniais nela ainda existentes, mesmo aqueles que estão em 

ruínas. Afinal, todo esse patrimônio conta por si só a história da formação sociocultural de 

nossa cidade. 

 É para contribuir com essa divulgação e valorização que o videolivro produzido no 

nosso projeto assume uma perspectiva “insider”, ou seja, trata-se da visão de uma 

professora-pesquisadora e de um grupo de jovens, estudantes de escola pública, alguns 

nascidos e todos residentes em Ceará-Mirim, que (re)escrevem algumas histórias e estórias 

da cultura patrimonializada local. 

 Dadas as limitações temporais deste trabalho, não nos foi possível mapear cada um 

dos bens patrimoniais constituintes da história e da cultura de nossa cidade. Sendo assim, 

escolhemos alguns deles que, pela representatividade que guardam em si, a nosso ver, 

demonstram com mestria a importância que teve a era da aristocracia açucareira na 

formação do patrimônio histórico e cultural da sociedade ceará-mirinense. 
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Foi assim que chegamos a alguns dos “tesouros” de Ceará Mirim, bens da cultura 

local que podem gerar motivações para serem visitados por diversas comunidades escolares 

do município, por grupos de estudantes/professores de municípios vizinhos ou ainda por 

visitantes de outras localidades, cidades, estados, ou seja, por potenciais interessados em 

conhecer a cultura local e os encantos que guarda em si pela formação histórica que possui.  

Para tanto, realizamos uma pesquisa sobre a cidade de Ceará-Mirim com base em 

textos históricos sobre a importância desses bens e sobre a trajetória sócio-histórica e 

econômica que a formação do patrimônio cultural teve para si e para o Estado do Rio 

Grande do Norte (RN). Isso significou contemplar o auge e a decadência da economia 

açucareira na construção histórica da cidade.  

Como resultado desse trabalho colaborativo, tendo como objeto de estudo a escrita 

como prática social, construímos um videolivro no qual constam alguns monumentos 

históricos arquitetônicos e culturais5. Esse videolivro foi produzido em forma de roteiro 

turístico e servirá como guia que poderá apontar a riqueza cultural da cidade de forma a 

contribuir para a implementação do turismo como uma possibilidade de desenvolvimento 

econômico no município. 

Com isso, buscamos dar um novo olhar a elementos da cultura ceará-mirinense, 

atribuindo-lhes uma perspectiva que acrescente às publicações já existentes sobre Ceará-

Mirim o olhar dos jovens da terra (re)escrevendo histórias e, ao mesmo tempo, valorizando 

a cultura local. É possível que essa construção coletiva e colaborativa viabilize de forma 

mais efetiva a atividade turística na cidade e, consequentemente, gere algumas 

possibilidades de emprego e renda. Todavia, mesmo que isso não se realize a contento,                

a relevância de nossa pesquisa está em trazer, para dentro da sala de aula, a escrita como 

uma tecnologia de fundamental importância para responder às demandas da vida em 

sociedade. Usada como prática social, a escrita é um instrumento capaz de transformar a 

realidade daqueles que dela fazem uso. 

 Pensar dessa forma nos trouxe inquietações que descortinaram algumas perguntas 

de pesquisa: 1) que práticas de escrita poderão contribuir para dar visibilidade a 

determinados bens da cultura patrimonializada de Ceará-Mirim? 2) Que bens da cultura 

patrimonializada de Ceará-Mirim serão visibilizados no videolivro a ser produzido pelo 

                                                           
5 No item “contexto da ação”, explicitaremos os critérios que nos fizeram eleger “alguns” bens da cultura 

patrimonializada de Ceará-Mirim. 
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grupo? 3) Quais aspectos caracterizam as práticas de escrita desenvolvidas nesse projeto? 4) 

De que forma o projeto de letramento desenvolvido pode ressignificar o ensino de LP?  

Tais perguntas nos direcionaram para o delineamento de alguns objetivos que  

nortearam esta pesquisa. Dentre eles, elegemos, como objetivo geral, a  escrita como prática 

social e, assim, passamos a desenvolver práticas de escrita que visam a re(descobrir) e a dar 

visibilidade a determinados bens da cultura patrimonializada de Ceará-Mirim6. Para atingir 

o objetivo geral, de forma mais efetiva, estabelecemos os seguintes objetivos específicos: i) 

mapear, sob a perspectiva dos ceará-mirinenses do grupo, os bens que se configuram como 

importantes7 para formação de um videolivro; ii) identificar aspectos das práticas de escrita 

desenvolvidas nesse projeto; iii) explicitar como o projeto de letramento pode ressignificar o 

processo de ensinar e aprender LP.    

Do ponto de vista da relevância acadêmica, este projeto de intervenção se justificou 

por dois fatores essenciais. O primeiro foi o fato de que foi desenvolvido com vistas a 

ressignificar o processo de ensinar e aprender LP. O segundo é que essa ressignificação se 

realizou por meio de práticas significativas de escrita, geradas a partir de situações 

vivenciadas pelos alunos, tendo como eixo norteador a escrita como prática social. 

Conjuntamente com as práticas situadas, o caráter político deste projeto de 

intervenção se constitui como um fator relevante para nossa pesquisa. Não encontramos 

em nossa cidade políticas públicas que engajem os jovens de escola pública em uma 

educação patrimonial. Portanto, a valorização da cultura, o conhecimento da origem e da 

formação do patrimônio sócio-histórico e cultural aliados a práticas de escrita em um 

contexto dentro e fora da escola proporcionaram a realização de ações dentro da 

comunidade na qual nos inserimos.  Pensamos que a partir dessas ações possamos construir 

meios para a implantação de políticas que se tornem duradouras e efetivas. Por exemplo,           

a implementação do turismo como fonte de economia e geração de emprego e renda. 

 

                                                           
6 Cultura patrimonializada: dizemos dos bens materiais e imateriais que constituem a formação do patrimônio 

sócio-histórico e cultural da cidade de Ceará-Mirim/RN. 

7 A cidade de Ceará-Mirim, por ter se constituído a partir do desenvolvimento da monocultura da cana-de-

açúcar, guarda um patrimônio histórico e cultural muito vasto. Por isso foi necessário fazer um recorte para a 

produção do vídeo livro a que nos propomos. Esse recorte foi feito a partir das escolhas dos próprios alunos. 

Após terem uma visão mais global da maioria desses bens, selecionaram alguns para procederem a um 

aprofundamento maior e, assim, obterem os conhecimentos suficientes para a construção do produto final do 

projeto de intervenção: o videolivro. 
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Para tanto, tomamos por objeto de estudo a escrita como prática social com a 

finalidade de escrever sobre cultura patrimonializada da cidade de Ceará-Mirim sob a 

perspectiva dos próprios estudantes. Para que isso pudesse se tornar realidade, 

desenvolvemos COM8 os alunos (e não “para” eles nem “por” eles) o mapeamento de 

monumentos históricos e/ou arquitetônicos que compõem o patrimônio histórico e cultural 

(material e imaterial) que representa e identifica a cidade de Ceará-Mirim. A meta 

alcançada é a produção de um videolivro de autoria coletiva.  

 Para que tudo isso fosse possível, tivemos de fazer algumas escolhas teórico-            

-metodológicas que serão explicitadas no decorrer dos próximos capítulos. Assim, do ponto 

de vista estrutural, este trabalho apresenta-se organizado em cinco partes: (i) Considerações 

iniciais; (ii) Contextualização; (iii) Quadro teórico; (iv) Análise de dados; e (v) 

Considerações finais. Além de todas essas partes, também compõem o nosso trabalho as 

referências, os apêndices e os anexos. 

O primeiro capítulo tem a finalidade de apresentar aspectos gerais de nosso trabalho. 

Nele, consideramos algumas problematizações que nos levaram às escolhas que tivemos de 

fazer para a realização deste projeto e, assim, chegarmos ao objeto de estudo, à meta a que 

nos propusemos, à relevância pedagógica e social deste projeto, às questões de pesquisa, ao 

objetivo geral e aos específicos, enfim, aos elementos que nos deram um norte para 

traçarmos a presente caminhada acadêmica.   

No segundo capítulo, fazemos referência primeiramente ao contexto da pesquisa, 

focalizando a configuração da pesquisa qualitativa de paradigma interpretativista, bem 

como seu enquadramento como pesquisa-ação de vertente etnográfica que se insere na 

Linguística Aplicada. Em seguida, detemo-nos a explicitar o contexto de ação, ou seja,        

o ambiente onde o projeto foi desenvolvido, partindo do macrocenário (a cidade de Ceará-

Mirim, no Estado do Rio Grande do Norte) para o microcenário (a Escola Estadual 

Monsenhor Celso Cicco). Nesse mesmo capítulo, focalizamos também os colaboradores, os 

procedimentos e os instrumentos de geração de dados, o corpus e os procedimentos que 

utilizamos para a análise dos dados desta pesquisa. 

 

                                                           
8 A escolha do item lexical “COM” em detrimento de “para” e “por” tem a intenção de marcar a relação de 

cooperação/colaboração com que desenvolvemos este projeto. A motivação da escolha visa a deixar claro 

que o projeto não se processa de forma unilateral e sim colaborativa. Ele não é fruto da ação mandatária da 

professora-pesquisadora. Existe, de fato, uma colaboração efetiva entre todos os sujeitos e agentes envolvidos 

no projeto.  
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No terceiro capítulo, apresentamos as lentes teóricas sob as quais nos debruçamos 

para alicerçar nossa investigação: basicamente, os Estudos do Letramento de perspectiva 

etnográfica (KLEIMAN, 1995), dos quais tomamos por empréstimo os conceitos de práticas 

e eventos de letramento, projeto de letramento, rede de atividades, multiletramentos (ROJO, 

MOURA, 2014) e multimodalidade (DIONÍSIO, 2014); e a concepção sócio-interacional de 

linguagem (BAKHTIN, [1929] 2014); de gêneros discursivos em duas perspectivas: do 

ponto de vista do conteúdo temático, do estilo e da estrutura composicional, e estão 

indissoluvelmente ligados ao enunciado (BAKHTIN, 2011 p. 262), e do ponto de vista de 

gênero como ação social  (BAZERMAN, 2005);  e da escrita como prática social. 

No quarto capítulo, discutimos de forma analítica as ações do projeto. As categorias 

usadas para isso são as seguintes: escrita como prática social; rede de atividades em um 

projeto de letramento; evento de letramento versus gênero discursivo. 

O quinto capítulo traz as considerações finais, que se destinam a apresentar as 

respostas alcançadas para nossas perguntas de pesquisa, a importância e as contribuições de 

nosso trabalho. 

Por fim, com a finalidade de conduzir a uma maior compreensão dos documentos 

impressos e digitais que consultamos durante toda a realização deste projeto de intervenção 

apresentamos as referências, os apêndices e os anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Neste segundo capítulo de nosso trabalho, temos como finalidade a apresentação 

dos contextos relacionados à pesquisa e à ação. Inicialmente, apresentaremos as razões 

pelas quais entendemos que esta pesquisa se insere na Linguística Aplicada, que se assenta 

como pesquisa-ação; possui paradigma qualitativo, apresentando vertente etnográfica. Em 

seguida, discorreremos sobre o contexto de ação, o ambiente da pesquisa, os colaboradores 

e apresentaremos a importância da formação do patrimônio histórico e cultural da cidade 

de Ceará-Mirim/RN, bem como a relação dessa cultura com as práticas de escrita que 

realizamos. 

 

2.1 CONTEXTO DA PESQUISA  

  

A pesquisa realizada se configurou como uma pesquisa qualitativa por ser esse tipo 

de investigação científica que foca no caráter subjetivo do objeto analisado, estudando as 

suas particularidades e experiências individuais de natureza interpretativista e vertente 

etnográfica (ANDRÉ, 1995). Foi desenvolvida por meio de um projeto de intervenção que, 

devido às peculiaridades a seguir explicitadas, enquadra-se na pesquisa-ação.  

Um projeto de intervenção, em nosso trabalho, desenvolveu-se como uma proposta 

de ação a partir da leitura da realidade, considerando o contexto nas suas várias expressões, 

com a finalidade de dar uma ressignificação às práticas ditas naturalizadas. Engloba os 

enfoques social, político, ideológico, cultural, econômico. 

Nessa abordagem etnográfica, segundo André (1995), o pesquisador faz parte do 

grupo, não é apenas um observador. Nesse sentido, ele direciona sua atenção não só para as 

pessoas, mas também para o que, juntas, elas fazem e para as formas como elas trabalham 

ou como se veem, identificando quais são seus valores e quais são os papéis sociais que 

estão envolvidos nos momentos das ocorrências das ações.  

A pesquisa-ação se mostra uma importante abordagem metodológica de pesquisa 

por ter como foco desenvolver ações capazes de aliar a teoria à prática, com a finalidade de 

transformar uma determinada realidade, que, conforme afirma Elliott (1991, p. 69), é “[...] 

o estudo de uma situação social com vistas a melhorar a qualidade da ação dentro dela”. 
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Nesse sentido, o pesquisador e os demais colaboradores se envolvem de maneira 

criativa e consciente para que, de forma colaborativa, sejam associadas a aprendizagem e a 

mudança. Logo, aliando-se teoria e prática, o processo pode se tornar mais efetivo e 

acarretar maior compreensão dos resultados e das mudanças por parte dos envolvidos. 

O gráfico a seguir representa o processo por meio do qual se realiza uma pesquisa-

ação, que compreende a identificação de um problema e, a partir dele, traçam-se caminhos 

no sentido de investigar, buscar soluções para intervir e agir em busca das transformações 

necessárias. 

 

Gráfico 1 – Processo da pesquisa-ação 

 

                                  Fonte: Koerich (2009). 

 

Esse gráfico foi construído a partir das reflexões teóricas de Thiollent (1988), que 

assim compactua... 

 

[...] a pesquisa-ação é um tipo de investigação social com base empírica 

que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com 

a resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 

de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1988, p. 40). 

 

Dessa compreensão de fazer pesquisa decorre a nossa própria investigação. Sem dúvida, o 

projeto de intervenção que desenvolvemos está intimamente relacionado ao modo de 

operar da pesquisa-ação: partimos de um problema mencionado pelos alunos (falta de 

emprego e renda para os jovens da cidade) e de uma perspectiva também pensada por eles 
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(potencial turístico existente na comunidade). A partir disso, passamos a buscar dados 

relevantes, a analisá-los e a tomá-los como o ponto de partida para traçar caminhos, 

buscando intervir e agir de forma a criar possibilidades de mudanças. 

Nesse projeto, utilizamos o método de investigação interpretativista por termos 

ciência de que, em situações situadas de linguagem, estão envolvidos sujeitos ideológicos e 

históricos. Os alunos, os professores e os demais colaboradores desse projeto são sujeitos 

inscritos em posicionamentos discursivos diversos que os inserem em práticas sociais 

diversas. No entanto, cada um com seus posicionamentos tende a, pela colaboração, 

agregar ações para atingir as metas a que se propõe. 

Ressaltamos ainda no aspecto contextualização da pesquisa que nosso trabalho se 

insere no campo da Linguística Aplicada (LA). Conforme Moita Lopes (2009), a LA faz 

uma investigação da linguagem como prática social que se insere em diversos domínios, 

pois “[...] reconhece a necessidade de não se constituir como uma disciplina, mas como 

uma área mestiça e nômade” (MOITA LOPES, 2009, p. 19), o que a caracteriza, de acordo 

com o mesmo autor, como indisciplinar. Entendemos, então, que, por abarcar uma grande 

diversidade de objetos, métodos e teorias, dialoga com outras disciplinas com o objetivo de 

obter uma melhor compreensão das questões sociais que envolvem a linguagem. 

Em decorrência de o foco desta pesquisa-ação ser a escrita como prática social, ela 

encontra respaldo nos construtos teóricos da Linguística Aplicada (LA), que, na visão de 

Moita Lopes (1996, p. 22), se apresenta como:  

 

[...] uma área de investigação aplicada, mediadora, interdisciplinar, 

centrada na resolução de problemas de uso da linguagem, que tem como 

foco a linguagem de natureza processual, que colabora com o avanço do 

conhecimento teórico e que utiliza métodos de investigação de natureza 

positivista e interpretativista. 

 

Quanto ao item “instrumentos”, utilizamos: textos dos alunos (notas de campo e 

produções escritas a partir das pesquisas documentais e etnográficas), fotografias e vídeos 

(prédios históricos e monumentos que guardam valores identitários da cultura local – 

ruínas de engenhos e velhos casarões representantes da época áurea da cultura açucareira, 

em Ceará-Mirim: das décadas de 60 e 70 do século XIX até as décadas 60 e 70 do século 

XX), entrevistas semiestruturadas (com o cidadão ceará-mirinense Franklim Marinho – 

história viva da formação da cultura local), palestras (prof. Gibson Machado, historiador da 
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cultura da cidade), registros de aulas passeio, anotações de campo bem como registros de 

aulas convencionais. 

 

2.2 CONTEXTO DA AÇÃO 

 

 A ação foi desenvolvida em dois cenários que, do ponto de vista da localização, 

classificamos como o macrocenário e o microcenário. O macrocenário é a cidade de Ceará-

Mirim, região metropolitana de Natal, no estado do Rio Grande do Norte.                            

O microcenário é a Escola Estadual Monsenhor Celso Cicco, de ensino fundamental II, 

localizada nessa mesma cidade.  

 

2.2.1 A cidade de Ceará-Mirim  

 

Geograficamente, a cidade de Ceará-Mirim está localizada na mesorregião do leste 

potiguar e é parte da microrregião de Macaíba. Assim, compõe a região metropolitana de 

Natal junto com as cidades de Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, São José de 

Mipibu, Monte Alegre e Nísia Floresta. 

 

Figura 1 – Mapa de Ceará-Mirim 

 

                  Fonte: ALMAPAS, acesso em 15/01/2017. 

 

O mapa da figura 2 indica a posição geográfica que a cidade de Ceará-Mirim ocupa 

dentro do território nacional. Quase no ponto extremo leste do Brasil encontra-se o Estado 
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do Rio Grande do Norte, conforme percebemos no mapa ao alto. Fazendo parte da unidade 

federativa do Brasil – Rio Grande do Norte, também ao leste do Estado, localiza-se a 

cidade de Ceará-Mirim, como está em destaque no mapa de cor vermelha. No mapa maior, 

a cidade de Ceará-Mirim é ladeada de outras cidades que com ela fazem limites, sendo 

uma das que se limitam com o Oceano Atlântico. A cidade de Ceará-Mirim faz parte de 

um grupo de cidades próximas a Natal, capital do Estado, formando junto com elas o que 

se convencionou denominar “região metropolitana de Natal”, conforme podemos ver na 

figura a seguir.   

Figura 2 - Região Metropolitana de Natal -RMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

   

O mapa da figura 3 apresenta como se posicionam as nove cidades que compõem a 

região metropolitana9 de Natal. A cidade de Ceará-Mirim fica mais ao norte da região 

litorânea, em contraposição com Nísia Floresta, que se localiza mais ao sul. Isso com 

relação à cidade de Natal que está localizada bem ao centro da região do litoral. 

A cidade de Ceará-Mirim data do século XIX e nasceu como vila agregada à cidade 

de Extremoz. Sua história está ligada aos índios potiguares que viviam às margens do Rio 

Pequeno e que comercializavam clandestinamente o pau-brasil com os franceses e 

espanhóis e, posteriormente, com os portugueses. Seu patrimônio histórico hoje consta 

                                                           
9 Uma região metropolitana ou área metropolitana consiste em uma área composta por um núcleo urbano 

densamente povoado e por suas áreas vizinhas menos povoadas. Este aglomerado urbano partilha indústrias, 

infraestruturas e habitações. 

 Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_metropolitana, acesso em 25/02/2017. 

Fonte: http://mapasblog.blogspot.com.br/, acesso em 25/09/2015. 

A cidade de Ceará-Mirim 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_metropolitana
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basicamente de ruínas de velhos engenhos, símbolos da antiga riqueza vivenciada pelos 

senhores de engenhos na época áurea da economia açucareira.  

 

Figura 3 – Vista aérea de Ceará-Mirim 

 

                            Fonte: http://jorgemoreira5.zip.net/, acesso em 15/10/2015. 

 

 O índio Poti, Antônio Felipe Camarão, que chefiava a tribo dos Potiguares, uniu-se 

aos portugueses na iniciativa de fundar um povoado, inicialmente denominado Aldeia de 

Guagiru. Nesse povoado, foram construídos um convento, uma igreja, um prédio destinado 

à cadeia pública e a câmara municipal.  

Com a Carta Régia do Marquês de Pombal, os jesuítas foram proibidos de 

participar da organização administrativa e do ensino do povoado. Esse fato fez com que os 

índios, insatisfeitos e pressionados pelos colonizadores, vendessem suas terras a estranhos. 

Nessa época, com a chegada dos negros africanos, iniciou-se o trabalho escravo e                          

a formação dos engenhos de cana-de-açúcar. Dessa forma, nascia um povoado subordinado 

ao município de Extremoz e dominado por senhores de engenho que tinham consciência do 

poder econômico que lhes era conferido, tendo como resultado uma sociedade pautada não 

só na fidalguia e elegância, mas também em relações de poder, dominação e muitas 

desigualdades sociais. 

Com o crescimento regional do ciclo econômico do açúcar e a chegada de novos e 

poderosos concorrentes, a economia açucareira em Ceará-Mirim começou a dar sinais de 

enfraquecimento. Como exemplo disso, citamos o desenvolvimento dessa atividade 

agrícola no estado de Pernambuco. Esse fato deu início à decadência da economia 
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açucareira e, consequentemente, à derrocada do poderio econômico dos senhores de 

engenho da cidade de Ceará-Mirim.  

Ceará-Mirim emancipou-se e passou a ser município somente em 1858 e, 

consequentemente, seus engenhos passaram a moldar a economia local e a construir uma 

indústria açucareira própria. Com isso, formou-se um tipo de sociedade aristocrática, com 

os senhores de engenho influindo também nos aspectos políticos da região. 

 

2.2.2 A formação do patrimônio histórico e cultural de Ceará-Mirim 

 

 A palavra patrimônio é de origem latina e, conforme Houaiss (2001, p. 2148), é 

derivada da palavra pater, que significa pai. Num sentido mais social do que simplesmente 

a paternidade física, é utilizada no sentido de herança, legado.  

Na definição feita pela Constituição Federal de 1988, artigo 216, houve o acréscimo 

do adjetivo cultural.  Vejamos como está redigido o artigo 216, da referida constituição: 

  

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 

de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  

I - as formas de expressão; 

 II - os modos de criar, fazer e viver;  

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais;  

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

 Ao agregar o adjetivo “cultural” ao termo “patrimônio” ficou implícita a inclusão 

de diferentes trabalhos realizados pelo homem, daí advindo o termo “bem cultural”, que 

Machado (2010, p. 12), assim definiu:  

 

Bem cultural é o resultado da ação do homem, fruto da relação que 

estabelece com a natureza e com os outros homens. Quando um homem 

transforma a natureza para satisfazer suas necessidades através do 

trabalho, ele produz objetos, cria instrumentos e utensílios, estabelece 

normas, elabora regras de convivência, expressa seus sentimentos e 

emoções, lida de diferentes formas com os elementos extra-humanos e 

organiza ritos e celebrações para expressar suas crenças. (MACHADO, 

2010 p. 12). 
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 Podemos deduzir que todo produto da ação humana que possui significação 

cultural se constitui como um bem cultural, pressupondo um valor estético, histórico, 

científico ou social, atribuídos pelas gerações passadas, presentes e futuras. 

 Dentre as várias formas de classificar o patrimônio, três delas nos interessam para 

realização de nosso trabalho. Tomamos como referência a classificação de Machado (2010, 

p. 16), que descreve: 

 

Patrimônio material: maneiras de vestir, hábitos alimentares, 

instrumentos musicais, obras de arte, técnicas construtivas, monumentos, 

máquinas e equipamentos, móveis, moedas... 

Patrimônio imaterial: são as canções; crenças; celebrações; lendas; 

saberes que passam de uma geração para outra; manifestações lúdicas e 

plásticas; lugares e espaços de convívio; dialetos... 

Patrimônio arquitetônico ou edificado: abrange as construções de 

diferentes usos, como: residências; fortificações; templos; praças; 

edifícios públicos; fábricas, silos; portos; moinhos... (MACHADO, 2010, 

p. 16). 

 

 

Uma Educação Patrimonial deve pautar-se em questões conceituais, práticas e 

metodológicas que se baseiam nas seguintes etapas: observação, registro, exploração e 

apropriação. Todas essas etapas, em algum quantitativo, estiveram presentes no 

desenvolvimento de nosso projeto. 

Segundo o Guia Básico de Educação Patrimonial...  

 

Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho 

educacional centrado no patrimônio cultural, como fonte primária de 

conhecimento coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as 

evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos 

aspectos, sentidos e significados, o trabalho de Educação Patrimonial 

busca levar crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, 

apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para 

um melhor usufruto desses bens e propiciando a geração e a produção de 

novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural. 

(HORTA; GRUMBERG; MONTEIRO, 1999, p. 6).  

 

 

Por isso optamos por investigar com nossos alunos os bens culturais, pesquisar 

sobre a formação e as condições de preservação do patrimônio sócio-histórico e cultura 

local, como forma de desenvolver as habilidades de observação, atribuição de sentidos, 
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contextualização e construção do conhecimento em sua multiplicidade, visando a ampliar 

sua capacidade crítica quanto ao conhecimento de suas origens. 

O período colonial vivido pela cidade de Ceará-Mirim, constituído pelo auge da 

economia açucareira, denominada Era da Cana-de-açúcar, legou à cidade um rico 

patrimônio arquitetônico (casarões de arquitetura neoclássica, ruínas de antigos engenhos, 

que, por si só, contam a história da trajetória econômica do município) e cultural (a igreja 

matriz, o museu Guaporé, dentre outros). 

Com a decadência do império açucareiro em Ceará-Mirim, algumas famílias, até 

então nobres, viram-se sem condições financeiras para conservar o que haviam construído 

durante a trajetória da época de riquezas. Por isso observamos, hoje, que algumas 

construções representativas do tempo do apogeu do açúcar estão em completo abandono, 

como é o caso da casa grande do engenho Guaporé (hoje ruínas do Museu Nilo Pereira), 

dentre muitas outras. 

Nesse sentido, para mapear a cultura patrimonializada de Ceará-Mirim, adotamos 

os seguintes critérios: bens do patrimônio arquitetônico, historicidade dos casarões, grau de 

representatividade da sociedade aristocrática ceará-mirinense do século XIX, bens culturais 

que configuram o império do açúcar. Respeitados esses critérios, buscamos nos aproximar 

de bens materiais e imateriais que apresentem marcas identitárias da sociedade ceará-

mirinense.  

Essa construção, porém, não é simples. Foi necessário repensar COM nossos 

alunos o próprio conceito de patrimônio cultural. Apoiamo-nos, para tanto, em Machado 

(2004, p. 10), que afirma ser patrimônio cultural um “[...] conjunto de bens produzidos por 

outras gerações, ou seja, os bens resultantes da experiência coletiva que um grupo humano 

deseja manter como perene”. 

Esse conceito supera a noção de patrimônio estático e engloba mais que objetos, 

construções, documentos e obras. Ele encampa também pessoas, marcas, comidas, 

vestígios que individualizam os homens e as mulheres em épocas marcadas pelo tempo e 

pela cultura.  

A escrita como prática social conduz a trabalhar com a linguagem em práticas 

situadas de situações comunicativas reais. Nesse esteio teórico, o conceito de cultura é 

fundamental. Em nosso trabalho, conforme veremos no quadro teórico, entendemos 

“cultura” como sendo práticas situadas, com modos de viver, com modos de dizer, modos 
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de fazer sempre carregados de significados históricos, sociais e ideológicos, econômicos e 

regionais. Dessa forma, não é cabível a “cultura” no singular.   

Coaduna-se com essa concepção o construto de projeto de letramento, que, por 

sua vez, vem de uma perspectiva etnográfica que pressupõe a pluralidade: letramentos e 

culturas. Por isso, num entendimento de que os letramentos e as culturas se entrelaçam em 

contextos sociais reais e situados, sempre de forma plural, detivemo-nos a estudar o 

patrimônio não só material, mas também imaterial da cidade e elegemos para isso o estudo 

de algumas lendas10: “A mulher que virou serpente”, “A lenda da baleia”, “A lenda da 

cabaça” e “A lenda do boi que falou”, além de algumas danças, tais como: o “Congo de 

guerra11” e o “Boi de reis12”. 

As construções de Ceará-Mirim que ajudam a comprovar a história áurea da 

cidade ainda se constituem como indícios de um passado fidalgo que necessita ser 

(re)descoberto. Elas representam as marcas de uma época em que muito dinheiro circulava 

nesse município e podem ser comprovadas, por exemplo, pelos resquícios de arquitetura 

neoclássica com traços de beleza e requinte.  

Conforme as palavras do historiador ceará-mirinense Azevedo (2008, p. 120):  

 

[...] são relíquias geradoras de atrativos e expectativas que entornam os 

grandes atrativos turísticos que o município ainda preserva [...] o que não 

dá para esquecer, pois as marcas desses encontros e desencontros estão 

no seu patrimônio arquitetônico, nas manifestações culturais, na riqueza e 

na nobreza de sua gente, ou seja, Ceará-Mirim tem muitas histórias a 

contar...  

 

                                                           
10 As lendas da cidade estão associadas à formação cultural e histórica. Muitas delas se relacionam com a 

época da escravidão nos grandes engenhos de açúcar, tendo como tema principal a maldade com a qual os 

coronéis do açúcar e as senhoras de engenho tratavam os escravos que lhes “pertenciam”.  

11 Congo de guerra: a congada é um auto popular que faz referências às lutas medievais entre cristãos e 

mouros e também às embaixadas da rainha Jinga, soberana africana que viveu na África no século XVI. 

Portanto, uma manifestação popular que traz em suas raízes a pluralidade cultural transmitida por várias 

gerações. Em Ceará-Mirim, o mestre Tião Oleiro preservou durante 90 anos as tradições populares do Congo 

de Guerra, grupo folclórico criado por seu pai, João da Rocha, no final do século XIX. O CENTENÁRIO DE 

MESTRE TIÃO OLEIRO. Disponível em: http://gibsonmachadocm.blogspot.com.br/2014/10/centenario-do-

mestre-tiao-oleiro.html, acesso em 13 de agosto de 2016.  

12  A folia de Reis de boi ou “Boi de Reis” é uma manifestação popular do folclore religioso brasileiro do 

ciclo natalino, originário do Teatro Medieval de Rua, da Península Ibérica. O Reis apresenta-se durante o 

ciclo de natal, prolongando-se até o dia de São Braz, 3 de Fevereiro, e sendo reapresentado no dia 20 de 

Fevereiro, dia de São Sebastião. A TRADIÇÃO DE REIS DE BOI. Disponível em: 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAABeKoAH/a-tradicao-reis-boi,  acesso em 08 de agosto de 2016. Em 

Ceará-Mirim (RN) é uma dança folclórica preservada pelo Mestre Luiz Chico e se chama “Boi de Reis de 

Matas”. 

http://gibsonmachadocm.blogspot.com.br/2014/10/centenario-do-mestre-tiao-oleiro.html
http://gibsonmachadocm.blogspot.com.br/2014/10/centenario-do-mestre-tiao-oleiro.html
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABeKoAH/a-tradicao-reis-boi
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Outro escritor local, Júlio Gomes de Senna, afirma que a era dos engenhos e das 

usinas surge antes mesmo de Ceará-Mirim existir como município. 

 

A indústria açucareira nasceu antes de 1843, quando a sede do município 

ainda era Extremoz, a tirar pela instalação nesse ano por Antônio Bento 

Viana no Engenho “Carnaubal”, da primeira moenda de ferro horizontal. 

Depois, veio a indústria de aguardente, a princípio em alambique de barro 

e, logo mais, substituído por destilarias de cobre. Ainda na base açucareira, 

existe uma pequena fábrica de doce de banana e balas na cidade (SENNA,  

1974, p. 154).  

 

 Segundo a fala do escritor supracitado, pode-se dizer que a constituição da cidade 

de Ceará-Mirim e sua formação sócio histórica foi iniciada a partir das vilas que foram se 

formando decorrentes da proliferação dos muitos engenhos que foram surgindo com o 

desenvolvimento da cultura canavieira culminando com a emancipação política da cidade, 

no ano de 1958. 

 

2.2.3 A Escola Estadual Monsenhor Celso Cicco 

 

A Escola Estadual Monsenhor Celso Cicco foi inaugurada no dia 11 de agosto do 

ano de 1960, pelo então governador Aluísio Alves, que escolheu propositadamente o dia 

11 de agosto em homenagem ao dia dos estudantes. Está situada na Av. Eneas Cavalcante, 

1525, Centro – Ceará-Mirim (RN). O primeiro ano letivo da escola foi em 1961. 

 

Figura 4 – Fachada da Escola 

 

                            Fonte: acervo da pesquisa (2015). 
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 No prédio onde funciona a escola, há treze salas de aula; uma sala da diretoria; uma 

sala dos professores, com ambiente para lanche e dois banheiros (masculino e feminino); 

uma sala de informática; uma secretaria; um auditório com ar-condicionado; uma quadra 

descoberta; um ginásio de esportes; um almoxarifado; uma cozinha e um pátio descoberto 

(local utilizado para lanche e recreação); banheiro dentro do prédio; banheiro adequado a 

alunos com deficiência ou mobilidade reduzida; biblioteca, que dispõe de mesas e cadeiras 

para os usuários e seu acervo é constituído por centenas de livros, em sua maioria, de 

literatura infanto-juvenil. A escola ainda dispõe dos seguintes equipamentos: computadores 

administrativos; 10 computadores para alunos; 1 TV; 1 equipamento de som; 1 impressora; 

1 equipamento de multimídia; 1 videocassete; DVD; antena parabólica; copiadora; 

retroprojetor; impressora; projetor multimídia (datashow); câmera fotográfica/filmadora. 

 A escola funciona em três turnos. No turno matutino, há dez turmas do 6o ao 9o ano 

do EF II, com quarenta alunos, em média, em cada turma. São três turmas de sexto ano, 

duas de sétimo, três de oitavo, sendo uma de correção de fluxo, e duas de nono. No 

vespertino há também dez turmas com quarenta alunos, em média. Nesse período, 

funcionam duas turmas de nono ano, duas de oitavo, três de sétimo e três de sexto, 

incluindo no sétimo e no sexto uma turma de correção de fluxo. 

 A equipe gestora é formada por um diretor, uma vice-diretora, uma coordenadora 

financeira, uma coordenadora administrativa, dois coordenadores pedagógicos, que se 

revezam nos três turnos, dois auxiliares de disciplina e um professor readaptado que 

trabalha na biblioteca. 

 Quanto aos professores, são em número de sessenta, distribuídos nos três turnos. 

Em relação aos funcionários, há nove: três merendeiras, três auxiliares de serviços gerais, 

dois administrativos e um vigia, que também desempenha as funções de porteiro. 

 A escola apresenta uma boa infraestrutura. Dispõe de água filtrada, água da rede 

pública, energia elétrica da rede pública, esgoto da rede pública, fossa séptica, coleta de 

lixo e acesso à internet. 
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2.2.4 Colaboradores da pesquisa 

 

O projeto de intervenção desenvolvido contou com a participação de setenta 

estudantes do 8o ano em 2015, ou seja, duas turmas. Todavia, para dar continuidade à 

geração de dados em 2016, optamos por trabalhar com apenas uma turma e, assim, 

conseguirmos acompanhar a produção de grupos menores: cinco grupos de cinco 

estudantes e um grupo de cinco estudantes 

Além disso, permaneceram colaborando com o nosso projeto a professora-

pesquisadora, que é professora de LP; a também professora de LP, Natália Alves, e agentes 

externos à escola: a Secretária Municipal de Educação, o guia de turismo que se 

autodenomina “Barão de Ceará-Mirim II”, o Prof. Gibson Machado Alves, o Sr. Franklin 

Marinho e o Mestre Luiz Chico. 

Esses colaboradores foram de fundamental importância no desenvolvimento de 

nosso projeto, tendo, cada um deles, colaborado com seus saberes específicos para a 

continuidade e finalização da meta. 

Com a finalidade de preservar a identidade dos colaboradores do projeto, optamos 

por usar pseudônimos para todos aqueles que nesta pesquisa estiverem citados, exceto 

aqueles que assinaram termos de autorização para uso do nome e da imagem reais. Dentre 

eles estão o Prof. Gibson Machado, o Guia Barão, o Sr. Franklin Marinho e o Mestre Luiz 

Chico. 

Empreendemos durante toda a execução do projeto várias práticas de leitura e de 

escrita, aulas passeio, palestras, seminários, aulas convencionais que serão descritas no 

item “geração de dados” e fazem parte do corpus desta pesquisa. 

 

2.2.5 Geração de dados 

 

Para a geração de dados desta pesquisa, foram utilizados, durante o trimestre final 

do ano de 2015 e todo o primeiro semestre de 2016, os seguintes instrumentos e 

procedimentos metodológicos. 

Num primeiro momento, reunimos textos históricos sobre a cidade de Ceará-Mirim 

(ALVES, 2008; AZEVEDO, 2008; CASTRO, 2010); uma crônica do escritor local Edgar 

Barbosa (“O velho engenho”); letra e música do hino de Ceará-Mirim. Depois da 
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apresentação do hino (letra e áudio), fizemos uma reflexão sobre os locais a que o hino se 

refere, como, por exemplo, a Usina Ilha Bela, a Usina São Francisco que, durante várias 

décadas, foram a principal fonte de economia e geração de emprego e renda da cidade, 

principalmente para a população da zona rural, porém não existem mais.  

Apresentamos também dois vídeos hospedados no site YouTube (O roteiro dos 

engenhos e o vídeo de Ceará-Mirim com o hino) e fizemos a leitura da crônica “Velho 

Engenho”, do escritor ceará-mirinense Edgar Barbosa. Depois, foi promovida uma 

discussão sobre o que era apresentado nos vídeos e a realidade atual em que se encontram 

alguns dos prédios históricos de nossa cidade. Tudo isso com a finalidade de preparar os 

alunos para a aula passeio que fizemos no dia 21 de outubro de 2015. 

Para geração dos dados que formaram o corpus dessa pesquisa quatro eventos de 

letramento foram de suma importância. O primeiro foi a aula passeio com o grande grupo; 

o segundo, a palestra do Prof. Gibson Machado; em seguida, foram as aulas passeio com os 

grupos menores, num total de seis; e, por fim, os seminários escolares.  

 Além de notas de campo, fotografias, vídeos, os eventos e as práticas de letramento 

desenvolvidos se desdobraram em uma rede de atividades, algumas diretas, outras 

indiretas, envolvendo toda a comunidade de aprendizagem. A culminância dessa rede de 

atividades foi a produção de um videolivro hospedado na plataforma CALAMÈO, uma 

plataforma de publicação de revistas digitais, publicações interativas, livros e catálogos on-

line.  

O Calaméo é uma plataforma de publicação de documentos Web 2.0 gratuita que 

cria publicações Web interativas permitindo a sua utilização em vários formatos de 

arquivos PDF, Open Office e MS Office e arquivos de textos para criação de publicação. 

Tivemos de adquirir a assinatura “premiun” para poder colocar links, vídeos e áudios e 

assim enriquecer e tornar mais prazerosos o acesso e a leitura do videolivro. 
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Figura 5 - Página inicial do CALAMÈO 

 

                               Fonte: https://pt.calameo.com/, acesso em 13/11/2016 

 

 Os gêneros produzidos pelos alunos a partir das aulas passeio, a palestra e os 

seminários foram resultado de uma escrita colaborativa e processual e são os que constam 

no videolivro publicado na plataforma de publicações on-line – CALAMÉO. 

 

Figura 6 - Capa do videolivro 

 

                                   Fonte: acervo da pesquisa (2016). 

 

A figura 6 mostra como se apresenta o videolivro depois de depositado na 

plataforma de publicações CALAMÈO, cujo link anexamos para visualização por aqueles 

que assim o desejarem https://pt.calameo.com/read/005102718a55a41a69c99, acesso em 

14/03/2017. 

 

 

 

https://pt.calameo.com/
https://pt.calameo.com/read/005102718a55a41a69c99
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3 QUADRO TEÓRICO  

 

 Neste terceiro capítulo de nosso trabalho, temos o propósito de apresentar as bases 

teóricas que serviram de eixo norteador para embasar nosso estudo, com atenção para os 

estudos da linguagem e o ensino de língua materna, o ensino da Língua Portuguesa no 

Brasil e as concepções de linguagem; o conceito de cultura, culturas e cultura situada, 

questões sobre o texto, gênero e ensino; os estudos do letramento e seus conceitos básicos 

(práticas de letramento, eventos de letramento, agente de letramento, projeto de 

letramento); e a aula passeio, como evento de letramento. Abordaremos, ainda, conceitos 

referentes aos multiletramentos e à multimodalidade  

 

3.1 ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL E CONCEPÇÕES DE 

LÍNGUA(GEM) 

  

As práticas de ensino e aprendizagem de língua materna via projeto de letramento 

requerem do professor/agente uma concepção de linguagem voltada para a interação, o 

diálogo e as práticas situadas de linguagem. Por isso, o fato de ter como temática a escrita 

como prática social para dar visibilidade a cultura patrimonializada local, nos fez refletir 

sobre essas práticas e a história da língua portuguesa no Brasil. 

A história da Língua Portuguesa (LP) no Brasil não coincide com o início da 

história do descobrimento, conforme afirmam pesquisadores do assunto (SOARES, 1998; 

2001; GERALDI, 20011). De acordo com Soares (2001), foi só nas últimas décadas do 

século XIX que houve a inclusão da disciplina “Língua Portuguesa” ou “Português”, no 

currículo escolar. Mesmo assim só a partir dos anos 1950, devido à influência das 

mudanças nas condições sociais e culturais que exigiam que as escolas delineassem novos 

objetivos e funções, a LP tornou-se componente curricular. Aliada a essas novas 

proposições de mudanças, fez-se inevitável que a escola delineasse novos rumos para as 

disciplinas curriculares. A LP acompanhou as novas tendências sócio-históricas e culturais.  

A análise da LP no Brasil pauta-se por duas perspectivas que estão imbricadas e 

que não podem ser esquecidas quando se trata da análise de sua historicidade. A primeira é 

de cunho sociopolítico, que encampa fatores externos ao ensino: aspectos sociais, políticos, 

econômicos e culturais; a segunda, não menos importante, trata-se da perspectiva 
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linguística cujos fatores internos são as concepções de língua(gem) que subjazem às 

propostas de ensino-aprendizagem. 

No Brasil, três concepções de língua(gem) nortearam o ensino de LP, 

majoritariamente, de acordo com o período histórico que determinou os objetivos do 

ensino. 

De acordo com Soares (1998), até a década de 1950, o ensino se destinava às 

classes privilegiadas da sociedade. O ensino da LP focava o estudo das regras da língua, 

considerada de prestígio. A concepção de língua(gem) vigente naquela época era de língua 

como sistema. Estudava as regras da gramática e os textos eram usados para aplicação de 

exercícios gramaticais. 

A partir dos anos 1960, com o advento do regime militar, o ensino tomou novos 

rumos. As novas condições sociopolíticas que focavam o desenvolvimento do capitalismo 

tiveram consequência direta nos rumos da educação. A escola deixou de ser privilégio dos 

ricos e tornou-se necessário focar em um ensino voltado para a classe trabalhadora como 

forma de prepará-la para o trabalho. 

Esse novo cenário influiu diretamente no ensino da LP que passou a adotar uma 

concepção de linguagem focada no uso da língua como instrumento de comunicação. Essa 

concepção é decorrente da teoria da comunicação, que tinha o ensino da língua como um 

sistema de códigos. Cabia ao aluno ser um emissor-codificador e recebedor-decodificador 

de mensagens. 

Nos anos 1980, a escola já estava mais democratizada pelo fato de ter havido, 

paradoxalmente no regime militar, um avanço na educação. As pessoas de classes menos 

privilegiadas chegavam à escola e com elas, chegavam diferentes padrões culturais e 

variantes linguísticas. A teoria da comunicação já não dava mais conta dessas demandas. 

Paulatinamente, as figuras de emissor e receptor são substituídas pela tríade 

autor/texto/leitor.   

A língua(gem) passa a assumir uma nova concepção, na qual, conforme Soares 

(1998), a enunciação e o discurso não se restringem apenas à comunicação, mas determina 

relações entre os falantes/escreventes, utilizando o contexto e as condições sócio-históricas 

em que são utilizadas.  
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Dessa forma, a linguagem passa a ser vista como um processo dinâmico em 

contextos significativos da atividade social: familiares, comunitários, profissionais, 

religiosos. Com isso, passa-se a entender que uma pessoa não aprende unicamente pelo que 

tem de individual, mas também pelo contexto que a cerca, incluindo significados e usos 

produzidos em suas redes de relações com o outro. Tanto o aprendizado quanto a 

construção de sentidos da leitura e da escrita ocorrem em uma via de mão dupla. Logo, os 

sentidos construídos são frutos das relações pessoais, das comunidades em que vivemos, da 

cultura na qual estamos inseridos.  

Seguindo esse direcionamento, a linguagem passa a ter uma perspectiva sócio-

discursiva. Em outras palavras, é entendida como um constante processo de interação 

mediado pelo diálogo e impregnado de ideologias – e não apenas como um sistema 

autônomo e individual. Ancora essa concepção de língua(gem) a perspectiva bakhtiniana. 

Nessa perspectiva a linguagem passou a ser vista como prática social, que  como diz  

Volochinov/Bakhtin ([1929], 2012, p.128), “[...] a língua vive e evolui historicamente na 

comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua nem 

no psiquismo individual dos falantes”. Entendemos, assim, que a língua(gem) é, sempre, 

fruto das relações do eu com o outro. Desse ponto de vista, a concepção de linguagem é 

embasada pelas relações dialógicas e sociais dos sujeitos nas interações verbais (oral e 

escrita) como também não verbais.  

Dentro dessa perspectiva teórica bahktiniana, de linguagem como interação, 

comunicação, enunciação, responsividade, nos encaminhamos para o estudo da cultura 

patrimonializada da cidade de Ceará-mirim através da tecnologia da escrita como prática 

social, via projeto de letramento. 

 

3.2  A CULTURA E AS CULTURAS 

 

 A escrita como prática social conduz ao desenvolvimento de novos fazeres 

pedagógicos para trabalhar com a linguagem em situações reais de comunicação. Refletir 

sobre isso nos levou a repensar conceitos que até então nos pareciam “naturalizados”. Isso 

foi possível porque podemos contar por exemplo com Veiga-Neto (2002), segundo o qual é 

preciso que os conceitos sejam desnaturalizados e sejam objeto de novas reflexões. 
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Entendê-los como algo sempre dado, pronto e acabado significa esquecer que são 

construídos historicamente. 

 Uma reflexão sobre a evolução histórica do conceito de “cultura” encaminha para o 

sentido dado a esse item lexical do ponto de vista de cada época histórica. No século 

XVIII, a “cultura”, em alguns momentos se confundia com civilização. Era pensada como 

um conjunto de tudo que a humanidade produzia de melhor, em termos materiais, 

artísticos, filosóficos, científicos e literários.  Por se confundir com civilização trazia em si 

o significado de desenvolvimento, educação, bons costumes, etiqueta e comportamentos de 

elite. Assim pensada a cultura era única e universal – “A” Cultura. 

 Sem discorrer sobre as dicotomias que cercam o conceito de cultura, partimos do 

pensamento iluminista francês que pensa a cultura como característica de um estado de 

espírito cultivado pela instrução. “A cultura, para eles, é a soma dos saberes acumulados e 

transmitidos pela humanidade, considerada como totalidade, ao longo de sua história”. 

(CUCHE, 2002, p.21).  Nosso foco, no entanto, se volta para a cultura de forma a designar 

a pluralidade de saberes e representatividades sociais, regionais e locais dos indivíduos. 

Pretendemos ir além das dualidades (culto/popular, ilustrado/rude, refinado/arcaico, 

moderno/tradicional, letrado/oral) para pensar a cultura como arena de disputas, conflitos e 

fraturas entre interesses contrários, ou seja, a construção de significados pelas relações 

sociais entre os sujeitos. 

 Dentre os muitos conceitos de cultura trabalhados pela Antropologia, o que mais se 

aproxima do foco de nosso trabalho é o sentido atribuído por Geertz (1973) quando diz 

 

O conceito de cultura que eu defendo, (...) é essencialmente semiótico. 

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a 

teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo 

essas teias e sua análise; portanto, não como uma ciência experimental 

em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 

significado”. (GEERTZ, 1973, p. 15). 

 

Pensamos que não existe “a cultura”, mas “as culturas” que valorizam diversidades 

e dentro desse enfoque o conceito de cultura com o qual este trabalho se identifica encontra 

respaldo em Certeau ([1925] 2014) que afirma: 

 

[...] para que haja verdadeiramente cultura, não basta ser autor de práticas 

sociais; é preciso que essas práticas sociais tenham significado para 

aqueles que as realiza, pois a cultura não consiste em receber, mas em 



41 

 

realizar o ato pelo qual cada um marca aquilo que outros lhe dão para 

viver e pensar. (CERTEAU, [1925]2014 p. 10).  

 

 

A cultura está presente nas mais diversas práticas sociais e como constitutiva de 

relações sócias é também constituinte de relações econômicas, políticas e educacionais que 

são relações de poder que como diz Hall (1997) moldam e regulam os sujeitos. Nesse 

sentido não existe “A Cultura”, universal e sim, as “culturas”, no plural. 

Sendo as culturas essas práticas de significados (MINAYO, 2001) ou teias de 

significação (GEERTZ, 1973), as identidades dos sujeitos são produtos dessas práticas 

sociais que obedecendo à dinamicidade das culturas podem se transformar através dos 

tempos. 

O conhecimento das práticas culturais e dos bens patrimoniais de uma sociedade 

produz nos sujeitos o sentimento de identidade e de pertencimento. Pois como diz 

Paraquett (2010, p. 143), 

 

[...] a identidade de um indivíduo se vincula aos bens patrimoniais que 

pertencem a sua comunidade cultural. Isso significa que esse indivíduo 

precisa aprender normas e valores, o que só acontece em contato com o 

outro porque, isoladamente, ninguém pode aprender o que se faz 

socialmente. Daí que apenas formamos (ou construímos) nossa identidade 

no diálogo outras pessoas e outras culturas. 

 

O conhecimento dos bens culturais e patrimoniais pelos jovens de uma comunidade 

os coloca frente a frente com a constituição sócio histórica da realidade em que vivem. Os 

valores e a convivência pacífica com as normas constituintes da identidade se constroem 

pela convivência em sociedade e pelo conhecimento e compreensão dos bens patrimoniais 

da mesma.  

 

3.3 GÊNERO DISCURSIVO E ENSINO 

 

Ramires (2005) apresentou uma abordagem panorâmica do estudo dos gêneros:              

a Escola de Bakhtin; a Escola Norte Americana (Carolyn Miller, John Swales; Charles 

Bazerman); a Escola da Linguística Sistêmico-Funcional. Neste trabalho, abordaremos 

com maior atenção a concepção de gênero segundo Bahktin ([1953] 2003) que entende os 

gêneros discursivos como formas de interação nas diversas esferas da atividade social. 
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 O estudo dos gêneros tem sido objeto de interesse de muitos autores que já se 

debruçaram sobre questões relativas à definição, à aplicabilidade no ensino e à prática 

textual de modo geral. 

Um dos autores, precursores no estudo do gênero, foi Bakhtin que trouxe para o 

centro dos estudos da linguagem, o caráter social histórico e dialógico. O autor afirma que: 

 

O desconhecimento da natureza do enunciado e a relação diferente com 

as peculiaridades das diversidades do gênero do discurso em qualquer 

campo da investigação linguística redundam em formalismo e em uma 

abstração exagerada, deformam a historicidade da investigação, debilitam 

a relação da língua com a vida.  (BAHKTIN, [1952-1953] 2003, p. 265).  

 

 Para Bakhtin ([1929]2014), a linguagem não se realiza sozinha. Situa-se sempre nas 

relações sociais mantidas pelos indivíduos em três processos dialógicos: dos sujeitos com 

outros sujeitos; dos discursos com outros discursos; e, dos sujeitos com os discursos.  

 A outra ideia de gênero que será abordada neste trabalho está pautada na Escola 

Norte-Americana, mais precisamente, em Bazerman (2005; 2006) que tende a ser mais 

operacional e concebe a ideia de gêneros como fatos sociais, sistemas de atividades, para 

incorporar “como as pessoas criam novas realidades de significação, relações e 

conhecimento, fazendo uso de textos.” (BAZERMAN, 2005, p. 19). 

 Por isso o ensino de gêneros não pode ser pautado apenas como um constructo 

formal, pois a teoria do gênero como diz Bazerman (2006) é dinâmica e não pode ser 

ensinada “divorciada da ação e das situações dentro das quais aquelas ações são 

significativas e motivadoras”.  

 As práticas de ensino/aprendizagem que ficcionalizam práticas sociais reais no 

ensino com gêneros esquecem a dinamicidade com a qual o gênero se realiza nas situações 

reais de comunicação. Sobre isso, afirma Bazerman (2006): 

 

Esse caráter dinâmico, interativo e agentivo do uso dos gêneros escritos 

significa que no centro de nossa teoria devem estar pessoas que querem 

realizar coisas através da escrita em um mundo de mudança. [...] Eu 

acredito que se reconhecemos os estudantes como agentes, aprendendo a 

usar criativamente a escrita dentro das formas interacionais tipificadas, 

mas dinamicamente cambiantes que chamamos de gêneros, eles virão a 

entender o poder da escrita e serão motivados a fazer o trabalho árduo de 

aprender a escrever efetivamente (BAZERMAN, 2006 p. 10). 
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 De fato, a escrita como prática social é imbuída de agência e como tal necessita que 

se realize em situações reais de comunicação, dentro de um contexto de produção 

específico que deixe claras as reais motivações pelas quais se escreve. Escrevemos com um 

objetivo, com um propósito enunciativo para um leitor específico. Logo, abordar 

socialmente o gênero transforma-o em ação social que tem agência, agentes e finalidades 

em práticas situadas de comunicação. 

 No final do século XX, já em meados da década de 80, a língua(gem) começa a se 

configurar como um novo paradigma de ensino. Do ensino gramaticalizado e do estudo do 

texto como pretexto passa a ter uma configuração dialógica.   

Os textos se agrupam de acordo com algumas generalidades, formando um gênero. 

Cada gênero ocorre em um determinado contexto. Eles são considerados “relativamente 

estáveis” pelo fato de apresentarem algumas características comuns, como o tema, a 

composição e o estilo. Ao mesmo tempo são irrepetíveis por serem únicos em cada 

situação comunicativa, que também é única. 

A concepção bakhtiniana nomeia os gêneros enquanto discursivos e afirma que é 

por meio deles que se dá a comunicação verbal. Circulam em esferas específicas e se 

classificam em primários, aqueles de uso cotidiano, e secundários, os da esfera de criação 

ideológica (política, religião, acadêmica, entre outras). 

Gêneros do discurso, para Bakhtin ([1929]2014), são formas padrão, relativamente 

estáveis de um enunciado, determinado sócio historicamente. Para o autor, toda forma de 

comunicação envolve os gêneros do discurso. Isso faz com que os sujeitos possuam um 

infindável repertório de gêneros dos quais se apropriam inconscientemente. Para que se 

possa entender o conceito de gênero, faz-se necessário refletir sobre o conceito de 

enunciado. 

O enunciado pode ser falado ou escrito. Pressupõe uma interação entre os sujeitos 

da cena enunciativa. É considerado a unidade real do discurso e constrói o conceito de 

gênero a partir da necessidade que as pessoas têm de compreender umas às outras. 

Para Bakhtin, ([1929]2014), toda comunicação verbal se dá por meio de gêneros. 

Você não fala a não ser em forma de gêneros. Toda prática de linguagem falada ou escrita, 

ou ainda não verbais (gestual, fotografia, cinema, cor, movimento) são práticas sociais. Por 

isso os gêneros sofrem modificações em sua historicidade. Se a prática social evolui,             

o gênero evolui. Uns desaparecem, surgem novos gêneros e outros modificam-se, 
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conforme a evolução das práticas sociais. Os gêneros artísticos ou publicitários tendem a 

apresentar mais instabilidade, podem ser subvertidos no seu estilo, conteúdo ou objetivo; 

porém, guardam o propósito enunciativo/comunicativo. Por isso são “relativamente 

estáveis”. 

 

3.4 ESTUDOS DE LETRAMENTO 

 

3.4.1 Letramento 

 

As demandas da sociedade contemporânea, eminentemente grafocêntrica, traz 

para a escola a responsabilidade de repensar as práticas pedagógicas ditas tradicionais. Em 

uma sociedade onde a linguagem verbal (oral e escrita) é a forma pela qual os sujeitos se 

posicionam no mundo, a leitura e a escrita são as formas com que se constroem os 

significados compartilhados por seus membros. 

Isso implica dizer que saber ler e escrever, visto como habilidade individual, 

tornou-se insuficiente para entender o uso das palavras nos diferentes contextos sócio-

discursivos. Não é mais possível ensinar a leitura e a escrita descontextualizadas das 

situações comunicativas reais. Já não basta preparar o sujeito para reconhecer gêneros 

discursivos ou mesmo reproduzir modelos que venham agregados apenas ao contexto 

escolar com finalidade de obter uma nota para aprovação.  

A escrita toma outro contorno e se apresenta como uma prática social que emerge 

das necessidades reais dos estudantes e extrapola a esfera escolar para dar conta das 

demandas sociais que fazem parte do cotidiano dos aprendentes. 

Na concepção freireana, a escrita é uma prática que... 

 

Na medida em que possibilita uma leitura crítica da realidade, se constitui 

como um importante instrumento de resgate da cidadania e que reforça o 

engajamento do cidadão nos movimentos sociais que lutam pela melhoria 

da qualidade de vida e pela transformação social. (FREIRE, 1991, p. 68). 

 

 

Entendemos que essa concepção está bem próxima do que hoje se entende por 

letramento, termo que, historicamente, surge da palavra inglesa “literacy”, para designar 
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práticas sociais de leitura e escrita, mais abrangentes que o simples ato de codificar e 

decodificar.  

Com essa interpretação, o ato de ler e escrever toma a configuração de “tecnologia 

da leitura e da escrita” com implicações no mundo social e passa a ser compreendido como 

práticas sociais letradas, desenvolvidas na escola e fora dela, nas várias esferas de 

atividade humana. Passamos então a refletir sobre o ensino de língua materna, não com a 

perspectiva de alfabetização, mas sim de uma forma mais abrangente, o letramento. 

 O conceito de letramento, que, no Brasil, vem sendo discutido há um pouco mais de 

trinta anos (KATO, 1986; KLEIMAN, [1995] 2012; SOARES, 1998), é basilar na 

realização deste trabalho. Isso se justifica porque o letramento tem como objeto a reflexão 

sobre o processo ensino/ aprendizagem, priorizando os aspectos sociais da língua(gem) 

escrita.  

A definição da palavra “letramento” ainda hoje é complexa. Há muitas acepções 

em uso, algumas inadequadas, para esse termo. O dicionário Priberan (versão on-line) a 

define com duas acepções: a primeira como um “[...] conjunto de conhecimentos de escrita 

e leitura adquiridos na escola”. Nesse caso, parece igualar o sentido de letramento ao de 

alfabetização. Na acepção dois, traz a definição como “[...] capacidade de ler e escrever ou 

de interpretar o que se escreve”. Apesar de ampliar um avanço de sentido, alargando para 

ler, escrever e interpretar, o conceito ainda se mostra restrito, pois o letramento possui um 

alcance social que vai muito mais além do que ler e escrever. 

Kleiman ([1995] 2012, p. 15), por sua vez, afirma que...  

 

[...] o conceito de letramento surgiu nos meios acadêmicos com o 

propósito de tentar estabelecer uma diferença entre os estudos sobre “o 

impacto social da escrita” e os estudos sobre a alfabetização, que prioriza 

as competências individualizadas do uso e da prática da escrita.   

 

Dessa conotação sobre a alfabetização, excluem-se os sentidos atribuídos pelo 

educador Paulo Freire, que trata a alfabetização em sentido mais amplo. Para ele, 

alfabetizar é um processo que leva o analfabeto a organizar o pensamento de forma 

reflexiva, desenvolvendo consciência crítica, capaz de introduzi-lo numa realidade que se 

insere na democratização da cultura e num processo de libertação (FREIRE, 2000, p. 67). 

De fato, Paulo Freire, grande pensador da educação do século XX, já afirmava 

que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Com essa afirmação percebe-se uma 
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relação dialética entre a leitura e o entorno do aluno, as situações comunicativas de que ele 

participa. Diante disso consideramos que autor já concebia a leitura e a escrita como 

práticas sociais, nas quais a alfabetização pode ser tratada como simples codificação e/ou 

decodificação do signo linguístico.  

 

3.4.2 Prática de letramento 

 

As práticas de letramento, segundo Kleiman (2012, p. 12), podem ser entendidas 

como: “[...] um conjunto de atividades envolvendo a língua escrita para alcançar um 

determinado objetivo em uma determinada situação, associadas aos saberes, às tecnologias 

e às competências necessárias para a sua realização”. Disso se depreende que, em todas as 

situações mediadas pela língua(gem) que envolvem textos escritos e, portanto, estão 

vinculadas também em propósitos enunciativos, finalidades, agentes, destinatários, são 

desenvolvidas práticas de letramento. 

Para Kleiman (2012, p. 25), essas práticas são sempre situadas e “[...] referem-se 

ao entrosamento ou à sobreposição parcial existente entre a prática social e a situação: 

podemos atribuir isso a uma capacidade básica do ser humano de contextualizar os saberes 

e a experiência”. Isso significa dizer que as práticas situadas são únicas e irrepetíveis 

porque os objetivos a que se propõem serão diferentes segundo as características de cada 

situação comunicativa. 

 Esse caráter situado das práticas de letramento torna os usos da língua escrita 

dentro e fora da sala de aula extremamente heterogêneos. Esses usos variam de acordo com 

os participantes, as relações que existem entre eles, os objetivos e as intenções, bem como 

o lugar em que os participantes interagem ou, ainda com quem interagem. 
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3.4.3 Evento de letramento 

 

Ao se se referir a uma situação de interação em que o texto escrito ocupa uma 

posição de destaque, Kleiman (2012), apoiando-se em Heath (1982), chamou esse tipo de 

situação de evento de letramento e o tomou, para seus estudos, como unidade de análise, 

conceituando-o como “[...] situações em que a escrita constitui parte essencial para fazer 

sentido da situação, tanto em relação à interação entre os participantes como em relação 

aos processos e estratégias interpretativas”. (KLEIMAN 2012, p. 40). 

É interessante acrescentar que, guardando características semelhantes às de outras 

atividades da vida social, o evento de letramento pode envolver um ou mais participantes, 

com saberes heterogêneos, interesses, objetivos e intenções individuais e sociais que se 

mobilizam, conjunta e colaborativamente, com a finalidade de alcançarem uma mesma 

meta.  

Nas palavras de Kleiman (2012) é, pois... 

 

[...] ocasião em que a fala se organiza ao redor de textos escritos e livros, 

envolvendo a sua compreensão. Segue as regras de usos da escrita da 

instituição em que acontece. Está relacionado ao evento de fala, que é 

governado por regras e obedece às restrições impostas pela instituição”. 

(KLEIMAN, 2012  p. 23). 

 

As práticas pedagógicas que se realizam através de interações sociais, em especial 

as atividades de língua(gem) possuem uma significação diferente das práticas tradicionais, 

apenas enchem a cabeça do aluno de conteúdos descontextualizados. O evento de 

letramento, que parte de uma vivência real, toma a configuração de uma prática social pelo 

fato de utilizar situações comunicativas reais e apontarem para uma possível mudança 

social.  

 

3.4.4 Agente de letramento 

 

Nas práticas pedagógicas ditas tradicionais é comum o professor apresentar o 

conteúdo partindo de definições, exemplos, demonstração de propriedades, seguidos de 

exercícios de aprendizagem, fixação e aplicação. Nesse tipo de ensino/aprendizagem, o 

aluno aprende pela reprodução. 
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 Essa prática tem se mostrado ineficaz, pois aponta apenas que o aluno aprendeu a 

reproduzir, faltando-lhe a oportunidade de fazer questionamentos, aprendendo de forma 

quase mecânica. O professor aparece como um mero transmissor de conhecimentos que 

são introduzidos de forma verticalizada.  

Hoje, prioriza-se a interação, aprendizagem colaborativa na qual todos têm a 

ensinar e todos têm a aprender. O professor e o aluno passam a ser agentes no processo de 

ensino e de aprendizagem. 

  Dessa forma o professor deixa de ser um mero “transmissor” de conhecimentos e 

passa a ser um agente de letramento que, segundo Kleiman (2005, p. 82), configura-se 

como 

 

[...] um agente mobilizador dos sistemas de conhecimento pertinentes, 

dos recursos, das capacidades dos membros da comunidade [...] um 

promotor das capacidades e recursos de seus alunos e suas redes 

comunicativas para que participem das práticas sociais de letramento, as 

práticas de uso da escrita situadas, das diversas instituições. (KLEIMAN, 

2005). 
 

 Vale trazer para essa discussão Tinoco (2008) que, ampliando o conceito de 

“agente de letramento”, inclui os alunos nessa categoria. A pesquisadora argumenta que, 

num processo de ensino e aprendizagem de perspectiva dialógica, a construção dos saberes 

se processa de forma horizontalizada. Assim cada agente contribui dentro de suas 

competências para a formação de um conhecimento coletivo. 

 Em nosso projeto, os colaboradores externos à escola também foram de 

fundamental importância para o atingimento de nossos objetivos; logo, a eles estendemos o 

conceito e, também eles foram nomeados como agentes de letramento. Para isso apoiamo-

nos em Fernandes (2016), que afirma que todos os que colaboram para a construção do 

saber em uma comunidade de aprendizagem são agentes de letramento, independentemente 

de serem internos ou externos à comunidade escolar. 

Dessa forma, os agentes de letramento “[...] desenvolvem ações fundamentadas no 

conhecimento, nas descobertas de saberes, estratégias, tradições sobre a escrita [...] que 

mobilizam, no dia a dia, para realizar a atividade” (KLEIMAN, 2005, p. 52). 

Em suma, podemos dizer que o agente de letramento pode ser considerado todo 

aquele que tem participação efetiva no evento de letramento. Tomando o 
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ensino/aprendizagem como uma prática que reflete e deflete13, portanto dialógica e 

interacional, tanto o professor, o aluno quanto outros sujeitos ativos no processo de 

aprendizagem, podem assumir, em momentos diversos, o papel de agente de letramento. 

 

3.4.5 Projeto de letramento 

 

Outro conceito importante para este trabalho de intervenção é o conceito de 

projeto de letramento que, segundo Kleiman (2000), pode ser entendido como 

 

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

dos alunos e cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, 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 de 

mera aprendizagem da escrita (a aprendizagem dos aspectos formais 

apenas) transformando objetivos circulares como “escrever para aprender 

a escrever” e “ler para aprender a ler” em ler e escrever para compreender 

e aprender aquilo que for relevante para o desenvolvimento e a realização 

do projeto (KLEIMAN, 2000, p. 238). 

 

 Os estudos do letramento de perspectiva etnográfica buscam desenvolver práticas 

pedagógicas que ressignifiquem o ensino tradicional. Uma delas é a proposta de trabalho 

com os projetos de letramento (KLEIMAN, 2000), os quais, conforme Tinoco (2008), 

configuram-se como modelo didático. 

 Nas palavras dessa autora... 

 

 [...] sugerimos os projetos de letramento como um modelo didático 

interessante para a formação do professor que visa à ampliação dos 

letramentos. Contudo, esse modelo requer um maior investimento no 

diálogo entre a ação efetivada nas escolas de educação básica, os 

interesses de estudantes e professores e a reflexão acadêmica, a fim de 

que se possam sobrepujar os desafios que surgem no processo. Essa nos 

                                                           
13 Defletir: v.t.d. v.bit. e v.i. Provocar mudança(s) ou alteração no posicionamento normal de (algo ou de uma 

pessoa) para, geralmente, uma de suas partes laterais; desviar ou deflexionar: a erosão defletiu a margem da 

lagoa para a direita; o efeito luminoso do poste depois de certa hora defletiu. 

(Etm. do latim: deflectere) (Houaiss on line) disponível em: http://www.dicio.com.br/houaiss/, acesso em 

04/05/2016. Aqui usamos o item lexical “defletir” em complemento com “refletir” que significa, segundo o 

mesmo Houaiss, ter influência sobre algo ou alguém. Assim o ensino/ aprendizagem além de exercer uma 

influência em e sobre os indivíduos, provoca mudanças comportamentais e sociais nesses mesmos 

indivíduos. 

http://www.dicio.com.br/houaiss/
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parece ser uma alternativa concreta para a ressignificação do ensino 

aprendizagem; porém, não isenta de desafios. (TINOCO, 2008 p. 220-

221). 

 

 De fato, utilizar o projeto de letramento como modelo didático não foi simples. Ao 

contrário, supõe superar muitos desafios. O primeiro deles, e talvez o maior, foi quebrar a 

barreira protetora dos paradigmas estabelecidos de seguir um currículo pronto,  

verticalizado e composto de “verdades” quase dogmáticas.  

 Outro desafio, não menos complexo, foi fazer a aproximação da cultura local com 

os interesses da escola e, ainda mais, nas aulas de Língua Portuguesa. A utilização de 

novos espaços de aprendizagem causa, às vezes, um “mal estar” nos gestores e, muitas 

vezes também nos pais, porque se distanciam dos padrões considerados normais. 

 Do ponto de vista metodológico, o modelo didático advindo dos projetos de 

letramento trouxe algumas vantagens. A nosso ver, a primeira delas foi a possibilidade de 

gerar dados COM nossos alunos a partir do desenvolvimento de práticas de pesquisa de 

vertente etnográfica. Essa construção nos pareceu gerar muito mais interesse do que a 

tradicional pesquisa escolar a partir de referências bibliográficas ou digitais. 

 A segunda que destacaríamos foi o papel agentivo do aluno que, ao se colocarem 

numa condição de sujeito das ações efetivas desenvolvidas no projeto, reconheceram-se 

capazes sujeitos de sua própria aprendizagem. Como consequência, a construção do 

conhecimentos deu-se de forma mais horizontalizada.  

Tudo isso mostrou que trabalhar com os projetos de letramento como modelo 

didático tornou-se primordial para ressignificar as práticas de leitura e de escrita 

desenvolvidas em todo o processo de ensino e aprendizagem 

Diante do exposto, fazer uma pesquisa que tem como eixo teórico-metodológico o 

conceito de letramento, invariavelmente nos leva a compreender que [...] “as práticas de 

letramento mudam segundo o contexto” (KLEIMAN, 1995, p. 39), ou seja, os usos sociais 

da escrita são determinados pelas situações de comunicação que se apresentam como 

significativas para o próprio contexto em que surgem. Cada situação é peculiar e única e 

demanda diferentes objetivos conforme o seu propósito comunicativo. 

  Nesse sentido, os projetos de letramento possuem algumas singularidades. Talvez a 

maior delas seja o trabalho com eventos de letramento que partem da realização de práticas 

situadas da cultura local, mediadas pela língua(gem), seja na modalidade oral seja na 



51 

 

modalidade escrita (com usos reais de língua da comunidade linguística envolvida), com o 

objetivo de resolver uma problemática da comunidade de aprendizagem em foco. 

Com efeito, o ponto de partida de um projeto de letramento é sempre uma prática 

social situada, na qual os agentes se mobilizam colaborativamente para, através da escrita, 

conseguir algo que vai além de demonstrar a alguém (em geral, o professor) que sabe ler e 

escrever. Isso ocorre porque os textos lidos e escritos em um projeto de letramento têm 

produção, circulação e recepção reais. Logo, eles tendem a extrapolar o ambiente escolar 

para atingir um objetivo comum aos agentes de letramento envolvidos no projeto. Com 

isso, a finalidade deixa, pois, de ser a leitura de um texto e passa a ser a leitura e a 

compreensão do mundo. Em outras palavras, ler e escrever passam a ser compreendidas 

como formas de agir no e sobre o contexto social. 

Em sendo assim, o projeto de letramento se realiza em um ambiente colaborativo 

no qual todos podem ensinar e todos podem aprender. Esse modo de ensinar e de aprender 

se coaduna, perfeitamente, com os pressupostos de Freire (1990), que sinalizam para a 

ideia de professor-aprendente e aluno-ensinante. Para a concretização de resultados 

positivos, é necessário que haja um interesse comum em busca também da realização de 

um objetivo comum.  

Também corrobora com essa perspectiva o conceito de “comunidade de 

aprendizagem”, o qual, segundo Afonso (2001, p. 428), representa: 

 

[...] um ambiente intelectual, social, cultural e psicológico, que facilita e 

sustenta a aprendizagem, enquanto promove a interacção, a colaboração e 

a construção de um sentimento de pertença entre os membros. Estas 

comunidades surgem como uma alternativa curricular aos modelos 

tradicionais de ensino-aprendizagem, sob a forma de grupos 

descentralizados de sujeitos que se auto-organizam em comunidades 

funcionais e estáveis, e cuja meta principal é o apoio mútuo para o 

desenvolvimento eficaz de actividades construtivas de aprendizagem. 

 

 

A criação de uma comunidade de aprendizagem favorece o processo de ensino-

aprendizagem, no qual os agentes de letramento, que são articuladores das ações 

envolvidas em coletividade, assumem uma posição colaborativa e participativa de forma 

que todos trabalhem e caminhem em direção ao atingimento dos objetivos e metas 

estabelecidos previamente.   



52 

 

Assim sendo, nesse modelo didático, dá-se ênfase ao que o grupo sabe fazer (e não 

ao que não sabe) para acrescentar novos saberes e fazeres. Isso é uma tarefa de ordem 

política mas, ao mesmo tempo, didática e pedagógica. Como dizia Freire (2003) “a 

natureza da prática educativa não permite que ela seja neutra, mas é sempre política [...]”.   

 De fato, segundo o pensamento de Freire (2003), toda prática pedagógica é 

carregada de ideologia e é sempre uma intervenção, por isso é sempre dialética e 

contraditória em um “continuum” que ora reproduz ora desmascara a ideologia dominante. 

Logo, é sempre política. 

 

3.4.6 Aula passeio 

 

Um evento de letramento que se desdobrou em várias práticas constituintes de 

uma rede de atividades (ver gráfico 2) importantes para realização de nosso projeto, foi a 

aula passeio que teve seu desenvolvimento à luz da pedagogia de Freinet ([1956] 1998). 

Segundo esse educador, sua pedagogia é denominada “moderna”. Porém, esse adjetivo não 

sugere “novidade”, mas uma adaptação da escola de acordo com as necessidades dos 

aprendizes (FREINET, 1977). 

Nas palavras desse educador,  

 

O grande defeito da escola é ter sido prevista, nas técnicas e no espírito, 

para uma sociedade do início do século, em que ainda se ouviam os 

guizos das carruagens nos pavimentos das ruas, e as crianças olhavam 

demoradamente o esmorecer das brasas na lareira. [...] o mundo evoluiu 

[...] e a escola continua a formar condutores de carruagens e são motos, 

carros e aviões que esses homens terão de manobrar (FREINET, 1977 p. 

12). 
 

Seguindo essas orientações, nossa aula passeio teve, como sustentáculo, os quatro 

eixos fundamentais sob os quais essa  pedagogia se  alicerça: i) a cooperação,  como  forma 

de conhecimento;  ii) a comunicação,  como  forma  de  integrar esse  conhecimento;  

iii) a documentação, que registra a história que se constrói diariamente; e iv) a afetividade 

que constitui o elo entre as pessoas e o objeto do conhecimento.  

Para Freinet (1998), a realização de tais aulas possibilita ao aluno uma relação 

direta com seu entorno, um conhecimento vivo de sua realidade. Conforme ele mesmo 

menciona: 
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A classe-passeio foi para mim a tábua da salvação. Em vez de cochilar 

diante de um quadro de leitura do reinício das aulas à tarde, saíamos para 

o campo que circundava a aldeia. Ao atravessar as ruas, parávamos para 

admirar o ferreiro, o marceneiro ou o tecelão, cujos movimentos 

metódicos e seguros nos despertavam a vontade de imitá-los. 

Observávamos o campo nas diversas estações: no inverno, quando eram 

abertos grandes panos debaixo das oliveiras para receber as azeitonas que 

caiam; ou na primavera, quando as flores de laranjeiras desabrochadas 

pareciam oferecer-se à colheita. Já não examinávamos escolarmente as 

flores e os insetos, as pedras e os riachos à nossa volta. Nós os sentíamos 

com todo o nosso ser, e não só objetivamente, mas com toda a nossa 

sensibilidade. E voltávamos com nossos tesouros: fósseis, amentilhos de 

aveleira, argila ou um pássaro morto... (FREINET 1998, p. XXVII).  

 

A aula passeio mostrou-se uma ferramenta metodológica importante pelo fato de 

proporcionar aos alunos a oportunidade de sair da sala de aula para reconhecer a própria 

cidade e transformar monumentos, até então “invisíveis” para eles, como por exemplo, a 

matriz, os engenhos e outros patrimônios visitados, significativos e experienciados como 

espaços de aprendizagem.  

Nesse sentido, a aula passeio realizada teve como finalidade o engajamento da 

comunidade de aprendizagem no processo valorização da cultura local. Com efeito, ela foi 

fundamental no sentido de levar os alunos a manter contato real com as riquezas do 

Patrimônio Histórico e Cultural, ainda que remanescentes, de Ceará-Mirim. Apesar de 

terem nascido nessa cidade, muitos deles sequer sabiam a existência de alguns bens 

patrimoniais, menos ainda a importância histórica e cultural deles. 

Com essa experiência, vimos que um espaço de aprendizagem diferente da sala de 

aula estimula a observação, a socialização das ideias e a interação com os membros do 

grupo.  Isso favoreceu o desenvolvimento da compreensão crítica da realidade, conduzindo 

o aluno a se perceber através do passado, presente e futuro. 

A aula passeio tem muitos pontos de convergência com os projetos de letramento: 

foco no grupo e nas atividades do grupo; na cooperação e na colaboração; na finalidade de 

atingir um objetivo comum. 

Tomamos, assim, a aula passeio como um importante evento do projeto de 

letramento que desenvolvemos. Nesse processo, ficou evidente que já não é mais suficiente 

reproduzir conhecimentos e teorias em salas de aula, mas construí-los em conexão com a 

realidade e o entorno dos alunos. Nesse sentido, o aluno passa a ser sujeito da 
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aprendizagem tanto quanto o professor. Além do mais, outros agentes externos à sala de 

aula, podem colaborar com o processo de ensino/aprendizagem. E foi isso o que aconteceu. 

Para Freinet (1998), educar é aprender juntos. Para Freire (2003), professores 

podem ser aprendentes e alunos, ensinantes. Os pesquisadores que trabalham com projetos 

de letramento, a exemplo de Oliveira, Tinoco e Santos (2014), também defendem essa 

ideia. 

 

3.4.7 Multiletramentos e multimodalidade  

 

 A linguagem verbal (oral e escrita) não mais se configura como única forma de 

interação. A sociedade contemporânea tem exigido demandas muito específicas e 

tecnológicas, com as quais nos deparamos no dia a dia. Por essa razão, as práticas de 

leitura e escrita estão a exigir uma multiplicidade de novos cenários, cada vez mais 

sofisticados para a construção de sentidos.  

Disso decorre que o “letramento”, no singular, deu lugar aos “letramentos”, os 

quais, por sua vez, se desdobram em múltiplas formas, de acordo com a diversidade 

cultural, tecnológica, midiática que estão inseridos e se mesclam nas mais variadas práticas 

de ensino aprendizagem. Esses multiletramentos, diferentemente de “letramentos 

múltiplos”14, apontam para uma multiplicidade cultural das populações como também para 

a grande variedade semiótica que se apresentam na constituição dos textos através dos 

quais essa sociedade interage. 

Diante de toda essa profusão de linguagens múltiplas, surge o conceito 

multiletramentos que, de acordo com Rojo (2012, p. 13), apresenta características 

diferenciadas e se constitui um novo letramento que abrange a “[...]multiculturalidade 

característica das sociedades globalizadas e a multimodalidade dos textos por meio dos 

quais a multiculturalidade se comunica e informa”.  

 

                                                           
14 Conforme Rojo (2012), os multiletramentos apontam para tipos específicos de demandas presentes nas 

sociedades: a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituições dos textos 

por meio dos quais essa sociedade interage. Tudo isso gera uma multiplicidade de linguagens, mídias e 

tecnologias. Necessário se faz saber dominar todas essas múltiplas formas de letramentos: áudio, vídeo, 

tratamento de imagem, edição e diagramação, entre outras.  Já letramentos múltiplos, segundo Street (2007), 

estão indissoluvelmente ligados às estruturas culturais e de poder da sociedade. São as variadas práticas 

culturais associadas à leitura e à escrita nos diferentes contextos, ou seja, às práticas situadas. 
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Segundo as palavras da citada autora: 

 

É o que tem sido chamado de multimodalidade ou multissemiose dos 

textos contemporâneos que exigem multiletramentos. Ou seja, textos 

compostos de muitas linguagens (ou modos, ou semioses) e que exigem 

capacidades e práticas de compreensão e produção de cada uma delas 

(multiletramentos) para fazer significar (ROJO, 2012, p. 19). 

 

 

O novo contexto que se apresenta requer da escola uma nova concepção acerca das 

tecnologias que, na maioria das vezes, mantêm-se (in)visibilizadas, estigmatizadas e até 

mesmo proibidas em sala de aula, como é o caso do celular. Faz-se mister rever as formas 

de letramentos para estar em consonância com a realidade multimodal dos textos que 

circulam em múltiplos suportes, nas diferentes esferas de circulação do aluno. 

 

Trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente 

envolverá) o uso de novas tecnologias de comunicação e de informação 

(“novos letramentos”), mas caracteriza-se como um trabalho que parte 

das culturas de referência dos alunos (popular, local e de massa) e de 

gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidas, para buscar um 

enfoque crítico, pluralístico e democrático – que envolva agência – de 

textos/discursos que ampliem o repertório cultural, na direção de outros 

letramentos [...] os multiletramentos partindo das culturas de referência 

do alunado implica a imersão em letramentos críticos que requerem 

análise, critérios, conceitos, uma metalinguagem, para chegar à proposta 

de produção transformada, redesenhada, que implicam agência por parte 

do alunado. (ROJO, 2012, p. 8-9). 

 

Dessa forma, os multiletramentos oferecem aos alunos possibilidades de 

transformar sentidos através da inserção em novas práticas situadas que não fazem parte de 

sua cultura, relacionando-as com espaços culturais dos quais faz parte.   

 Para essas novas formas de construção de sentido têm contribuído as modernas 

transformações nas diversas formas de comunicação que tem tornado os textos cada vez 

mais multimodais e multissemióticos, tornando-os, de certa forma mais atrativos.                                  

A construção de sentido do texto se ancora na união de elementos que se originam de 

diferentes registros de linguagem: verbal (oral e escrita) e a linguagem não verbal 

(imagética), sonora. 
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 Para alguns autores, a exemplo de Nascimento et al (2012), nenhum texto é 

totalmente monomodal. Mesmo aqueles em linguagem totalmente escrita podem apresentar 

traços de multimodalidade, como por exemplo, o destaque de um trecho em uma 

determinada cor, o itálico, o negrito, o sublinhado. Esses recursos marcam efeitos de 

sentido que o autor quer ressaltar. Para Dionísio (2007, 2014), a junção desses recursos 

constitui a multimodalidade textual. 

Conforme Bazerman (2005, p.19) menciona, gêneros “[...] não são apenas formas”, 

mas “frames de ações sociais”, sendo assim o escritor pode utilizar-se de uma grande 

variedade de formas que ajudarão a atribuir sentidos em diferentes situações sociais e com 

diferentes finalidades. As infinitas possibilidades de jogar com as formas visuais dessas 

ações sociais, resultam da orquestração que se forma entre a imagem e a palavra, que 

surpreendem o leitor, agradando-o ou não. 

Durante todo o período de desenvolvimento de nosso projeto, convivemos tanto 

com os multiletramentos quanto com a multimodalidade. Para produção do videolivro, um 

dos produtos finais deste trabalho, utilizamos as mais variadas linguagens: escrita, oral, 

midiática, imagética.  

Um exemplo dessa confluência é a produção de textos escritos, aliados a 

fotografias, áudios e vídeos que, diagramados e publicados via plataforma CALAMÈO, 

favoreceram a inserção de um recurso específico de localização dos patrimônios no 

videolivro: o link com o Google Maps. Coordenar toda essa multiplicidade semiótica foi 

fundamental para a construção desse produto de autoria coletiva.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Nesse quarto capítulo, temos a finalidade de analisar parte do corpus construído no 

decorrer da geração de dados. Para tanto, nosso ponto de partida será a escrita como prática 

social, concretizada em uma rede de atividades, da qual emergem diferentes gêneros 

discursivos que respondem a situações comunicativas vivenciadas ao longo do projeto de 

letramento desenvolvido.  

Nossas categorias de análise foram: i) a escrita como prática social; ii) a rede de 

atividades que se desenvolveu durante todo o projeto; e iii) os gêneros discursivos e sua 

relação com cada evento de letramento e do projeto como um todo. Isso analisado 

conforme a visão de Bakhtin ([1953] 2011), do ponto de vista do conteúdo temático, do 

estilo e da estrutura composicional e sob a ótica de Bazerman (2005) que acrescenta ao 

gênero a noção de ação social.  

 Na categoria (i), usaremos as lentes teóricas de Kleiman (1995, 1998, 2005); 

Tinoco (2008); Fernandes (2016) e Fontoura (2016). Na categoria (ii), tomaremos como 

eixo norteador o conceito de rede de atividades de Tinoco, Santos e Oliveira (2012). Na 

categoria (iii), apoiaremo-nos no gênero discursivo, segundo o ponto de vista de Bakhtin 

([1929], 1995) e Bazerman (2005; 2006). 

Com efeito, as etapas de planejamento, desenvolvimento e as ações posteriores à 

aula-passeio mediada pelo Barão de Ceará-Mirim foram marcadas por uma rede de 

atividades (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2014), que se vincularam a situações 

comunicativas reais e distintas. 

 

4.1 A ESCRITA COMO PRÁTICA SOCIAL 

 

Na vida cotidiana, eventos e práticas de letramento acontecem de forma 

colaborativa e surgem nas mais diversas circunstâncias de vida social ou profissional. São 

ações vividas e interpretadas na vivência de cada situação de comunicação. Trata-se dos 

usos da leitura e da escrita em contextos muito próximos e reais como: o trabalho, o 

cotidiano, a vida burocrática, as atividades intelectuais. A esses usos é que chamamos a 

prática da escrita utilizada socialmente. 
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 Nesse sentido, as práticas de escrita que utilizamos em nosso projeto sempre foram 

encaminhadas por uma ação real que nos levava agir socialmente através da escrita.  

Para a realização da aula passeio, foi necessário fazer duas cartas de solicitação: 

uma ao diretor do colégio com a finalidade de obter autorização para sair do ambiente 

escolar. (anexo A); e outra destinada à Secretaria de Educação do Município para que nos 

fosse disponibilizados dois ônibus para nosso trajeto, uma vez que seria realizado na zona 

rural do município (anexo B). 

 Com efeito, os gêneros utilizados em todo o projeto surgiram das necessidades que 

revelavam durante cada evento de letramento. Na aula passeio, por exemplo além das 

cartas de solicitação acima descritas, tivemos de trabalhar o gênero convite de forma real e 

com uso real pois o mesmo destinou-se-se a convidar os professores, servidores e outros 

funcionários para fazer parte do evento.  

Após apresentação aos alunos de alguns exemplares do gênero “convite” (convite 

de aniversário, convite de casamento, convite para reunião de pais), iniciamos um esboço 

de convite aos professores para participar de nossa aula-passeio. Por falta de condições 

tecnológicas na escola, os alunos colaboraram na escolha das fotografias que seriam parte 

do convite (todas representativas de bens patrimoniais e culturais da cidade). Os convites 

foram feitos durante a aula, no programa “Microsoft Publisher”, que é parte do “Office 

2013”, e, depois, impressos na casa da professora-pesquisadora. Foram entregues dois 

exemplares de convite: um na secretaria da escola, para gestores e funcionários e o outro 

na sala dos professores, na hora do intervalo. 
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Figura 7 – Convite a colaboradores 

 

                                                Fonte: acervo da pesquisa (2015). 

 

Os convites foram elaborados em colaboração com todos os envolvidos no projeto, 

levando em conta os fatores que determinam esse gênero. Todos os componentes 

pertencentes a esse gênero discursivo foram observados: a finalidade, o interlocutor, a 

temática, a organização composicional, o estilo de linguagem e, principalmente, a função 

social e a circulação social.  

 Todo esse movimento de confecção e entrega tanto dos convites quanto dos crachás 

foram feitos pelos alunos em colaboração com a professora pesquisadora. Ele foi 

determinado por uma situação comunicativa real que encaminhou práticas mediadas pelo 

uso da escrita como prática social real. Também os crachás fizeram parte dessa escrita com 

o fim de identificar os colaboradores, uma vez que havia, na aula passeio, outros 

participantes de outras turmas da escola que não faziam parte do projeto. 

 A mesma metodologia foi utilizada para a confecção dos convites se repetiu na 

confecção dos crachás. Apresentamos exemplares reais do gênero discursivo “crachá” e 

procedemos a uma discussão sobre o propósito enunciativo, a finalidade do gênero, a quem 

se destina e a esfera de circulação. Em seguida, iniciamos a produção do gênero 

juntamente com os alunos. Mais uma vez, tivemos de utilizar o computador da professora-

pesquisadora para que, através de projeção em data-show, fossem produzidos os crachás 

coletivamente. Novamente, foi necessário imprimir na casa da professora pela falta de 

cartucho de impressão colorida na escola. 
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                                      Figura 8  - Crachás utilizados na aula passeio 

 

                                      Fonte: acervo da pesquisa (2015). 

 

 Esse crachás foram importantes porque auxiliaram, não só na organização de um 

evento, no caso a aula passeio, mas também na identificação dos colaboradores e no 

gerenciamento das atividades desenvolvidas pelos pequenos grupos. 

 Vemos, portanto, que os projetos de letramento têm em seu cerne o uso da escrita 

como prática social pela sua própria essência, pois como diz TINOCO (2008):  

[...] por estarem centrados na prática social, os projetos de letramento 

promovem a ação coletiva e individual em função de metas a serem 

alcançadas. Na interação, saberes, valores, crenças e emoções são 

externadas; firmam-se acordos e possibilidades de ação. Agindo, os 

participantes desenvolvem competências para ler, escrever, falar e ouvir, 

que tem a alteridade como ponto central. É por considerar o outro, em sua 

complexidade, que o grupo escolhe táticas de ação compatíveis com os 

padrões interacionais da situação. Nesse processo dialético (ação 

individual/coletiva, problema local/global, saberes de referência/ 

experienciais), constroem-se aprendizagens significativas. 

 

 Em consonância com o que diz a autora, podemos perceber – pelas práticas de 

escrita acima citadas, as quais representam uma amostra de tudo o que foi produzido nesta 

pesquisa – que houve a possibilidade de trabalhar a escrita em práticas situadas, com fins 

específicos para alcançar cada objetivo a que nos propusemos.  

 Por meio dessas práticas, os agentes tiveram a oportunidade de utilizar a 

língua(gem) para a realização de algo articulado a elementos do cotidiano e da vida pessoal 

da comunidade de aprendizagem. Isso possibilitou o uso consciente da escrita, bem como a 
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reflexão linguística e a reescrita, fazendo com que eles percebessem que escrevem para 

agir no mundo e esperar uma resposta a seus textos, compreendendo, dessa forma, o uso 

social da escrita e esse processo dialético que se dá através dela..  

 

4.2 A REDE DE ATIVIDADES E O PROJETO DE LETRAMENTO 

 

A noção de rede de atividades apresenta diferentes conceitos. Porém, no âmbito 

deste estudo, esse termo “rede” supõe a ideia de um sistema complexo, cujos elos (ou nós) 

resultam de relações sociais, organizadas formalmente (ou não), no âmbito das atividades 

humanas.  

Em nosso trabalho, utilizamos a noção de rede de atividades com as lentes teóricas 

de OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS (2014), que privilegiam uma “visão multidimensional 

da competência”. Alunos e professores se envolveram e se entregaram em múltiplos 

contextos e sistemas paralelos de atividades, que, entrecruzados, muitas vezes, 

promoveram o rompimento de fronteiras culturais. De posse do conhecimento local, no 

caso os “tesouros de Ceará-Mirim”, precisamos fazer movimentos dialéticos de forma a 

atribuir novos sentidos a contextos de informações que tinham por base nossos 

conhecimentos prévios. Dessa necessidade de organizar as novas informações que se 

expandiam e se cruzavam em forma de uma rede, tivemos de fazer novos movimentos, 

conhecer novos espaços de aprendizagem, fazer relações para que os agentes de letramento 

(professora pesquisadora, alunos, agentes internos e agentes externos) fossem capazes de 

construir uma aprendizagem de forma relacional e que se deu em espiral. Várias atividades 

tiveram de ser realizadas, ao mesmo tempo, de forma espiralada para conduzir a um 

objetivo centrado no projeto coletivo. 

 O gráfico 2 mostra, de forma sumarizada, a rede de atividades que se teceu em 

torno da realização do evento de letramento aula passeio. Tais atividades se desenvolveram 

em rede: cada uma delas de forma individual e, ao mesmo tempo, relacionada a outras de 

modo a construir um todo significativo para os membros da comunidade de aprendizagem. 
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Gráfico 2 – Rede de atividades em um evento de letramento 

 

 

                                        Fonte: acervo da pesquisa (2015). 

 

Esse gráfico representa a rede de atividades que se constituiu para realização da 

aula-passeio. A pesquisa sobre o patrimônio cultural de Ceará-Mirim foi o eixo norteador 

do qual decorreram ações e práticas de escritas que engendraram uma interligação 

continuada desde a preparação dos alunos para a realização do evento até a culminância da 

meta.  

Nesse gráfico, procuramos demonstrar, conforme as cores apresentadas,                       

a sequência em que as ações se desenvolveram no decorrer da efetivação da aula passeio. 

A cor azul indica as ações de preparação dos alunos no sentido de obter conhecimentos 

formais e informais sobre a constituição e a formação do patrimônio histórico e cultural do 

município. Essas ações de preparação foram necessárias porque muitos alunos, em rodas 

de conversas informais, demonstraram que não detinham conhecimento sobre o que fosse o 

patrimônio sócio histórico e cultural da cidade de Ceará-Mirim. Muitos deles não 

conseguiam sequer fazer a ligação entre o termo “patrimônio” e “cultura”. Para eles, falar 

sobre patrimônio era o mesmo que falar sobre “prédios do governo” (palavras deles). Por 
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isso foi necessário um momento de reconhecimento teórico antes de partirmos para a 

vivência. 

Para que fosse possível a realização da aula passeio, várias práticas de escrita 

tiveram de ser realizadas. Todas elas envolveram gêneros discursivos variados, conforme a 

situação real de comunicação: i) pedido de autorização aos pais; ii) carta de solicitação ao 

Diretor; iii) carta de solicitação à Secretária de Educação Municipal solicitando um ônibus 

para realização do evento; iv) planejamento da aula passeio; confecção de convite para os 

professores e funcionários da escola; e, v) confecção de crachás de identificação para os 

colaboradores internos participantes. 

A cor verde indica a implementação de ações para possibilitar a aula prática, em 

si. A divisão em dois tons de verde significa que o tom mais escuro se refere às produções 

escritas que foram necessárias para consecução de nosso objetivo. O tom mais claro se 

configura como a aula-passeio, propriamente dita.  

A cor amarela, por sua vez, indica as ações realizadas na própria pesquisa 

etnográfica: as ações dos alunos durante a pesquisa, a geração de dados através do 

processo de gravação (vídeos e áudios), as fotografias, a geração de notas de campo.  

Essa aula passeio, como todo evento de letramento, teve ações de preparação que se 

iniciaram desde a negociação que encaminhou para o desenvolvimento de um projeto de 

letramento (visto como um todo) envolvendo a cultura patrimonializada da cidade até as 

várias práticas de escrita que se mostraram necessárias de acordo com as situações de 

interação e comunicação que se desdobravam. 

Com exceção do “pedido de autorização aos pais”, a carta de solicitação ao diretor, 

como também a carta de solicitação à Secretária de Educação do Município, as demais 

produções escritas foram feitas pelos próprios alunos e reescritas de forma participativa e 

colaborativa. 

Por fim, houve a realização da aula-passeio que também envolveu várias práticas de 

escrita nas ações de preparação, tais como: convite aos outros professores da escola para 

participarem, planejamento em si, confecção de crachás, preparação de artefatos de escrita 

(bloco de anotações, prancheta, caneta).  
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4.3 O GÊNERO DISCURSIVO: prática e ação social no projeto de letramento 

 

Todas as práticas de escrita desenvolvidas durante a realização do projeto foram 

decorrentes de situações comunicativas reais; portanto, práticas situadas que se utilizaram 

da escrita como prática social e não como mero instrumento para obtenção de uma nota 

que visa a progressão do aluno para a próxima série escolar. 

 Vale salientar que, apesar de termos mencionado a existência de vários 

computadores na sala de informática, projetor de multimídia, sala de vídeo quando da 

contextualização da escola, inúmeras dificuldades tiveram de ser superadas, uma vez que 

os computadores encontravam-se quebrados; a escola não dispõe de wi-fi; a sala de vídeo 

foi transformada em sala ambiente de aula e o projetor de multimídia sempre estava 

indisponível. Tivemos de adquirir um projetor de multimídia particular, com recursos 

próprios e levar grupos de alunos para a nossa residência com a finalidade de 

desenvolvermos atividades que demandavam o uso da internet e outras tecnologias. 

 

Figura 9 –Pesquisa na casa da professora 

 

                            Fonte: acervo da pesquisa (2015). 

 

 Dividimos a turma em seis grupos de quatro alunos. A partir de então, eles se 

organizaram e dividiram as tarefas entre si (escrever, gravar, fotografar, desenhar), 

conforme a habilidade de cada um. 
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A realização da aula passeio teve como ponto central a visita a alguns bens 

arquitetônicos que são parte do patrimônio histórico e cultural do município. Dentre tantos, 

fizemos uma seleção em consonância com os critérios anteriormente explicitados (bens do 

patrimônio arquitetônico, historicidade dos casarões, grau de representatividade da 

sociedade aristocrática ceará-mirinense do século XIX, bens culturais que configuram o 

império do açúcar) e visitamos três deles: i) a igreja matriz; ii) o museu Nilo Pereira 

(antigo GUAPORÉ); iii) o Engenho Mucuripe. 

Conduziu essa aula passeio o guia de turismo Francisco José Ferreira15.  Além de 

ser um profissional bem formado para essa função, esse guia tem alguns predicativos a 

mais: ele se veste como um barão do açúcar e se denomina “Barão de Ceará-Mirim II”. 

 

                                                  Figura 10 – Guia de turismo “Barão de Ceará-Mirim II” 

 

                                                          Fonte: Blog do Barão, acesso em 18/10/2015 

 

Durante toda a aula passeio, o Barão de Ceará-Mirim II ocupou uma posição de 

destaque: a cada parada estratégica, eram dadas informações sobre aspectos do monumento 

                                                           
15 Francisco José Ferreira  nasceu em 18 de agosto de 1990, no município de Ceará-Mirim/RN. Consta em 

seu blog que, em 2009, obteve o reconhecimento do Ministério do Turismo, SEBRAE e Associação de 

Culturas Gerais – MG como o único condutor cultural local do Brasil a fazer um guiamento de turistas 

caracterizado de Barão de Ceará-Mirim. Essa indumentária se mostra como um “diferencial de Ceará-Mirim” 

(Fonte: Blog do Barão).   
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visitado. Porém, essas informações não se restringiam ao monumento em si. Eram 

associadas à história da formação do município de Ceará-Mirim, à era da cana-de-açúcar, a 

história de cada engenho visitado e de outros prédios de destaque.  

Essa aula gerou vários registros (vídeos, fotografias, anotações) que serviram de 

referência para a construção dos textos dos alunos. Todo esse material foi utilizado para 

compor parte do corpus desta pesquisa. Parte desses textos foi retomada, com os mesmos 

alunos, para práticas de reescrita colaborativa, a fim de construirmos a versão que será a 

base do videolivro.  

Na sequência, aulas expositivo-dialogadas foram utilizadas com a finalidade de 

retomar as discussões ocasionadas durante a aula passeio. Foram feitas leituras de livros 

em sala de aula, sendo um deles, “Ceará-Mirim, tradição, engenho e arte”16. A leitura do 

texto da crônica “Velho Engenho” e os vídeos e áudios assistidos e ouvidos contribuíram 

para as práticas de escrita que foram realizadas em sala de aula.  

Outro evento de letramento, não menos importante, foi a realização da palestra com 

o Professor e historiador Gibson Machado, em 18/07/2016, de fundamental importância na 

contribuição para construção das produções escritas e reescritas que fazem parte do 

videolivro. 

 

Figura 11 - Palestra com o Professor Gibson Machado Alves 

 

                    Fonte: acervo da pesquisa (2015). 

                                                           
16 “Ceará-Mirim, tradição, engenho e arte”, livro organizado pelo Prof. Gibson Machado Alves, em parceria 

com a Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim, SEBRAE e UFRN.   
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Constituiu-se de uma rede de produções escritas, todas decorrentes de situações 

reais de comunicação, conforme descritas a seguir: inicialmente foi feito um convite ao 

Prof. Gibson; dando continuidade procederam-se as ações de preparação para a realização 

do evento que teve as seguintes etapas: i) confecção e distribuição dos panfletos e cartazes 

para divulgação da palestra; ii) entrega do panfleto e colagem dos cartazes de divulgação 

no ambiente escolar e fora dele; iii) convite nas outras salas de aula do turno matutino; iv) 

confecção, em “powerPoint”, do perfil do professor palestrante, para ser apresentado ao 

auditório; v) confecção de um “banner” para expor no ambiente da palestra; vi) convite à 

professora orientadora e seus orientandos para assistirem a palestra; vii) palestra 

propriamente dita; viii) perguntas feitas após a palestra; ix) retextualização de alguns 

trechos da palestra, e; x) prática de reescrita dos textos do roteiro de turismo. 

Como bem se pode ver foi utilizada uma grande diversidade de gêneros, isto se 

justifica pelo fato de que, no projeto de letramento, os gêneros não se definem “a priori”. 

Eles vão surgindo à medida que as situações de comunicação apontarem a necessidade. 
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  Figura 12 – Cartazes de divulgação da palestra 

 

                                             Fonte: acervo da pesquisa (2015). 

 

Toda essa multiplicidade de ações que decorreram de práticas situadas de 

comunicação está demonstrada no fluxograma de gêneros discursivos a seguir. 

 

Gráfico 3 – Rede de gêneros discursivos da palestra 

 

     Fonte: acervo da pesquisa (2016). 
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A realização da palestra proferida pelo Professor Gibson Machado foi um evento 

com duração de duas horas e meia. No entanto, como se pode ver no gráfico 3 foram 

necessários vários dias de preparação. Conforme surgia uma situação comunicativa nova 

com um propósito enunciativo determinado, surgia a necessidade de se utilizar de uma 

diversidade de gêneros discursivos, todos decorrentes das práticas situadas de linguagem 

que estávamos desenvolvendo. 

A divulgação do evento, por exemplo, foi feita em três tamanhos e três gêneros 

diferentes, conforme o propósito comunicativo a que se destinava. O menor, denominado 

“panfleto”, foi entregue nos corredores da escola e até fora dos muros escolares. O médio, 

em forma de “cartaz”, foi colado nas portas das salas de aula, no mural da escola, nas 

árvores. Já o maior, em forma de “banner”, foi exposto em um cavalete de madeira, no 

ambiente da palestra para orientar o auditório sobre o conteúdo que seria tratado. 

 

Figura 13 –Divulgação da palestra do Prof. Gibson Machado 

 

                Fonte: acervo da pesquisa (2016). 

 

A figura 13 traz fotografias dos três gêneros discursivos multimodais trabalhados 

durante as ações de preparação para realização da palestra em foco. 

Com relação ao panfleto, ao cartaz e ao banner,  houve, por parte dos alunos, uma 

demonstração de surpresa e quase de “encantamento”, ao perceber que o mesmo texto 

mudou de tamanho e de nome diante da mudança da finalidade e do propósito enunciativo, 

que também acarretou a mudança de suporte. Para o panfleto o suporte foram as mãos que 
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os distribuíam, o cartaz teve como suporte as paredes e as portas da escola, até as árvores, 

enquanto que o banner se mostrou em um cavalete, no ambiente da palestra. 

 

Figura 14 – Fôlder da palestra 

 

                        Fonte: acervo da pesquisa (2016). 

 

 O folder continha um breve resumo do que seria a palestra e foi entregue aos 

participantes com a finalidade de facilitar o acompanhamento do assunto da palestra do 

Prof. Gibson Machado. 

  Dando continuidade à geração de dados, fizemos mais seis aulas passeio. Desta vez, 

com grupos menores e com objetivos ainda mais específicos. Os trinta e cinco alunos da 

sala foram divididos em seis grupos que tinham, cada grupo, a tarefa de pesquisar sobre 

dois bens patrimoniais que poderiam ser “material” ou “imaterial”. À escolha de cada 

grupo. 

 A partir de então, cada grupo – junto com a professora-pesquisadora e com a 

colaboração de um (ou mais) agente(s) externo(s) – realizou uma aula passeio específica 

para a pesquisa do bem em estudo. Foram feitas visitas “in loco”, fotografias, gravação de 

vídeos, entrevistas e anotações de campo.  

 Após a conclusão das aulas passeio com os grupos foi feito um seminário escolar 

como forma de socializar e divulgar entre os colegas os resultados das pesquisas feitas 

pelos grupos. 

Para isso, os alunos foram divididos em seis grupos, sendo três grupos de cinco 

alunos e três grupos de seis alunos. Após a apresentação do projeto os grupos escolheram o 
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bem patrimonial que o grupo pesquisou. Foi explicado que, ao final do processo, 

apresentariam o que aprenderam para outras pessoas, em forma de seminários (no primeiro 

momento, para colegas de sala e para as professoras de Língua Portuguesa, da turma). Os 

grupos organizaram as informações para serem apresentadas nos seminários.  

 

Figura 15 – Escolha dos textos dos seminários 

 

                           Fonte: acervo da pesquisa (2016). 

 

Explicamos que seria importante que os textos apresentassem uma introdução com 

o contexto histórico de cada monumento, sua importância histórica para a formação da 

sociedade ceará-mirinense e, caso fosse patrimônio arquitetônico, seria necessário conter o 

período de construção, quem foram seus primeiros proprietários, uma breve descrição 

sobre o estilo da época e quais as motivações que levariam um turista a querer conhecer 

aquele bem cultural.  

Discutimos também sobre a linguagem utilizada na apresentação do seminário: 

formal, clara e simples, direcionada ao auditório, isto é, ao público ouvinte, os 

interlocutores. O conhecimento do interlocutor é determinante para o sucesso da 

apresentação, já que é uma prática de linguagem situada em uma situação comunicativa 

real.  
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Figura 16 – Alunos e professores em escrita colaborativa 

 

                              Fonte: acervo da pesquisa (2016). 

 

Cada grupo preparou uma cópia da estrutura do seminário (apenas os tópicos 

principais) e distribuiu para o restante da turma, a fim de colaborar no entendimento do 

assunto em questão. Além disso, produziram um roteiro para guiá-los na apresentação oral. 

O esquema escrito elaborado anteriormente serviu de base para o seminário.  

Durante todo o tempo em que os alunos estiveram pesquisando e preparando os 

seminários, eles trouxeram rascunhos para acompanharmos o quanto cada grupo evoluíra. 

Na oportunidade, comentávamos os resultados alcançados com os grupos e propúnhamos 

as alterações necessárias. Os seminários foram apresentados com cartazes ou em “slides” 

elaborados no programa PowerPoint.  

                        

Figura 17 – Confecção de cartazes 

 

                                       Fonte: acervo da pesquisa (2016). 
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Os alunos fizeram a apresentação para a própria classe. Essas apresentações foram 

gravadas e, posteriormente, nós assistimos a cada uma com o intuito de descobrir as falhas 

e aprimorar cada apresentação para, então, apresentar para um público maior, já com os 

ajustes necessários. 

  

Figura 18 – Apresentação dos seminários 

 

                                       Fonte: acervo da pesquisa (2016). 

 

    Na figura 18, observa-se os alunos apresentando seminários utilizando slides. 

Alguns erros de postura estão evidentes, sendo um desses erros, o de eles estarem 

escorados na parede, além de que uma das alunas usar o roteiro de apresentação para 

esconder o rosto.  

 A apresentação dos seminários para divulgação das pesquisas feitas pelos grupos se 

realizou como um evento de letramento por se constituir de práticas sociais situadas que 

foram permeadas por textos orais, escritos, visuais, sonoros e gestuais. Nesses seminários, 

houve a construção de uma rede de gêneros discursivos, exigidos pela necessidade 

interações entre os participantes do grupo e a compreensão pelo seu auditório. Podemos 

citar alguns deles: resumos, esquemas, slides, roteiro de apresentação etc 

Com isso, queremos dizer que a compreensão do seminário escolar como evento de 

letramento alarga o sentido do seminário que deixa de ser um mero gênero discursivo,  que 

além de tema, estilo e estrutura composicional, possui outros elementos constituintes do 

evento de letramento, segundo Hamilton & Barton (2000), participantes, elementos 

visíveis, não visíveis, ambiente, artefatos de escrita, além de outros. Na figura 18, podemos 

destacar, por exemplo, os seguintes elementos visíveis: (i) participantes (pessoas que estão 

interagindo com textos escritos ou ainda envolvidas em relações sociais de produção, 
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interpretação e circulação); (ii) artefatos materiais e acessórios; e (iii) atividades e ações 

executadas pelos participantes. 

Nossa pesquisa se construiu por uma rede de eventos de letramento, num total de 

nove; (uma aula-passeio que teve o objetivo de conhecer alguns bens materiais e imateriais 

que constituem a cultura patrimonializada de Ceará-Mirim; uma palestra proferida pelo 

Prof. Gibson Machado; seis aulas-passeio com grupos menores de alunos; e, um seminário 

escolar, este desenvolvido não como um gênero discursivo, mas como um evento de 

letramento. 

Para sumarizar vejamos como ocorreu a grande variedade de gêneros discursivos 

que os diferentes agentes desenvolveram no decorrer deste projeto de intervenção, em cada 

evento de letramento vivenciado.  Vejamos, no gráfico 4, um recorte da geração de dados.  

 

Gráfico 4 –  Rede de gêneros discursivos da aula passeio   

 

 

Fonte: acervo da pesquisa (2016) 
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Nos projetos de letramento, o gênero discursivo não é definido “a priori”. As 

práticas de escrita (pedido de autorização aos pais, carta de solicitação ao diretor, carta de 

solicitação à Secretaria Municipal de Educação, convites, crachás, panfleto, folder, banner) 

são motivadas pelas situações nas quais a comunidade de aprendizagem se inseria a cada 

nova prática social vivenciada. 

 Por compartilharmos com nossos alunos, desde o início do projeto, o desejo de, 

ao fim do processo, publicarmos um material com os tesouros de Ceará-Mirim visando a 

ampliar o turismo local, ficou acordado que buscaríamos obter informações sobre o 

patrimônio cultural de Ceará-Mirim e, depois, direcionaríamos nosso dizer a um público 

potencialmente interessado em visitar a cidade e em conhecer a trajetória histórica dela. 

Para isso, partimos do princípio de que escrever é um processo. Portanto, as 

versões dos textos (exemplificadas nos anexos E, F, G H, I) que foram trabalhadas em sala 

de aula e fora dela representaram, em suas diversas versões, uma amostra da trajetória e da 

evolução com que se desenvolveram as práticas de escrita, sempre colaborativas, não 

individuais, conforme nos mostra a figura 19.  

 

Figura 19 –  Sessão de escrita colaborativa 

 

                Fonte: acervo da pesquisa (2016). 

    

Os participantes em interação com textos escritos perpetuam o evento de 

letramento através da imagem. Nesse momento, os alunos estão escrevendo as tarefas que 

os membros do grupo terão de desempenhar durante a aula passeio. Cada membro teve 

uma tarefa específica de acordo com as aptidões demonstradas. Uns escreviam, outros 

desenhavam, outros gravavam e outros faziam fotografias.  

 



76 

 

 

                               Figura 20 – Artefatos de escrita 

 

                Fonte: acervo da pesquisa (2015). 

 

Os artefatos de escrita representados na figura 20 foram utilizados pelos alunos na 

primeira aula passeio, realizada com o guia de turismo “Barão de Ceará-Mirim”. Eles se 

constituem como um dos quatro componentes de um evento de letramento prototípico, 

conforme Hamilton & Barton (2000): são ferramentas, materiais e acessórios envolvidos 

na interação dos participantes.  

No evento em foco, percebemos que os artefatos de escrita “prancheta”, “papel” e 

“lápis” foram importantes. No entanto, a tecnologia digital venceu: muitos estudantes 

escreveram em seus próprios celulares. Isso não é ruim. Trata-se de mais uma opção de 

recurso tecnológico voltado para a escrita. 

Outro aspecto que merece destaque está na figura 21. Ela captura o momento em 

que os colaboradores deste projeto de intervenção estão reunidos decidindo os últimos 

detalhes antes da saída para a aula passeio.  
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Figura 21 – Saída para a aula passeio 

 

                                              Fonte: acervo da pesquisa (2015). 

 

Nessa fotografia, temos uma situação de aprendizagem em que o lugar de destaque 

está ocupado pelo guia “Barão de Ceará-Mirim”. Neste momento, é ele o agente de 

letramento central no grupo. Os estudantes se posicionam ao lado dele, e professora-

pesquisadora é apenas mais uma participante, que, nesse momento, ocupa o lugar de 

aprendente.  

Essa aula, ministrada pelo guia turístico, iniciou-se no portão de saída da escola e 

teve continuidade dentro do ônibus. Com efeito, tanto o portão quanto o ônibus passaram a 

ter a função de espaços de aprendizagem: enquanto o “Barão” falava, os alunos a a 

professora-pesquisadora faziam outras atividades decorrentes dessa fala, conforme 

podemos ver na figura a seguir. 
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Figura 22 – Escrita dentro do ônibus 

 

                                                             Fonte: acervo da pesquisa (2015). 

 

Na Figura 22, temos o guia “Barão” em posição de destaque, em pé, falando aos 

alunos sobre a importância histórica e cultural de alguns prédios, tais como o da prefeitura, 

o mercado público, o prédio da biblioteca, a casa do Major Onofre, enquanto o ônibus se 

desloca pelas ruas da cidade. Os demais participantes, por sua vez, desempenham 

diferentes tarefas: anotam, fotografam, desenham, gravam. Todas essas tarefas estão 

voltadas para a finalidade do evento de letramento: registrar informações sobre o 

patrimônio sociocultural de Ceará-Mirim. 

Nosso tour pela cidade teve o seguinte percurso: percorremos a rua denominada 

“Principal”17 a partir da frente da escola até o prédio da Biblioteca Municipal. Nesse 

percurso, foi possível conhecer o Solar Antunes, prédio onde funciona a Prefeitura 

Municipal, e o Mercado Público.  

                                                           
17 Antigamente, essa rua era denominada Rua do Patu, cujo nome é citado no hino da cidade. Hoje, está 

dividida em três trechos que recebem denominações diferentes. Iniciando pela BR 101, em frente ao antigo 

Colégio Agrícola, da entrada de Ceará-Mirim até o Posto São Pedro (posto de combustíveis), recebe o nome 

de “Av. Eneas Cavalcanti”. É nesse trecho que está localizada a E. E. Monsenhor Celso Cicco. Do Posto São 

Pedro até o prédio denominado Solar Antunes, onde funciona a Prefeitura Municipal, recebe o nome de 

“General João Varela”. Depois de um espaço denominado Praça do Mercado, continua até o prédio da 

Biblioteca Municipal. A partir da Sorveteria Patati, inicia o outro trecho que vai até a linha de ferro. Esse 

último trecho é denominado Rua Dr. Manoel Varela.  
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Na figura 23, temos o grupo em uma aula na calçada da igreja matriz. O “Barão”, 

em posição de destaque, é atentamente observado pelos alunos que seguem com seus 

registros. Nesse momento, o espaço de aprendizagem utilizado foi a calçada da igreja. 

 

Figura 23– Visita à igreja Matriz 

 

      Fonte: acervo da pesquisa (2015). 

 

A calçada da Igreja Matriz, instituída ao status de espaço de aprendizagem, não 

apenas serviu como local de construção de conhecimentos, ela também foi objeto de 

análise. Nela, os participantes viram como a calçada pode servir de suporte de forte 

resistência temporal para a escrita. Isso se justifica porque, nela, está preservada a seguinte 

mensagem: “OFERTA DE MILTON VARELA”. A intenção comunicativa dessa peça de 

escrita é a de perpetuar o nome do doador da calçada da igreja. 

Para salientar as ações colaborativas desenvolvidas nessa mesma aula-passeio, 

vejamos, na figura 24 (mosaico de duas fotografias), a captura da visita ao museu Guaporé.  
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Figura 24 – Visita ao Museu Guaporé 

 

              Fonte: acervo da pesquisa (2015). 

 

Do lado esquerdo, os alunos estão chegando ao museu para a visita. Do lado direito, 

os alunos estão ouvindo as explanações do Barão sobre a história e a importância desse 

patrimônio arquitetônico para a formação e preservação da cultura ceará-mirinense. Na 

imagem da direita, embora o zoom não favoreça essa perspectiva, salientamos que os 

alunos estão posicionados em frente ao guia Barão.  

Já a figura 25 captura dois momentos da visita a outro espaço de aprendizagem:             

o engenho Mucuripe. Vejamos a que momentos, especificamente, estamos nos referindo.  

 

Figura 25 – Visita ao Engenho Mucuripe 

 

               Fonte: acervo da pesquisa (2015). 

 

Nessa fotografia, percebemos dois momentos. À esquerda, além dos elementos 

visíveis (participantes, ambiente e artefatos), podemos perceber que há mais alguém no 

evento de letramento (participante oculto pela fotografia). Pelo posicionamento da turma, 
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seus olhares e atenção, infere-se que há alguém em frente a eles, falando ou fazendo algo. 

Esse participante é revelado na imagem à direita: o “Barão”.  

Nessas duas imagens, vemos que os participantes falam, escrevem, fotografam, 

gravam... O guia “Barão”, por sua vez, mostra algumas peças das moendas que ainda se 

encontram no engenho Mucuripe. em perfeito estado. Essas fotografias, assim como as 

anteriormente mostradas e as que ainda virão neste trabalho, constituem um acervo 

etnográfico que mostra atividades de construção de conhecimento fora do espaço escolar. 

Com elas, o que queremos mostrar é a importância que a aula vivencial tem para a 

construção do conhecimento, além da desterritorialização dos espaços de aprendizagem. 

Na Figura 26, estão os três bens do patrimônio histórico arquitetônico que 

visitamos em nossa aula passeio: a igreja matriz, a casa grande do Engenho Guaporé – 

Museu Guaporé (hoje Museu Nilo Pereira) e o Engenho Mucuripe.   

 

Figura 26 – Pontos visitados na aula passeio 

 

                                        Fonte: acervo do Prof. Gibson Machado.  

 

Esses são alguns dos prédios que guardam em si a história da construção de uma 

cultura formada a partir da economia açucareira, o que caracteriza a formação cultural e a 

identidade do povo de Ceará-Mirim.  

Dito isso, na tentativa de sumarizar a complexa rede de atividades e de gêneros 

discursivos com que lidamos para entendermos um pouco desse processo de formação, 

apresentamos o gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Rede de atividades e de gêneros discursivos 

 

Fonte: acervo da pesquisa (2016). 

 

O gráfico 5 agrega eventos, práticas de letramentos e gêneros discursivos que foram 

se descortinando como necessários nas situações de comunicação vivenciadas pelos 

colaboradores deste projeto. Nele, resume-se a rede de atividades tecida para se chegar à 

culminância da meta proposta no início deste trabalho de intervenção. 

Desse gráfico, salientamos o desenvolvimento da escrita como prática social. De 

fato, nas situações vivenciadas em que a escrita ocupou um lugar central, o objetivo não 

estava atrelado à obtenção de uma nota, mas à geração de dados a partir dos quais foram 

produzidos os textos que compuseram o videolivro a que o projeto de intervenção se 

propôs. 

Esse diferencial nos parece ter sido o grande salto de qualidade que conseguimos 

obter na formação que desenvolvemos no ProfLetras. Ao ressignificar nosso agir 

profissional permeado pelos estudos de letramento interferimos tanto na nossa própria 

formação quanto na dos estudantes de educação básica que conosco construíram  

conhecimentos. Todos os dias. Incessantemente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho colaborativo que foi realizado durante todo o tempo em que se 

desenvolveu este projeto de intervenção trouxe para nós várias reflexões. A mais 

recorrente delas foi: será que nossa ação profissional foi significativa para os colaboradores 

que delas participaram, em especial, para os alunos?  

 Pensamos que dessa pergunta subjaz a intenção precípua do Mestrado Profissional 

em Letras: oferecer a professores de LP subsídios teórico-metodológicos que permitam a 

reflexão consubstanciada sobre a própria ação e a possibilidade de operar mudanças 

significativas para que a educação brasileira alcance um desejável patamar. 

Disso se depreende que nós professores de LP temos de encaminhar a formação de 

nossos alunos para que eles se tornem cidadãos que lidam com as demandas da democracia  

brasileira não pela força física, mas pela força da palavra falada, escrita e lida, tudo isso 

com criticidade. 

No nosso caso, esse processo de ação-reflexão-ação foi sendo construído por meio 

de práticas pedagógicas que tinham como cerne a participação dos alunos em situações 

reais de comunicação (não apenas didatizadas), sempre levando em consideração que a 

linguagem escrita perpassa às práticas sociais da sociedade eminentemente grafocêntrica 

em que vivemos.  

 Sendo assim, foi nosso objetivo trabalhar com a leitura e a escrita de forma que o 

aluno se percebesse sujeito de linguagens e observasse, nas práticas de leitura, escrita e 

oralidade, uma forma de responder satisfatoriamente às demandas da vida num âmbito 

mais geral, não apenas dentro dos muros escolares. 

 Com efeito, trabalhar com a leitura e a escrita em perspectiva situada trouxe para o 

centro de nosso projeto o anseio dos alunos de se envolverem com a cultura 

patrimonializada local como forma de construir possíveis caminhos para revitalizar o 

turismo como fonte de renda na cidade de Ceará-Mirim.  

 Esse anseio dos alunos nos levou a refletir sobre as funções sociais da leitura e da 

escrita como meios possíveis para tornar reais as aspirações dos estudantes. Para tanto, 

precisamos fazer alguns questionamentos no início de nosso trabalho para que tivéssemos 

um direcionamento a seguir em prol da realização das metas a que nos propusemos. E, 

assim, pautamo-nos em algumas perguntas que, agora, ao final do processo, retomamos, 

tentando dar a cada uma delas uma resposta.  
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Para responder a nossas perguntas de pesquisa, que se constituíram como uma 

espécie de “termômetro” para medir a efetividade dos nossos objetivos, optamos por 

analisar o nosso trabalho do ponto de vista processual.  

 Sendo assim, com foco na primeira pergunta de pesquisa – “que práticas de escrita 

poderão contribuir para dar visibilidade a determinados bens da cultura patrimonializada 

de Ceará-Mirim?” –, vimos que houve um divisor de águas entre nossas práticas 

pedagógicas antes e depois do ProfLetras. Se, antes, o que nos movia era o conteúdo 

curricular a ser ministrado, o que implicaria, por exemplo, responder a essa pergunta com 

um produto, qual seja: uma lista única de bens da cultura patrimonializada de Ceará-Mirim 

(algo já feito por escritores citados neste trabalho), começamos a perceber que práticas 

situadas de escrita poderiam imprimir novos sentidos a esse processo de ensino-

aprendizagem. 

 Consequentemente, como parte das práticas desenvolvidas, levamos os alunos à 

percepção da aplicabilidade da escrita como parte da vida social. Escrever sobre a cultura 

patrimonializada de Ceará-Mirim a fim de torná-la não mais (in)visível implicava sair do 

espaço escolar para “viver” a história até então (mais ou menos) conhecida pelos manuais 

didáticos ou por livros já publicados sobre a cidade. 

 Para isso ocorrer, não bastava o desejo da professora-pesquisadora e de seus alunos. 

Conforme vimos no capítulo de análise dos dados, foram desenvolvidas várias práticas de 

escrita, todas determinadas por situações comunicativas reais, com propósitos 

comunicativos definidos e destinadas a um público potencialmente determinado. 

 Todas essas práticas de escrita culminaram em textos que estão nas páginas do 

videolivro “Em busca dos tesouros de Ceará-Mirim: (re)escrevendo histórias, valorizando 

culturas”, que se constituiu como um dos produtos finais deste projeto de intervenção. 

Todo esse trabalho foi desenvolvido em uma rede de atividades  tecida pelo uso de 

vários gêneros discursivos, utilizados de acordo com as necessidades geradas em cada 

situação de comunicação. 

No tocante à segunda pergunta de pesquisa “que bens da cultura patrimonializada 

de Ceará-Mirim serão visibilizados no videolivro a ser produzido pelo grupo?”, o processo 

vivencial por que passamos deixou claro ao grupo que a cultura patrimonializada de Ceará-

Mirim possui uma extensa gama de “bens representativos”. Por isso, foi necessário fazer 

uso de uma amostra que representasse cada segmento: prédios históricos, engenhos, 

danças, lendas, gastronomia e artesanato. Esse critério, depois, teve de ser novamente 
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refinado para se ajustar à preferência de cada grupo para mostrar seu olhar “insider” sobre 

Ceará-Mirim.  

Em função disso, chegamos ao seguinte mapeamento: o Olheiro Imperial D. Pedro 

II, os engenhos (Verde Nasce e Mucuripe), a casa grande do Engenho Guaporé, o mercado 

público com sua gastronomia e a Igreja matriz. Salientamos, porém, que essa escolha não 

traz consigo a finalidade de colocar como mais importantes os bens patrimoniais aqui 

estudados.  

Outros “tesouros” que, no videolivro, não foram contemplados, a exemplo de 

algumas danças (o “boi de reis de Matas”, de Mestre Luiz Chico; o “Congo de Guerra, de 

Mestre Tião Oleiro”, “caboclinhos”, de mestre Birico; e o “makulelê”); as lendas (a mulher 

que virou serpente; o boi que falou; a lenda da baleia e a lenda da cabaça), são tão 

importantes quanto aqueles que se tornaram objeto deste estudo. No entanto, como foi 

necessário selecionar os bens para compor o videolivro, o critério da escolha prevaleceu de 

acordo com a preferência demonstrada pelos grupos. 

A terceira pergunta focaliza, sob outro ângulo, o processo de escrita: quais aspectos 

caracterizaram as práticas de escrita desenvolvidas neste projeto? A nosso ver, o principal 

aspecto que caracterizou as práticas de escrita desenvolvidas neste projeto foi o caráter 

situado, o que leva ao uso da escrita como prática social.  

Para isso, nosso principal desafio foi vivenciar práticas de escrita sociais e 

relevantes. De fato, foram diferentes experiências com sentido e significado, mobilizadoras 

da vontade dos alunos. Durante a vigência de todo o projeto, foi necessária a realização de 

várias práticas de escrita que surgiam das necessidades que se apresentavam decorrentes 

das demandas do projeto. Por exemplo: para a realização do evento de letramento “aula 

passeio”, desenvolvemos o pedido de autorização aos pais; a carta de solicitação ao diretor; 

a confecção do convite aos professores; a confecção de crachás; o planejamento da aula 

passeio, entre outros mais. Toda essa prática não aconteceu no vácuo. Foi fruto de 

interações sociais que se configuraram para que o evento de letramento fosse vivenciado, 

ou seja, foram práticas situadas com sentido e finalidade.  

Em sendo assim, durante a ocorrência dessas práticas, os alunos, de forma 

colaborativa, descobriam-se sujeitos de linguagens e, pouco a pouco, iam observando outro 

aspecto tão importante quanto o primeiro citado: há variáveis que condicionam os usos 

sociais da escrita. Essas variáveis mostram que a prática de escrita não é apenas um 

exercício escolar em que se comprova a aprendizagem de conteúdos. Escrever para agir no 
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(e sobre o) mundo requer observar as seguintes variáveis, quais sejam: para que ler e 

escrever? Para quem? Por quê? Com qual propósito comunicativo? Quais as implicações 

do texto lido e/ou escrito naquela situação específica? À medida que essas perguntas 

encontravam respostas, mais nos aproximávamos dos objetivos a que nos propusemos no 

início deste projeto. 

Nossa quarta (e última) pergunta de pesquisa é “de que forma o projeto de 

letramento pode ressignificar o ensino de LP?”. Neste trabalho de intervenção, aplicamos o 

letramento em uma acepção mais alargada. Isso implicou pensar em “letramentos”, que, por 

sua vez, configura outra forma de refletir sobre a língua(gem) e, consequentemente, de 

repensar as práticas de ensino-aprendizagem da LP. Assim, trabalhar com um projeto que 

tenha como eixo norteador o conceito de “letramentos” nos encaminhou para o 

desenvolvimento de práticas sociais de leitura e de escrita para além dos muros escolares. 

Essa opção requereu da professora-pesquisadora e dos alunos o envolvimento em 

atividades de leitura e de escrita para alcançar objetivos concretos. Não poderia ser 

diferente. No projeto de letramento, a problemática sempre parte dos anseios dos alunos, o 

que tende a motivá-los para o uso das linguagens, principalmente da modalidade escrita, 

como parte de sua vida cotidiana, percebendo-a como uma “tecnologia” capaz de provocar 

mudanças sociais.  

Isso é possível porque as práticas de escrita passam a ser necessárias a um projeto de 

dizer, e os alunos aprendem a finalidade de cada gênero discursivo utilizando-o de forma 

concreta. Logo, uma das grandes diferenças que existem em se trabalhar com os projetos de 

letramento é que não há, nesse trabalho, o exercício mandatário da escrita. Toda prática de 

escrita terá função e finalidade para além da avaliação formal. 

Em nosso projeto, destacamos que os alunos se envolveram em práticas de leitura e 

escrita para alcançarem objetivos reais e definidos. Esse trabalho foi desenvolvido COM os 

alunos e não por eles, individualmente. Cada prática de escrita impingia a necessidade do 

uso de gêneros discursivos diversos, tendo em vista que o gênero discursivo ocupa, no 

projeto de letramento, o papel de uma ação social, ou seja, passa a ser artefato social que 

pode gerar condições para o exercício da escrita real e autêntica. 

Responder a essas perguntas nos levou a perceber que, para chegarmos a essas 

conclusões, fez-se necessária uma mudança de perspectiva do trabalho desenvolvido na 

escola em relação a outras esferas de atividade humana.  Isso significa não mais desvincular 
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o trabalho escolar dos usos que se faz da escrita em outras situações de comunicação do 

cotidiano do aluno. 

Isso posto, cabe a nós uma reflexão final. Quando nos propusemos a desenvolver um 

projeto de intervenção que tinha o projeto de letramento como modelo didático, sabíamos 

das dificuldades que iríamos encontrar sob vários aspectos. No entanto, essas dificuldades 

funcionaram como uma mola propulsora, a fim de superarmos os desafios decorrentes do 

desenvolvimento de práticas diferentes (não novas), ressignificadoras do ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita.  

Entre essas dificuldades, partir de uma prática ancorada nos anseios dos alunos 

significou quebrar barreiras instituídas, como, por exemplo, um currículo pré estabelecido e 

historicamente validado como verdade incontestável.  

Trazer a cultura patrimonializada de Ceará-Mirim para o ambiente escolar, assim 

como levar os alunos para espaços de aprendizagem fora da escola, também não foi simples. 

De fato, foi muito desafiador tornar como objeto de estudo a cultura local, garantir vez e voz 

aos alunos, compatibilizar os interesses da escola aos deles. Porém, percebemos, no decorrer 

do projeto a relevância de vencer todos esses desafios. 

Para comprovar isso, vejamos o que diz uma aluna do 9o ano, colaboradora do 

projeto. 

 

Acho importante estudar e escrever sobre a cultura de Ceará-Mirim. 

Quando a gente crescer, vamos poder dizer aos nossos filhos [...] onde a 

gente morou, cresceu e viveu. Toda a nossa história, nossa cultura não 

pode se apagar. E queremos que outras pessoas também vejam as belezas 

de nossa terra. Isto mostra a importância do projeto que estamos 

participando. 

 

Diante desse depoimento, chegamos à conclusão de que as ações que se nos 

apresentaram  mais desafiadoras foram as que mais contribuíram para enriquecer o processo 

vivenciado. Portanto, trabalhar com projetos de letramento é desafiador, mas gratificante, 

tendo em vista que nesse modelo didático aprende-se a ler e a escrever para agir socialmente 

e, nessa construção professores, estudantes e outros agentes constroem o conhecimento em 

comunhão. 

Cabe aqui salientar que, nesse processo colaborativo de ensino-aprendizagem, o 

estudo da gramática não foi negligenciado. As variantes linguísticas trazidas pelos alunos (e  

por outros agentes de letramento) serviram como ponto de partida para diversas reflexões 



88 

 

sobre o conhecimento e o uso da língua padrão.  Esses exercícios de análise linguística 

foram provocados pelas versões iniciais dos textos que compuseram o vídeo livro. 

Metodologicamente, eles se caracterizaram como uma prática reflexiva e contextualizada, 

visando ao uso da língua padrão e tendo por meta a publicação do vídeo livro.  Nada, 

portanto, foi feito descolado do projeto.  

Nesse trabalho com projetos de letramento, pudemos rever nossas práticas 

pedagógicas, o que nos oportunizou uma reflexão sobre o ensino da Língua Portuguesa em 

nossa escola pública. Ao focalizarmos as ações dos colaboradores (alunos, professores, 

outros agentes internos e agentes externos), percebemos como a aprendizagem colaborativa 

e dialógica pode ressignificar o ensino da língua(gem).  Durante todo o processo vimos 

pessoas engajadas em torno do trabalho colaborativo, do trabalho cooperativo, criando uma 

forma flexível de aprendizagem na qual espaços, informações, conhecimentos e culturas são 

compartilhados entre todos os participantes do projeto, tanto os agentes escolares (ditos 

internos), como os não escolares (externos). 
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APÊNDICE A – Etapa 1 da aula passeio (03 aulas) 

 

1ª 

etapa 

Atividades Tarefas/agentes Gêneros Resultado Meta 

 

P
L

A
N

E
JA

M
E

N
T

O
 

  

P
 

L
 

A
 

N
 

E
 

J A
 

M
 

E
 

N
 

T
 

O
 

1 – Assistir um vídeo 

apresentando o patrimônio 

histórico e cultural de 

Ceará-mirim. 

Leitura de vários textos de 

diferentes gêneros 

discursivos e suportes sobre 

o patrimônio histórico – 

Roteiro dos engenhos. 

 

Alunos e professores 

compartilham os textos 

selecionados coletivamente 

1 – vídeo 

2 - letras de músicas  

3 - artigos de internet 

4 - cartas escritas por 

moradores antigos 

5 - textos literários de 

antigos moradores ilustres 

 

Organização de acervo inicial sobre 

o patrimônio histórico e cultural 

sobre Ceará-Mirim 

 

 

 

 

Busca de informações iniciais que 

servirão de ponto de partida e que 

serão a base para que todas as 

ações do projeto sejam 

desenvolvidas 

 

2 – Exposição oral sobre o 

patrimônio histórico e 

cultural (material e 

imaterial) de Ceará-Mirim 

(RN) 

 

Alunos compartilham 

informações obtidas a partir 

de conversas com moradores 

da cidade. 

1 – Relato sobre a origem da 

cultura açucareira de Ceará-

Mirim. 

2 – Origem do nome de 

Ceará-Mirim. 

3 – Lendas que marcam a 

cultura de Ceará-Mirim 

 

Enriquecimento do acervo inicial a 

partir de relatos orais da 

comunidade do entorno. 

Participação efetiva da comunidade. 

3 – Divisão dos alunos em 

grupo para organização da 

aula-passeio intitulada 

“Roteiro dos engenhos de 

Ceará-Mirim” 

3.1. Estabelecimento de 

data, horário e local do 

encontro 

3.2. Estabelecimento dos 

objetivos da aula-passeio 

 

Professores e alunos tomam 

decisões coletivamente 

1 - Roteiro de tarefas para 

cada grupo. 

2 - Lista de objetivos para a 

aula-passeio. 

3 – Solicitação de apoio à 

direção para a aula-passeio 

(entrega de carta de 

solicitação) 

4 – Solicitação de ônibus à 

Secretaria Municipal de 

Educação (entrega de ofício 

à Secretária) 

Cada grupo com suas obrigações a 

cumprir; produção coletiva de 

textos escritos; interlocutores 

definidos, gênero compatível com a 

ação social e com o propósito 

comunicativo. 

 

Viabilização da aula-passeio. 

Apoio da direção da escola, da 

coordenação e de alguns 

professores, como também da 

Secretária de Educação do 

município que nos proporcionou 

um ônibus e um guia de turismo. 
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APÊNDICE B – Termo de autorização 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 

 

 

 

Eu. ___________________________________________________________, portador(a) 

do RG _________________,  responsável legal pelo(a) aluno(a) 

____________________________________________________, autorizo Maria José 

Silva Ramalho, professora de Língua Portuguesa da Escola Estadual Monsenhor Celso 

Cicco e aluna do Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras), da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, sob a orientação da Profª Drª Glícia M. Azevedo de M Tinoco, a 

utilizar textos orais e escritos produzidos pelo(a) aluno(a) acima nomeado(a), bem como 

fotografias e/ou desenhos, para a constituição de corpus da pesquisa de mestrado que vem 

sendo desenvolvida pela Profª Maria José Silva Ramalho. Esse trabalho acadêmico, 

provisoriamente intitulado “Em busca dos tesouros de Ceará-Mirim: (re)escrevendo 

histórias, valorizando culturas”, está inserido na linha de pesquisa “Letramentos e 

contemporaneidade”. 

 

Ceará-Mirim/RN, ______ de _______________ de _________ 

 

________________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE C – Termo de autorização – colaboradores externos 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO COLABORADORES EXTERNOS 

 

 

 

Eu, _________________________________________________________________, 

portador(a) do RG _________________,  autorizo Maria José Silva Ramalho, professora 

de Língua Portuguesa da Escola Estadual Monsenhor Celso Cicco e aluna do Mestrado 

Profissional em Letras (ProfLetras), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob 

a orientação da Profª Drª Glícia M. Azevedo de M Tinoco, a utilizar minha imagem, textos 

orais e escritos, bem como fotografias e/ou desenhos de minha autoria, devidamente 

referenciados, para a constituição de corpus da pesquisa de mestrado que vem sendo 

desenvolvida pela Profª Maria José Silva Ramalho. Esse trabalho acadêmico, 

provisoriamente intitulado “Em busca dos tesouros de Ceará-Mirim: (re)escrevendo 

histórias, valorizando culturas”, está inserido na linha de pesquisa “Letramentos e 

contemporaneidade”. 

 

Ceará-Mirim/RN, ______ de _______________ de _________ 

 

________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO A – Carta de solicitação ao diretor 

 

 

 

Ceará-Mirim (RN), 14 de outubro de 2015 

Ilmo. Sr.  

Prof. Odilon Barbosa 

Diretor da E. M. Monsenhor Celso Cicco 

 

Sr. Diretor, 

Nós, alunos do 8º ano “A” e “B”, do turno matutino deste estabelecimento de 

ensino, vimos, através desta, solicitar autorização para realizar uma aula-passeio pelo 

roteiro dos engenhos de Ceará-Mirim (RN), sob a responsabilidade da professora Maria 

José Silva Ramalho e demais professores que se disponibilizarem, a ser realizada no dia 

21/10/2015. 

Tal evento é parte essencial para desenvolvimento do Projeto de Letramento “Em 

busca dos tesouros de Ceará-Mirim: (re)escrevendo histórias, valorizando culturas”, que 

está sendo desenvolvido pela referida professora, nas turmas indicadas. 

 

Atenciosamente, 

Alunos das turmas de 8º ano A e B, 

Turno matutino 
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ANEXO B – Carta de solicitação à Secretária de Educação 

 

 

Ceará-Mirim (RN), 15 de outubro de 2015 

 

Ilmª.  Srª. 

Prof.ª Ângela Maria de Medeiros Farias Aquino 

Secretária de Educação Básica 

Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim 

Rua Heráclio Vilar, 700 -59.570-000 –  Ceará-Mirim (RN) 

 

Senhora Secretária,  

 

Vimos, através desta, solicitar a V. Srª a disponibilização de um ônibus para nosso 

deslocamento com a finalidade de participarmos de uma aula-passeio que terá com 

itinerário o “Roteiro dos Engenhos” de Ceará-Mirim (RN). 

 A aula será ministrada pela professora de Língua Portuguesa da E. E. Monsenhor 

Celso Cicco, Srª Maria José Silva Ramalho, e será realizado no dia 21/10/2015. 

Tal evento é uma atividade integrante do projeto de letramento “Em busca dos 

tesouros de Ceará-Mirim: (re)escrevendo histórias, valorizando culturas”, que está sendo 

desenvolvido em nossa Comunidade Escolar. 

Sabemos da elevada importância dada por V. Srª às iniciativas que promovem 

uma educação de qualidade, por esse motivo temos certeza que nosso pedido será atendido. 

 

 Atenciosamente, 

 

Alunos dos “8ºs anos A e B, turno matutino  

E. E. Monsenhor Celso Cicco 
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ANEXO C – Hino da cidade de Ceará-Mirim/RN                                                 

 

 

Hino da cidade de Ceará-Mirim/RN  

 

"Ceará-Mirim dos Canaviais"   

(Compositor José Luís) 

 

Ceará Mirim da Usina São Francisco 

Ceará Mirim da Praia Muriú 

Ceará Mirim dos verdes coqueirais 

E dos Canaviais 

Cidade do Patú 

 

Ceará Mirim Cidade Brasileira 

Ceará Mirim do meu coração 

Ceará Mirim da Santa Padroeira: 

Nossa Senhora da Conceição 

 

Terra abençoada 

Idolatrada 

Tão tropical 

 

Terra da Usina Ilha Bela 

Cidade Aquarela 

Cidade Natal 

 

https://www.letras.mus.br/hinos-de-cidades/1823713/, acesso em 21/09/2015 

 

Observação: Os diacríticos das palavras “Patú” e “Muriú” foram mantidos conforme letra 

original. 

 

 

https://www.letras.mus.br/hinos-de-cidades/1823713/
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ANEXO D – Crônica “Velho Engenho” 

 

VELHO ENGENHO (Edgar Barbosa - Imagens do Tempo – 1966) 

Dentro do nevoeiro do vale mal se entrevem os despojos do velho engenho morto. A casa 

está em ruínas e uma erva hostil cresce, silenciosa, por toda a bagaceira, invadiu os 

alpendres e assenhoreou-se do chão onde nunca mais pisou o pé humano. 

Que fim levaram os antigos moradores? Onde os meninos trêfegos, os mestres, os 

cambiteiros, os animais e as aves que alertavam as madrugadas? 

Tudo parece morto, não há sinal de vida dentro do grande vale onde outrora ecoavam os 

rumores do trabalho e as alegrias das safras exuberantes. Os próprios caminhos estão 

ocultos ou se tornaram sendas misteriosas de um mundo perdido. As chuvas os 

transformaram em barrancos, as formigas, às suas margens, construíram sossegadamente o 

seu reino. E à noite, sob as estrelas, as corujas desferem o seu canto soturno e imprimem ao 

velho engenho um aspecto de câmara ardente. 

Entretanto, a terra, em redor, clama por que a fecundem. As árvores, embora maltratadas e 

esquecidas, guardam no porte a majestade dos dias que foram belas. Coroando o outeiro, 

como um penacho real, ergue-se um pau d’arco de cem anos, que ainda floresce como no 

tempo de jovem. E tudo isso paira, ali, no exílio, como se fosse um continente ignorado, 

lembrando a terra depois do dilúvio. 

Eis um crime para o qual não há pena. Esse êxodo de ingratos e de emasculados, que 

arrancaram suas próprias raízes para ir vegetar adiante, como parasitas, mereciam um 

castigo. Eles, os senhores, meninos que se tornaram velhos, perderam-se nas ruas, 

passeiam displicentemente pelo asfalto das cidades, entretêm-se com as músicas e os 

cinemas, dançam e cantam nos clubes. A sua vida parece a dos presidiários que se 

consolam com o simples passar dos dias e das noites. A diferença é que esses fugitivos, 

sem alma nunca têm remorsos. 

O velho engenho lá ficou, desmanchando-se pedra por pedra. Os maquinismos foram 

vendidos ou enferrujam, na sepultura das moitas, enquanto a erva cresce, silenciosa, 

afogando os alpendres, cobrindo como um sudário implacável, a bagaceira morta. 

(Disponível em: http://gibsonmachadocm.blogspot.com.br/2014/03/cronica-do-velho-

engenho.html, acesso 16/09/2016). 

  

http://gibsonmachadocm.blogspot.com.br/2014/03/cronica-do-velho-engenho.html
http://gibsonmachadocm.blogspot.com.br/2014/03/cronica-do-velho-engenho.html
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ANEXO E – PRÁTICA DE ESCRITA – PRIMEIRA VERSÃO 
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ANEXO F – PRÁTICA DE ESCRITA – segunda versão  
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O OLHEIRO IMPERIAL D. PEDRO II 

 

O olheiro é uma fonte natural de muita beleza. Ainda hoje suas águas borbulham 

num lamento que parece está implorando o resgate de suas memórias.  

 A importância desse manancial de águas cristalinas reside no fato de era 

dessa fonte que a população de Ceará-Mirim, vila que surgia ainda nos primeiros 

passos, retirava água para beber e para o consumo doméstico. 

 Conta-se que em 1883, D. Pedro II, determinara que fosse construída uma 

casa tanque para proteger as águas de impurezas que ali chegavam carregadas pelas 

águas das enchentes, muito frequentes àquela época. 

 Uma lenda se associa a esse olheiro. As águas naquela época jorravam sem 

parar, com jorram até hoje. Não tendo explicação para tal fenômeno, dizia-se que a 

cidade era atravessada por um rio subterrâneo desde a parte mais alta até serem as 

águas despejadas no olheiro.  

 A casa tanque foi demolida em 1980. Muitos esquecem a importância que 

esse olheiro teve para a população ceará-mirinense, pois era de suas águas que o 

povo se abastecia antes de ter saneamento na cidade. A água era conduzida, em um 

tempo mais remoto, em lombos de burro e, posteriormente em carros pipa. 

 Da casa tanque só encontramos uma foto de 1939, disponibilizada no blog do 

Professor e historiador Gibson Machado. 
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ANEXO G – REESCRITA COLABORATIVA (terceira versão) 
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OLHEIRO IMPERIAL D. PEDRO II 

 

O olheiro Olheiro Imperial D. Pedro II é uma fonte natural de recursos 

hídricos.  muita beleza. Ainda hoje suas águas borbulham num lamento que parece 

está implorando o resgate de suas memórias. A importância desse dessa manancial 

fonte de águas cristalinas reside no fato de que, quando Ceará-Mirim era ainda uma 

pequena vila, lá pelos 1800 e mais alguns anos, era dessa desse fonte manancial 

que a população de Ceará-Mirim, vila que surgia ainda nos primeiros passos, 

retirava água para beber e para o consumo doméstico. Para isso, usavam barris de 

madeira que eram armazenados transportados em lombos de burros e, muitos anos 

depois, em carros pipa. 

Conta-se que, em 1883, D. Pedro II, determinara que fosse construída uma 

casa tanque para proteger essas águas de das impurezas que ali chegavam, 

carregadas pelas águas das enchentes, muito frequentes àquela época. A  Essa casa 

tanque foi demolida em 1980, quase um século depois. Resta Da da casa tanque só 

encontramos uma foto fotografia, datada de 1939 e disponibilizada no blog do 

Professor Gibson Machado 

Demolida a casa tanque, resta a lenda associada a esse olheiro. Desde 

sempre, as águas jorravam sem parar desse olheiro (e continuam jorrando para 

quem quiser ver), mas, não tendo explicação para tal fenômeno, o povo começou a 

dizer que Ceará-Mirim é atravessada por um rio subterrâneo desde a parte mais alta 

até serem as águas despejadas no olheiro. É uma cidade inteira sobre um rio! É a 

obra do povo que se sobrepõe à obra do rei, que foi demolida a mando de não sei 

quem. 

O importante é conhecer o Olheiro Imperial D. Pedro II. Ainda hoje suas 

águas borbulham num lamento que parece estar implorando o resgate de suas 

memórias. 

 

Muitos esquecem a importância que esse olheiro teve para a população ceará-mirinense, 

pois era de suas águas que o povo se abastecia antes de ter saneamento na cidade. A água 

era conduzida, em tempo mais remoto, em lombos de burros e, posteriormente em carros 

pipa da qual se associa a esse olheiro. As águas jorravam sem parar. Não tendo explicação 

para tal fenômeno, dizia-se que a cidade era atravessada por um rio subterrâneo desde a 

parte mais alta até serem as águas despejadas no olheiro 
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ANEXO H – REESCRITA COLABORATIVA (quarta versão) 
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O OLHEIRO IMPERIAL D. PEDRO II 

O Olheiro Imperial D. Pedro II é uma fonte natural de recursos hídricos. A 

importância dessa fonte de águas cristalinas reside no fato de era dessa fonte que 

quando Ceará-Mirim era ainda uma pequena vila lá pelos idos de 1800 e mais 

alguns anos retirava água para beber e para o consumo doméstico. Para isso 

usavam barris de madeira que transportavam essas águas em lombos de burros e, 

muitos anos depois em carros-pipa. 

 Conta-se que em 1883, D. Pedro II, determinara que fosse construída uma 

casa tanque para proteger essas águas das impurezas que ali chegavam carregadas 

pelas águas das enchentes, muito frequentes àquela época. Essa casa tanque foi 

demolida na década de 1980, quase um século depois. Resta da casa tanque apenas 

uma fotografia, datada de 1939, e disponibilizada no blog do Professor Gibson 

Machado 

Demolida a casa tanque, resta a lenda associada a esse olheiro. Desde 

sempre, as águas jorravam sem parar desse olheiro (e continuam a jorrar para 

quem quiser ver), mas, não tendo explicação para tal fenômeno, o povo começou 

a dizer que Ceará Mirim é atravessada por um rio subterrâneo desde a parte mais 

alta até serem as águas despejadas no olheiro. É uma cidade inteira sobre um rio! 

É a obra do povo que se sobrepõe à obra do rei, que foi demolida a mando de não 

sei quem... 

O importante é conhecer o Olheiro Imperial de D. Pedro II. Ainda hoje suas 

águas borbulham num lamento que parece estar implorando o resgate de suas 

memórias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


