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RESUMO 

 

A necessidade de ressignificação no processo de ensino de Língua Portuguesa tem 

levado professores da educação básica a buscar novas práticas educativas. Uma 

alternativa advém das que são desenvolvidas em projetos de letramento (KLEIMAN, 

2000). É nesse sentido que esta pesquisa de intervenção tem por objeto de estudo a 

assembleia de classe como evento de letramento. Assim, visando ao objetivo geral 

de investigar a eficácia da assembleia de classe vista como evento de letramento 

para a ressignificação das práticas de leitura, escrita e oralidade de estudantes de 7o 

ano de uma escola pública norte-rio-grandense, postulamos os seguintes objetivos 

específicos: (i) identificar as atividades desenvolvidas na assembleia de classe que 

favorecem a ressignificação das práticas de leitura, escrita e oralidade; (ii) investigar 

como se desenvolvem, em assembleia de classe, atividades de leitura, escrita e 

oralidade voltadas para a ação e a mudança social. Para tanto, fundamentamo-nos 

na perspectiva dialógica de língua(gem) do Círculo de Bakhtin 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV [1929] 2006); nos estudos de letramento (KLEIMAN, 

1995, 2000, 2005, 2006; OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011; STREET, 1984; 

TINOCO, 2008); nos conceitos de comunidade de aprendizagem (AFONSO, 2001) e 

de assembleia de classe vista como evento de letramento.  Do ponto de vista 

metodológico, ancoramo-nos nos trabalhos de natureza qualitativo-interpretativista 

de vertente etnográfica ligados à Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006). 

Colaboraram nesta pesquisa alunos do 7
o
 ano, professores, equipe gestora, pais de 

alunos e agentes externos à comunidade escolar. Na análise dos dados, 

destacamos como a assembleia de classe se configura como evento de letramento, 

constituindo-se num espaço de ressignificação de práticas de leitura, escrita e 

oralidade. Nela, ações sociais são deliberadas, possibilitando, assim, o 

empoderamento dos discentes e a transformação de um estado de coisas a partir do 

agir da coletividade. 

 

Palavras-chave: Assembleia de classe. Evento de letramento. Leitura, escrita e 
oralidade. 

 



ABSTRACT  

 

The need for resignification in the Portuguese Language Teaching process has been 

leading teachers from basic education to seek new educational practices. An 

alternative comes from those that are developed in the literacy projects (KLEIMAN, 

2000). In this sense, this intervention research aims to study the class assemblies as 

a literacy event. In order to investigate the effectiveness of assemblies for the 

resignification related to students’ reading, writing and orality practices of a public 

school in Rio Grande do Norte, we have postulated the following specific objectives: 

(i) to identify the developed activities in the class assembly that support the 

resignification of reading, writing and oral practices; (ii) to investigate how reading, 

writing and oral activities are developed in a class assembly, focused on action and 

social change. For this, we have based this research on the dialogical perspective of 

language from the Circle of Bakhtin (BAKHTIN / VOLOCHÍNOV [1929] 2006); in the 

literature studies (KLEIMAN, 1995, 2000, 2005, 2006; OLIVEIRA; TINOCO; 

SANTOS, 2011; STREET, 1984; TINOCO, 2008), in the concepts of learning 

community (AFONSO, 2001) and the class assembly, also viewed as a literacy 

event. Concerning to the methodological point of view, we are anchored in the 

qualitative-interpretative work of an ethnographic dimension connected to Applied 

Linguistics (MOITA LOPES, 2006). Collaborating in this research, there were 7th 

grade students, some teachers, the school staff, parents of the students and agents 

from outside the school community. For the data analysis, we would like to highlight 

how the class assembly is configured as a literacy event, constituting a space of 

resignification for reading, writing and oral practices, where the social actions are 

deliberate, and enable the students' empowerment, and the transformation of a state 

of things from the collective action. 

 

Keywords: Class assembly. Literacy event. Reading, writing and orality. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, de acordo com Soares (1997), embora a Linguística tenha sido 

introduzida nos cursos superiores de Letras na década de 1960, somente nos anos 

de 1980 começaram a surgir os efeitos da pesquisa linguística no ensino de Língua 

Portuguesa. Esse conjunto de pesquisas salientava a perspectiva social dos 

conteúdos e os usos da linguagem para a formação e a participação cidadã dos 

discentes em sua interação com o outro.  

Isso implicaria um ensino mais orientado para o trabalho com o texto em sala 

de aula, com a finalidade de se ocupar com a modalidade oral e escrita da língua, 

considerando seu caráter dialógico. Porém, essa perspectiva parece não ter atingido 

o objetivo proposto, pois, persiste, ainda hoje, em muitas escolas brasileiras e em 

vários livros didáticos, atividades que tratam prioritariamente o texto como pretexto 

para o desenvolvimento de um trabalho com análise gramatical e estrutural.  

Com efeito, essa busca por ressignificação no ensino de Língua Portuguesa 

vem sendo desenvolvida há pelo menos mais de três décadas, por diversos 

linguistas, dentre eles Geraldi (1984), Ilari (1985), Kato (1986), que começaram a 

publicar sobre a necessidade de mudança do ensino da língua materna para esse 

novo contexto. No entanto, apesar do considerável número de publicações 

produzidas nesse campo, o ensino da Língua Portuguesa, em geral, tem 

permanecido, nas escolas brasileiras, ainda preso às práticas educacionais em que 

a língua é concebida como sistema e o ensino é dividido em blocos: fonologia, 

morfologia, sintaxe, pontuação, figuras de linguagem, ortografia. 

Nessa perspectiva, a ênfase é dada à ortografia e à gramática normativa, 

deixando em segundo plano a produção e a compreensão textual, principalmente 

quanto aos aspectos discursivos. Essa compartimentalização, vista como conjuntos 

fechados, focalizados um a um, termina por não privilegiar a reflexão dos alunos 

sobre as práticas sociais da linguagem. 

Esse enfoque não se preocupa com a interação nem com a variação que 

ocorre na língua, trabalha apenas com o fator homogêneo, o que tem gerado 

consequências sérias, como a concepção de que a escrita é apenas um objeto 

escolar. Muitas vezes, a escrita do aluno serve tão somente para obter uma nota, 
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tendo-se como reflexo disso produções textuais sem finalidade social, além do 

simples revozeamento do trabalho em sala de aula.  

Essa concepção reflete a lenta mudança na educação, tendo em vista que a 

necessidade de modificação já vinha sendo apontada desde o início do século XX, 

por educadores como Dewey ([1916]1978), filósofo norte-americano, segundo o qual 

a educação é um processo imbricado na própria vida. Esse déficit educacional nos 

parece ainda contemporâneo, pois, em pleno século XXI, deparamo-nos com 

escolas brasileiras que trazem uma abordagem puramente tradicionalista, a qual não 

proporciona práticas colaborativas nem promove situações de cooperação (as que 

existem parecem ser iniciativas isoladas). No geral, lida com os alunos de forma 

individualizada, numa concepção de educação bancária (FREIRE, 1987), em que o 

educando recebe passivamente os conteúdos, com vistas a torná-lo, assim, um 

“depósito” de conhecimentos. 

Essa perspectiva vai de encontro ao que orientam os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN (BRASIL, 1997), que propõem o ensino de Língua Portuguesa por 

meio da concepção de língua(gem) como interação, levando em conta os usos 

sociais da linguagem, em contraponto com a concepção de língua como sistema, 

cujo foco é a aprendizagem do código linguístico apenas. De fato, focalizar somente 

os conteúdos gramaticais isolados não favorece ao estudante o estabelecimento de 

correlações entre o processo de ensino-aprendizagem e os usos da linguagem, de 

modo a desenvolver seu potencial crítico e sua percepção das múltiplas 

possibilidades de expressão linguística. 

A partir da implementação dos PCN (BRASIL, 1997) foi retomada a proposta 

de um modelo de educação para a vida que se opõe às amarras do ensino 

desvinculado do mundo social. Porém, essa abordagem que poderia enfatizar o 

trabalho com projetos, mas não o faz, não representa em si uma inovação. Nos 

PCN, há uma abertura para a retomada de estudos internacionais (DEWEY, [1916] 

1978) e nacionais (FREIRE, 1963) que já propunham um trabalho que se voltasse 

para os interesses dos estudantes. Com isso, o ensino de Língua Portuguesa passa 

a ter, dentre outros, o objetivo de criar situações nas quais o discente possa ampliar 

sua competência discursiva nas diversas situações comunicativas. Nessa 

perspectiva, cabe à escola possibilitar a ampliação e a inserção do aluno nesse 

universo da cultura escrita, aumentando, assim, suas possibilidades de participação 

social e exercício da cidadania. 
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Essa concepção interacionista de linguagem vem requerendo modificações 

das práticas desenvolvidas na escola, o que, por consequência, gerou uma 

necessidade de ressignificação do ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. 

Para tanto, uma alternativa que pode contribuir com essa mudança advém dos 

projetos de letramento (KLEIMAN, 2000), entendido como modelo didático 

(TINOCO, 2008) que tem sido desenvolvido em diversos projetos de intervenção, 

especialmente do Mestrado Profissional em Letras – ProfLetras1, a exemplo de 

Fernandes (2015); Gomes (2015); Lopes (2017); Oliveira (2017); Silva (2017); Souza 

(2015). 

É nesse contexto que desenvolvemos a presente proposta de intervenção, 

assumindo a leitura, a escrita e a oralidade como práticas sociais. Para isso, 

utilizamos a assembleia de classe como evento de letramento, pois sentimos a 

necessidade de criar um espaço de escuta para nossos alunos, ou seja, um 

ambiente escolar no qual os participantes se reúnem para refletir sobre os 

problemas que os incomodam na escola e que, colaborativamente, desejam alterar. 

Essas assembleias possibilitam, ainda, a produção de textos autênticos, que 

cumprem sua função social, e não apenas atividades escolares. Assim, a partir 

delas, ações de linguagem são planificadas para a solução de problemas da 

comunidade. 

No desenvolvimento dessa proposta, tivemos como colaboradores os 

discentes do 7o ano da Escola Estadual Rômulo Wanderley. Além disso, contamos 

com a colaboração do professor de Educação Física, da professora de Língua 

Portuguesa do 8o ano, da equipe gestora e de alguns pais de alunos, bem como de 

alguns membros da comunidade do entorno. 

                                                 
1
 O Programa de Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras) surgiu, em 2013, de uma iniciativa do 

governo federal devido à necessidade de formação continuada dos professores de Letras. O 
ProfLetras é considerado política de letramento destinada ao professor e é oferecido em rede 
nacional. Trata-se de um curso de pós-graduação stricto sensu que segue normas regulamentadas 
pela Resolução n

o
 043, de 15 de maio de 2012, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse programa objetiva contribuir com 
a melhoria da qualidade do ensino de Língua Portuguesa no país. Tem como área de concentração 
“Linguagens e letramentos”, com duas linhas de pesquisa: (i) Teorias da Linguagem e Ensino; (ii) 
Leitura e Produção Textual: diversidade social e práticas docentes. Esse curso tem a duração 
máxima de 24 meses. Nesse período, o mestrando precisa cumprir todos os créditos, apresentar uma 
proposta de intervenção voltada para o Ensino Fundamental, apresentá-la perante uma banca 
avaliadora designada pelo Colegiado de Curso, constituída por três docentes, incluindo o orientador, 
e, sendo aprovado, recebe o título de Mestre em Letras. 
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Esta pesquisa se justifica por compor o grupo que visa à ressignificação de 

práticas de leitura, escrita e oralidade via projeto de letramento (KLEIMAN, 2000). 

Isso pode viabilizar mudanças na vida dos vários colaboradores do projeto, 

conforme veremos na seção análise de dados. Para tanto, propusemos uma 

abordagem para a assembleia de classe que difere da desenvolvida por Araújo 

(2004). Essa proposta de intervenção pode fomentar outras práticas sociais que 

visam à resolução de problemas relacionados ao ambiente escolar ou a outras 

esferas da atividade humana. Além disso, ela propiciou a colaboração, a autonomia, 

o empoderamento dos alunos, uma vez que utilizaram a leitura, a escrita e a 

oralidade como práticas sociais mais amplas. Também sob a perspectiva de 

professora-pesquisadora, percebemos que esta proposta viabilizou reflexões 

importantes a respeito do nosso próprio fazer pedagógico, possibilitando, assim, 

transformações significativas em nossa prática de ensino-aprendizagem. 

Definimos como objetivo geral desta pesquisa investigar a eficácia da 

assembleia de classe vista como evento de letramento para a ressignificação das 

práticas de leitura, escrita e oralidade de estudantes de 7o ano de uma escola 

pública norte-rio-grandense. Para atingir esse objetivo, postulamos os seguintes 

objetivos específicos: (i) identificar as atividades desenvolvidas na assembleia de 

classe que favorecem a ressignificação das práticas de leitura, escrita e oralidade; 

(ii) investigar como se desenvolvem, em assembleia de classe, atividades de leitura, 

escrita e oralidade voltadas para a ação e a mudança social. 

Para essa construção colaborativa de saberes e fazeres, algumas questões 

de pesquisa foram norteadoras: (i) a assembleia de classe vista como evento de 

letramento mostra-se eficaz na ressignificação de práticas de leitura, escrita e 

oralidade de estudantes do 7o ano de uma escola pública norte-rio-grandense?; (ii) 

quais atividades desenvolvidas, via assembleia de classe como evento de 

letramento, favorecem a ressignificação das práticas de leitura, escrita e oralidade 

no contexto escolar?; (iii) como desenvolver práticas de leitura, escrita e oralidade, 

em assembleia de classe, voltadas para a ação e a mudança social?  

No sentido de melhor explanar nossa contribuição para as pesquisas que 

visam à ressignificação das práticas de leitura, escrita e oralidade tomadas como 

práticas sociais, organizamos este trabalho acadêmico em seis seções. 
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Nesta primeira seção, apresentamos uma problematização inicial, o objeto de 

estudo eleito, a relevância deste projeto de intervenção, as questões de pesquisa e 

os objetivos. 

Na segunda seção, apresentamos a contextualização, destacando: 1) a 

caracterização do bairro onde está localizada a escola, do qual os alunos são 

provenientes, e do contexto de ação; 2) uma breve análise da nota do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e, finalmente, evidenciamos a 

construção dos perfis identitários dos participantes. 

Na terceira seção, expomos a fundamentação teórica que dá suporte a este 

trabalho de intervenção. Para tanto, iniciamos pela perspectiva dialógica de 

língua(gem) do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV [1929] 2006; em 

seguida, apresentamos algumas contribuições dos Estudos de letramento 

(HAMILTON, 2000; KLEIMAN, 1995, 2000, 2005, 2006, 2016; OLIVEIRA; TINOCO; 

SANTOS, 2011; STREET, 1984; TINOCO, 2008); destacamos as categorias que 

foram relevantes para a análise das ações de leitura, escrita e oralidade 

desenvolvidas na rede de atividades/gêneros discursivos: os elementos visíveis e 

não visíveis presentes no evento de letramento (HAMILTON, 2000); expomos os 

princípios norteadores dos projetos de letramento (TINOCO, 2008); analisamos a  

escrita como prática social (BAZERMAN, 2006; KLEIMAN, 2008; STREET, 2003, 

2007). Por fim, explanamos sobre a Pedagogia Crítica (FREIRE, 1971, 1996; 

GIROUX, 1997, 2003; MCLAREN, 2000), porque entendemos que as assembleias 

de classe vistas como evento de letramento, correspondem a alguns princípios 

desse aporte teórico. 

Na quarta seção, abordamos os procedimentos metodológicos. Assim, 

caracterizamos a natureza desta pesquisa qualitativa (ANDRÉ, 2005; LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986), descrevemos sua inserção na Linguística Aplicada (MOITA-LOPES, 

2006), bem como os instrumentos nela usados e fazemos uma breve descrição das 

etapas do trabalho desenvolvido. 

Na quinta seção, apresentamos a análise dos dados gerados, ou seja, a 

caracterização da assembleia de classe como evento de letramento. 

Na sexta seção, expomos as considerações finais sobre este trabalho. Em 

seguida, apresentamos as referências, os apêndices e os anexos. 
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2 CONTEXTO DE AÇÃO 

 

Nesta seção, tratamos da caracterização do bairro no qual está localizada a 

instituição da nossa intervenção. Depois, apresentamos uma breve caracterização 

da Escola Estadual Rômulo Wanderley, associada à análise das notas do IDEB, cujo 

objetivo é avaliar o desempenho dos discentes e, por fim, explicitamos a análise do 

perfil identitário dos participantes da pesquisa.  

 

2.1 Caracterização do bairro e da escola 

 

A Escola Estadual Rômulo Wanderley localiza-se no bairro Potengi, que, de 

acordo com Barroso (2003), apresenta a melhor qualidade de vida da região da 

Zona Norte da cidade do Natal, no estado do Rio Grande do Norte, conforme o 

mapeamento do Índice de Qualidade de Vida Ambiental (IQV) desenvolvido a partir 

de indicadores que contemplam três dimensões: renda, educação e dimensão 

ambiental. O bairro recebeu esse nome em alusão ao rio mais importante do estado, 

o Rio Potengi.  

A construção de conjuntos habitacionais, nos anos de 1970 e 1980, foi a 

grande responsável pela expansão dessa área, favorecendo o aparecimento de 

pequenos comércios e de empresas prestadoras de serviços. Diferencia-se dos 

demais bairros da Zona Norte por causa da implantação desses conjuntos, fato este 

que torna o bairro como de implantação mais organizada, de traçados regulares e 

bem definidos. Alguns anos depois, surgiram os shoppings centers, hipermercados e 

alguns magazines que contribuíram também para o crescimento e desenvolvimento 

do bairro. Atualmente, é um dos bairros mais populosos do município e foi 

oficializado na administração do prefeito Vauban Bezerra de Faria, por meio do 

Decreto no 1.713, no dia 02 de setembro de 1975. 

A Escola Estadual Rômulo Wanderley está situada na Rua Paratinga, s/n, 

Potengi, em Natal/RN. Essa instituição de ensino tem 31 anos e foi fundada em 21 

de agosto de 1985. Ocupa uma área construída de 1.385,72 m².  A referida escola 

possui oito salas de aula; diretoria; secretaria; sala para os professores; sala de 

espera; cozinha; sala de vídeo; biblioteca; sala de leitura; sala de informática; três 

depósitos; dois banheiros para professores; dois blocos de banheiros para alunos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vauban_Bezerra_de_Faria
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1975
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(masculino e feminino) e quadra de esportes. Foi feita uma pequena reforma, 

construindo rampa de acessibilidade e banheiro exclusivo para alunos com 

deficiência.  

 

Figura 1 – Fachada frontal da Escola Estadual Rômulo Wanderley 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

Os níveis e modalidades de ensino oferecidos contemplam do 1o ao 9o ano do 

Ensino Fundamental, funcionando em dois períodos (matutino e vespertino). O turno 

matutino, das 7h às 11h30min, com uma turma do primeiro ano, duas do segundo, 

duas do terceiro, duas do quarto e uma do quinto. O turno vespertino, das 13h às 

17h30min com duas turmas do sexto, duas turmas do sétimo, duas turmas do oitavo 

e duas turmas do nono ano.  

De acordo com a direção atual, a escola recebe recursos provenientes do 

Ministério da Educação (MEC), através dos projetos Programa de Desenvolvimento 

da Escola (PDE), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e Programa Merenda 

Escolar (PNAE). 
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A equipe da escola é composta por cinquenta pessoas, sendo o grupo gestor 

formado por uma diretora, uma vice-diretora e uma coordenadora pedagógica e dois 

supervisores pedagógicos, que dão suporte aos dois turnos. 

Quanto aos docentes, são vinte e dois no total: oito pela manhã e catorze à 

tarde. Todos possuem nível superior e pós-graduação lato sensu, três com mestrado 

e um com doutorado. Em relação aos demais funcionários, há vinte e três no total, 

os quais trabalham na secretaria, na limpeza e na cozinha, distribuídos nos dois 

turnos. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um indicador de 

qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames 

padronizados, obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (5o e 9o anos 

do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio), com dados sobre rendimento 

escolar (aprovação). Esses exames são realizados a cada dois anos pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

O Ideb é calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar 

e médias de desempenho nos exames padronizados (Prova Brasil, para Idebs de 

escolas e municípios e do Saeb, no caso dos Idebs dos estados e nacional). Os 

índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente 

pelo Inep. 

A Escola Estadual Rômulo Wanderley vem mantendo um padrão regular no 

Ideb, obtendo resultados entre 3,1 a 3, 9, nos anos 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 e 

2015. No entanto, ainda não conseguiu atingir as metas projetadas pelo Inep, 

conforme podemos ver no quadro 1. 
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Quadro 1 – Ideb da Escola Estadual Rômulo Wanderley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://sistemasideb.inep.gov.br/resultado>. Acesso em: 21 nov. 2016. 

 

Para modificar essa estatística, a escola vem construindo várias ações que 

estão sendo desenvolvidas por seus agentes para que a instituição atinja as metas 

estabelecidas pelo Ideb, tais como: projeto de intervenção na área de letramento, 

projetos de educação sexual e valorização da mulher, participação no programa 

Mais Educação, incentivo à leitura literária, aulas de campo diversificadas por 

bimestre, projeto Cinema em ação, entre outros. 

 

2.2 Colaboradores da pesquisa 

 

Esta pesquisa de intervenção foi desenvolvida numa turma do 7o ano do turno 

vespertino. O grupo é formado por trinta alunos, sendo quinze meninos e quinze 

meninas, na faixa etária entre 12 e 13 anos. Segundo entrevista que realizamos com 

os alunos (ver apêndice D), em relação à moradia, 50% deles residem perto da 

escola; 40% nos arredores da comunidade, (bairros de Soledade I, Panatis, 

Panorama); 10% em outros bairros (Redinha e Nossa Senhora da Apresentação).  

Participaram deste projeto de intervenção os alunos da turma, a professora-

pesquisadora, dois outros professores da escola, a gestora e vários colaboradores 
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externos à esfera escolar. Cada um teve sua parcela nesse processo de construção 

de saberes. No entanto, o protagonismo que merece maior destaque é o dos alunos, 

pois eles participaram de maneira ativa e colaborativa de todas as etapas deste 

projeto. 

Esses adolescentes apresentam, de um modo geral, um desenvolvimento 

escolar satisfatório à idade, uma vez que apenas um aluno foi reprovado, ou seja, 

encontram-se dentro da faixa etária da série e atendem aos critérios de avaliação 

estabelecidos pela instituição de ensino. Sobre a sua rotina, podemos informar com 

dados da entrevista escrita que, pela manhã, costumam ajudar em casa com os 

afazeres domésticos; à tarde, vêm à escola para estudar; quando voltam para casa, 

costumam jantar, fazer as lições de casa, estudar e brincar com os amigos na rua. 

Além dos estudantes, nosso projeto contou também com a participação de 

dois professores da escola. O primeiro foi Leandro Antônio Caldas2, que teve 

participação bem ativa na ação em prol da quadra esportiva. Ele tem Licenciatura 

plena em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É 

pós-graduado em Educação Física Escolar também pela UFRN.  É professor efetivo 

do estado do RN.  

A segunda professora colaboradora foi Carla Peixoto Lemos, que é mestre 

em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atua há 

doze anos como professora de Língua Portuguesa e há quatro na escola da ação do 

projeto.  

Maria Fernanda de Lima, a nossa diretora, também nos apoiou nessa ação 

colaborativa. Ela é licenciada em Pedagogia com habilitação em Gestão Escolar. É 

gestora nesta escola desde 1982.  

 Roberto Arcanjo Alves foi outro colaborador do projeto. É voluntário dessa 

escola há mais de 20 anos e também contribuiu de forma efetiva nesta ação.  

 

 

                                                 
2
 Para os colaboradores desta pesquisa, foram usados pseudônimos. Ressaltamos, ainda, que 

recolhemos os termos de autorização da escola, bem como de consentimento assinados pelos pais/e 

ou responsáveis para fazer uso de textos e imagens (ver apêndices A e B). 
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Figura 2 – Colaboradores do Projeto de Letramento 

Fonte: Acervo da pesquisa.  

 

 A figura 2 apresenta os colaboradores da pesquisa e evidencia que, em um 

projeto de letramento, há ação coletiva de diversos agentes sociais: professores, 

alunos, funcionários, agentes externos à instituição escolar. Nesse tipo de projeto, 

todos os participantes contribuem de acordo com suas habilidades e competências. 

 Para o desenvolvimento deste projeto de letramento, sentimos necessidade 

de conhecer melhor os participantes da pesquisa, por isso a primeira prática de 

letramento desenvolvida foi a construção do perfil identitário da turma. 

 

2.2.1 Perfil identitário 

 

 Num trabalho de perspectiva situada, requereu-se mais do que a 

caracterização geral da comunidade de aprendizagem3 (AFONSO, 2001), fez-se 

                                                 
3
 Nas palavras de Afonso (2001, p. 428) significa “a estrutura social que sustenta o trabalho de um 

grupo de indivíduos na prossecução de um objetivo comum, alberga um novo modelo de cultura e de 

organização educativa que suporta a mudança em contexto educativo. Este modelo manifesta-se 
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necessário um mapeamento de necessidades reais desses aprendizes. Para tanto, 

propomos a escrita do perfil de cada aluno.  

Nessa proposta, após a leitura do perfil da pesquisadora (ver apêndice C) 

para os discentes, que foi projetado na sala de vídeo utilizando a ferramenta data-

show (ver anexo A), orientamos que eles escrevessem seu próprio perfil. Esses 

estudantes poderiam seguir as orientações do Quadro 2, que foi entregue impresso 

a cada um, como também poderiam reler o perfil da pesquisadora, caso assim 

desejassem fazer.  

As questões a seguir foram pensadas a partir do interesse em conhecer os 

alunos, no que se refere às particularidades, à família, assim como suas 

experiências escolares, de leitura, sua visão em relação à escrita. 

 

Quadro 2 – Proposta de atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa.  

 

                                                                                                                                                         
pelo empenho contínuo dos intervenientes no trabalho colaborativo e pelo reforço da capacidade de 

criação de elementos significativos dentro da comunidade”.   

 

Construção do perfil identitário 

 

Escreva um perfil de apresentação para a turma, tratando um pouco de você e de sua família. Em 

seguida, descreva a importância da escola, da leitura e da escrita em sua vida. As perguntas 

abaixo poderão auxiliá-lo na construção de seu perfil.  

1. Qual é seu nome completo? Quando e onde você nasceu?  Escreva um pouco sobre seus pais 

e irmãos (nome, idade e outros pontos que você achar interessante). 

2. Qual a importância da escola para você? Quando começou a frequentar sua atual escola? O 

que significa para você estar no 7
o
 ano? 

3. O que você gosta de ler? Redija um pouco sobre sua história de leitura. 

4. Você considera a escrita importante? Em que momentos você faz uso da escrita em sua vida? 

Relate um episódio em que você fez uso da escrita para solucionar algum problema. 

Atenção: produza o seu perfil organizando as informações em quatro parágrafos. Após a escrita, 

faça uma releitura do texto, verificando se as ideias expressam aquilo que você pensou. Por fim, 

reescreva seu texto para entregar a versão final. 
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Essa atividade foi orientada de maneira bastante explícita para que os alunos 

compreendessem o melhor possível a situação de comunicação na qual deveriam 

agir. Assim, os discentes reuniram-se em grupo, conversaram com os colegas sobre 

as perguntas, compartilharam algumas informações e, em seguida, cada um 

escreveu seu próprio texto (figura 3). 

 

Figura 3 – Produção da primeira versão do perfil identitário 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

  

Nessa imagem, podemos observar que os alunos estão escrevendo seu 

próprio perfil, isto é, um gênero discursivo que, geralmente, pressupõe uma 

atividade individual. Entretanto, essa prática de escrita se deu de forma colaborativa: 

os alunos puderam solicitar ajuda de seus colegas, tanto em relação às ideias para 

produzir seu texto, como também às questões referentes a correções linguístico-

textuais. Assim, os discentes compartilharam experiências que proporcionaram a 

seus participantes o sentimento de pertencimento ao grupo e a cooperação mútua, 

uma vez que eles fazem parte de uma comunidade de aprendizagem (AFONSO, 

2001). 

Na atividade em foco, é relevante ressaltar que não temos o objetivo de 

analisar, em detalhe, as questões relativas à textualidade, ao domínio da norma 

padrão nem aos aspectos notacionais da língua, embora reconheçamos a 

importância desses tópicos para a prática de escrita de textos proficientes na língua 
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materna. Salientamos que nosso maior interesse foi conhecer nossos alunos e saber 

suas preferências em relação à leitura e quais práticas de escrita poderiam vir a 

serem evidenciadas por eles no perfil identitário. 

 A fim de observar os diferentes olhares dos alunos em relação à escrita, 

apresentamos dois perfis (ambos em primeira versão), produzidos pelos alunos. 

Nosso objetivo é evidenciar visões diferentes em relação à tecnologia da escrita. Na 

primeira transcrição, a aluna Marina demonstra uma concepção de escrita vista 

como prática escolar conforme podemos observar no quadro 3.  

 

Quadro 3 – Primeira versão escrita do perfil identitário – Aluna Marina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 De acordo com o perfil de Marina, é possível compreender que a aluna 

entende a escrita como uma prática majoritariamente escolar (como podemos 

observar no último parágrafo, em destaque), uma vez que, para ela, a escrita é um 

“passatempo” que a ajuda a aprimorar a caligrafia, apenas, ou seja, como um 

instrumento mecânico, uma atividade repetitiva e que não leva ao pensamento 

crítico nem a uma ação social. Em outras palavras, até esse momento, essa aluna 

não reconhecia a escrita como uma tecnologia capaz de modificar sua relação com 

o meio em que vive, no sentido de poder usar a escrita para questionar, comunicar-

se, divulgar suas opiniões, interagir, formular seus próprios juízos de valor, decidir, 

nas diferentes circunstâncias da vida. 

 Meu nome é Marina Costa. Nasci no dia 08/07/2004 e tenho 11 anos sou da cidade de 

Natal/RN meus pais são Manoel Gonçalo Costa e Karina de Oliveira Costa tenho uma irmã por 

parte de pai Ananda Borges Costa de 20 anos minha família é pequena mais mesmo assim ela é 

muito importante para mim eu e a minha irmã eramos bem próximas mesmo ela tendo outra mãe 

nos ficavamos bem juntas agente não brigava 

 A escola tem grande importância para mim pois é la na escola que eu aprendo a ser 

alguém quando eu crescer sempre gostei de estudar nunca repeti de ano e desejo continuar 

assim eu comecei a frequentar a escola aos 2 anos de idade e aprendi a ler com 4 anos eu 

comecei a frequentar a minha atual escola em 2016 estar no 7º ano para mim  e estar mais um 

passo a frente do ensino médio 

 Gosto de ler tudo mais o meu livro favorito era chapeuzinho vermelho eu lia ele o tempo 

todo mais agora estou lendo outros livros um pouco mais chatos mais continuo lendo eles mesmo 

assim 

 Eu considero a escrita muito importante por que pra mim é um passatempo para 

ajudar na minha caligrafia, geralmente eu uso a escrita na escola mais em casa eu também 

pratico a escrita. 
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 Vejamos agora, no quadro 4, o posicionamento construído no perfil do aluno 

Danilo. 

 

 Quadro 4 – Primeira versão escrita do perfil identitário – Aluno Danilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa.  

 

 No perfil de Danilo, há um posicionamento diferente em relação ao da aluna 

Marina. Para ele, a escrita (conforme podemos observar no último parágrafo), é 

entendida como uma prática social, tendo em vista que ele não a utiliza somente 

para realizar atividades escolares, mas também (e principalmente) para produzir 

fanfics, publicar comentários e opiniões em blogs e em redes sociais, tais como o 

Twiter e o Facebook. Isso revela que esse aluno compreende o poder que a escrita 

pode conferir aos sujeitos que a utilizam, tornando-lhes cidadãos críticos, na medida 

em que participam ativamente nas relações sociais. 

A diferença percebida entre as visões sobre escrita desses dois alunos pode 

ser resultado de suas experiências com leitura, que é um pré-requisito fundamental 

Meu nome é Danilo  Xavier Cardoso, nasci em 11/05/2003. Recentemente completei 13 anos de 

idade, eu nasci e vivo até hoje em Natal no Rio Grande do Norte. Minha mãe se chama Marina 

Francisca Xavier Cardoso, ela tem 40 anos e meu pai se chama Antônio Coelho Cardoso, de 42 

anos. Também tenho três irmãos por parte de mãe, minha irmã mais velha Nayara Xavier 

Carvalho, de 31 anos. Minha outra irmã Nayane Xavier Carvalho (22 anos) e meu irmão Ivan  

Xavier Carvalho (18 anos). Minha família apesar de tudo é importante  pra mim, apesar de 

diversos problemas que temos e passamos. 

A escola para mim teve sempre importância na vida das pessoas, os estudos, o conhecimento, 

os professores em geral. Tudo isso tem uma enorme importância natural principalmente para os 

estudantes e alunos. Como vivem dizendo pra mim ninguém consegue nada sem os estudos. Por 

isso tenho um objetivo de concluir o  ensino fundamental e o ensino superior, fazer o enem e 

finalmente ir para faculdade. (mesmo que isso demore um “pouco” e que eu tenha que me 

esforçar bastante). Enfim, eu comecei  a frequentar e a estudar nessa e. E. Estadual Rômulo 

Wanderley se eu não me engano foi em 2010 e conheci pessoas que sempre vão estar na minha 

memória e significa bastante pra mim estar no 7
o
 ano por que é mais uma etapa da minha vida 

que eu quero concluir.  

Bom, desde pequeno eu sempre tive um certo fascínio pela leitura, inclusive aqui na escola nos 

anos iniciais nós íamos pra sala de leitura ler alguns livros infantis. Mas meu deus, os gêneros de 

livros que eu gosto e gostaria muito de ler são aqueles livros que envolvem o drama, um bom 

livro de comédia, de fantasia, do infanto-juvenil, chick-lit e o livro que sou apaixonado e que 

gostariam imensamente de ler  é “os delíros de consumo de beck  bloom”. 

A escrita acho que teve sempre um papel muito importante assim como a escola como 

falei antes, eu sou totalmente viciado em escrever. Adoro fazer fanfics ou montar histórias 

para postar em blogs. Eu também uso a escrita principalmente nas redes sociais para  

discutir ou debater  sobre algum assunto, como o twiter e o facebook. Eu até tenho um 

aplicativo no meu celular que faço uso apenas para escrita. 
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para qualquer escrevente. Assim, provavelmente, Marina pode destacar 

experiências com a leitura e a escrita apenas na escola, não levando em 

consideração, no perfil construído,  outras práticas de leitura e escrita que ela 

desenvolve em outras esferas da atividade humana. Já o segundo aluno, pode ter 

tido uma relação mais próxima com a leitura e a escrita, uma vez que as utiliza em 

diversas situações comunicativas. 

O fato de a situação de comunicação para a escrita do perfil ter sido bem 

delineada possibilitou, satisfatoriamente, a produção dos perfis identitários dos 

alunos, uma vez que todos os discentes da turma foram capazes de produzi-los, e 

assim, responderem à situação de comunicação solicitada. Salientamos que, do 

ponto de vista da extensão, esses textos apresentaram uma média de 30 linhas, e 

foi o perfil da pesquisadora que serviu como fonte de diálogo inicial para que esses 

discentes pudessem oferecer a contrapalavra deles. 

 É nesse sentido que os textos produzidos permitiram perceber sujeitos com 

histórias de vida bem peculiar. Alunos que escreveram sobre sua história de  leitura, 

de ontem e de hoje, outros que argumentaram sobre a importância do papel da 

escola em suas vidas, como também houve aqueles que veem a escrita como 

prática social. 

Além disso, podemos também levantar os pontos problemáticos de questões 

relativas à sintaxe da frase, à morfologia verbal e à ortografia. Nesse sentido, 

observações pontuais foram feitas, tendo em vista a reescrita do texto. 

Evidentemente, não se tratou de retomar tudo de uma só vez, mas de determinar as 

intervenções prioritárias. Isso implicou uma proposta de reescrita colaborativa, que 

descrevemos a seguir. 
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Figura 4 – Escrita colaborativa 

 

Fonte: Acervo da pesquisa.  

 

Por meio da figura 4, podemos observar que os alunos estão em um grupo 

num processo de reescrita colaborativa.  A atenção do grupo está voltada para a 

correção do perfil de um dos colegas com base nas perguntas do Quadro 2. Assim, 

o aluno não se debruça solitariamente sobre seu próprio texto, muitas vezes sem 

saber o que necessita ser corrigido. É o olhar do outro, além do seu, que contribui 

para os avanços na reescrita, o que posteriormente ocorre com os outros colegas do 

grupo. Essa troca constitui um importante exercício de leitura crítica que favorece a 

todos os envolvidos no processo. 

Nos projetos de letramento, há uma busca por desenvolver esse tipo de 

trabalho: as tarefas são desenvolvidas em grupo, de modo que a construção da 

aprendizagem seja auxiliada pela interação entre os pares, com o objetivo de 

fortalecer o sentimento de pertencimento àquele grupo.   

Para subsidiar a revisão colaborativa dos perfis, construímos um quadro com 

instruções para esse processo (ver Quadro 5). Ele orienta a participação dos alunos 

em um processo de construção contínua e coletiva, possibilitando, assim, o 

desenvolvimento das competências em leitura e escrita, tão cruciais em nossa 

sociedade. 
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Quadro 5 – Revisão colaborativa do texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa.  

 

As orientações do quadro 5 foram norteadoras para o trabalho de reescrita. 

Elas permitiram aos alunos coautores que tivessem critérios no momento de 

colaborar com os textos dos colegas, verificando se estes seguiram o roteiro 

proposto pela professora no início do projeto de letramento, cujas perguntas não 

eram obrigatórias, mas serviram como orientação para os alunos na escrita do perfil. 

Assim, foi possível perceber, por exemplo, se os aspectos relacionados à leitura e à 

escrita foram contemplados. 

Em classe, a revisão colaborativa dos textos assumiu diversas formas: troca 

de textos entre dois ou mais alunos; utilização de dicionários físicos e online para 

consulta; e, naturalmente, a intervenção da professora como leitora. 

O quadro 6, a seguir, apresenta a segunda versão da escrita colaborativa do 

perfil identitário da aluna Marina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Em dupla ou trio, fazer a análise do texto do colega a partir das perguntas propostas no roteiro 

de atividade, observando se elas foram atendidas e, sempre que necessário, fazer a intervenção 

na produção escrita de maneira colaborativa: autor e coautor. 

2. Depois da revisão colaborativa, o aluno irá redigir a sua segunda versão, individual, da 

produção textual. 

3. Com a mesma dupla ou trio, verificar se a segunda versão atende às solicitações propostas e 

se o perfil apresenta-se de forma coesa e coerente. 

4. Reescrever a versão final do texto e entregar à professora para que ela faça comentários ou 

sugira outras alterações.  

5. Quando a professora devolver o texto, passe-o a limpo, e digite-o, no PowerPoint, com as 

modificações sugeridas. Assim, a versão final do perfil estará pronta.  
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Quadro 6 – Segunda versão escrita do perfil identitário – Aluna Marina 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa.  

 

Podemos observar que, após a revisão colaborativa, houve avanços em 

relação ao último parágrafo, cujo foco foi a escrita, pois com a colaboração dos 

colegas, a aluna conseguiu perceber que também faz uso da escrita em outra 

atividade fora da escola, que é “anotar algo”. Isso mostra a importância do trabalho 

colaborativo, que permite enxergar possibilidades no uso da escrita que, até o 

momento, não eram percebidas. Além desses avanços, houve ainda os relacionados 

aos aspectos linguístico-textuais, como ortografia, pontuação, alteração de escolhas 

lexicais.  

O quadro 7, a seguir, apresenta a segunda versão da escrita colaborativa do 

perfil identitário do aluno Danilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meu nome é Marina Oliveira Costa. Nasci no dia 08/07/2004. Tenho doze anos sou da 

cidade de Natal/RN. Meus pais são Manoel Gonçalo Costa e Karina de Oliveira Costa. Tenho 

uma irmã por parte de pai, Ananda Borges Costa de 20 anos. Minha família é pequena, mas 

mesmo assim ela é muito importante para mim. Eu e a minha irmã somos bem próximas, 

mesmo ela tendo outra mãe nós ficamos bem juntas, e a gente não briga. 

 A escola tem grande importância para mim pois é na escola que eu aprendo a ser 

alguém quando eu crescer. Sempre gostei de estudar e nunca repeti de ano e desejo continuar 

assim. Eu comecei a frequentar a minha atual escola em 2016. Estar no 7
o
 ano para mim é 

estar mais um passo a frente do ensino médio. 

 Gosto de ler tudo, e quando criança o meu livro favorito era Chapeuzinho Vermelho. Eu 

lia ele o tempo todo. Agora, estou lendo outros livros, um pouco mais chatos, mas continuo 

lendo eles mesmo assim. 

 Eu considero a escrita muito importante porque pra mim é um passatempo para 

ajudar na minha caligrafia. Geralmente eu uso a escrita quando vou fazer o dever de 

casa e quando vou anotar algo. 
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Quadro 7 – Segunda versão escrita do perfil identitário – Aluno Danilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

Já na segunda versão do perfil de Danilo, percebemos outras modificações. 

Entre elas, podemos citar uma melhor compreensão em relação aos níveis de 

ensino básico e superior, desfazendo assim a incoerência que havia (“Por isso tenho 

um objetivo de concluir o  ensino fundamental e o ensino superior, fazer o enem e 

finalmente ir para faculdade.” – linhas 10 a 12 , versão 1 – “Por isso tenho um 

objetivo de concluir o  ensino fundamental, o médio e o ensino superior, mas para 

isso tenho de fazer o ENEM”. - linhas 10 a 12 , versão 2). Além disso, o estudante 

suprimiu marca de oralidade presente na primeira versão, como o vocábulo (“Bom”,  

terceiro parágrafo). Acrescentou mais informatividade ao texto, ao mencionar outros 

gêneros literários de que gosta, nomes de livros preferidos e aqueles que pretende 

ler e ainda mencionar o desejo de visitar uma biblioteca pública. Todas essas 

informações novas e mudanças ocorridas no texto evidenciam mais uma vez  a 

importância do trabalho colaborativo. 

Meu nome é Danilo Xavier Cardoso. Nasci em 11/05/2003. Recentemente completei 13 anos de 

idade, eu nasci e vivo até hoje em Natal no Rio grande do Norte. Minha mãe se chama Marina 

Francisca Xavier Cardoso, ela tem 48 anos e meu pai se chama Antônio Coelho Cardoso, de 42 

anos. Também tenho três irmãos por parte de mãe, minha irmã mais velha Nayara Xavier 

Carvalho, de 31 anos. Minha outra irmã Nayane Xavier Carvalho (22 anos) e meu irmão Ivan 

Xavier Carvalho (18 anos). Minha família apesar de tudo, é importante  pra mim, mesmo com os 

diversos problemas que temos e passamos. Nós estamos superando tudo com o tempo. 

A escola para mim teve sempre importância, pois melhora nos estudos, no conhecimento, e ainda 

tem os professores que são bons em geral. Isso é importante principalmente para os estudantes. 

Como vivem dizendo pra mim ninguém consegue nada sem os estudos. Por isso tenho um 

objetivo de concluir o  ensino fundamental, o médio e o ensino superior, mas para isso 

tenho de fazer o ENEM. (Mesmo que isso demore um pouco e que eu tenha que me esforçar). 

Enfim, eu comecei  a estudar nesta escola foi em 2010, se eu não me engano.  Conheci pessoas 

que sempre vão estar na minha memória e significa bastante pra mim estar no 7
o
 ano, pelo 

simples motivo de que é mais uma etapa da minha vida que eu quero concluir.  

Desde pequeno eu sempre tive um certo fascínio pela leitura, inclusive aqui na escola nos 

anos iniciais nós íamos pra sala de leitura ler alguns livros infantis. Mas falando em leitura... Os 

gêneros de livros que eu gosto, são o drama, fantasia, romance ou de mistério. Tenho vários 

livros que eu gosto muito, mas um deles é o livro “Se houver amanhã” de Sidney Sheldon. 

Outros livros que eu gosto e gostaria muito de ler é “O diário de Anne Frank” e “A culpa é das 

estrelas”. (Também tem outros) tem algumas bibliotecas que eu estava pensando em visitar. 

A escrita teve sempre um papel muito importante assim como a escola como falei antes. Eu amo 

escrever, é umas das coisas que eu costumo fazer nas horas vagas.Também adoro fazer fanfics 

ou criar histórias para postar em blogs. Eu também uso a escrita especialmente nas redes sociais 

para  falar ou debater  sobre algum assunto, como o twiter ou o facebook. Eu tenho um aplicativo 

no meu celular que faço uso apenas para escrever. 
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No projeto de letramento desenvolvido, a produção do perfil identitário foi 

fundamental para conhecermos as histórias de vida dos alunos, bem como sua 

relação com a leitura e a escrita. Essa atividade proporcionou a construção de um 

mapeamento que revelou diversos aspectos e sintetizou a geração de dados do que 

foi possível aferir a partir da leitura da primeira versão dos perfis identitários da 

turma, conforme será explicitado na figura a seguir.  

 

Figura 5 – Prática de escrita: perfil identitário   

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 
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Analisando os textos dos perfis, constatamos que do total de 30 alunos,  67% 

veem a escrita como prática meramente escolar, utilizando-a para a realização dos 

deveres de casa, na hora de escrever as redações solicitadas pelo professor e nos 

resumos dos conteúdos trabalhados em sala. Esse dado aponta que a atividade de 

escrita ainda está muito limitada à forma como a escola, geralmente, a reduz a 

meras atividades escolares. Portanto, é evidente a necessidade de se investir no 

trabalho com a escrita no contexto escolar, considerando sua perspectiva social. 

Em relação à escrita como prática social mais ampla, temos 33% dos 

discentes que fazem uso dessa tecnologia para postar em blogs na Internet, para  

criar fanfics ou para escrever postagens e comentários nas redes sociais: Facebook 

e WhatsApp. 

O perfil identitário nos permitiu também conhecer algumas práticas de leitura 

que se fazem presentes na vida dos nossos alunos, uma vez que diversos gêneros 

discursivos preferidos por eles foram sendo mencionados na escrita dos perfis, a 

saber: romance, histórias em quadrinhos, crônica, conto, mito, poema, fábula e 

cordel.  

A partir dessa análise, pudemos observar que da mesma forma que outros 

participantes da sociedade grafocêntrica leem e escrevem para agir sobre o mundo, 

o mesmo ocorre com os nossos alunos ao desenvolverem práticas de leitura e 

escrita na escola e em diversas esferas sociais, como ratificam nossos dados.  

Nesse sentido, a atividade de produção do perfil identitário foi além da 

expectativa inicial, que era conhecer os alunos, pois revelou dados importantes em 

relação às suas práticas de leitura e escrita, dentro e fora da escola. Desse modo, 

para continuar incentivando essa prática nos estudantes, montamos na biblioteca 

um acervo com alguns exemplares dos gêneros preferidos que foram mencionados 

por eles no perfil. Assim, separamos os livros da estante por meio dos gêneros e 

trouxemos para a biblioteca os exemplares que ficavam guardados em um baú na 

sala da direção.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O objetivo desta seção é apresentar os subsídios teóricos que fundamentam 

esta pesquisa de intervenção. Na primeira parte, apresentamos a concepção de 

língua(gem) do círculo bakhtiniano e, para isso, estabelecemos um confronto entre 

ela e as outras duas concepções existentes, a saber, a linguagem como expressão 

do pensamento e a linguagem como instrumento de comunicação. Na segunda 

parte, delineamos os estudos de letramento. Por fim, discutimos os pressupostos 

teóricos da Pedagogia Crítica de base freiriana. 

 

3.1 Concepção interacionista de linguagem  

 

Neste trabalho, assumimos a concepção de linguagem como interação. 

Desenvolvida pelo Círculo de Bakhtin, composto por um grupo de intelectuais russos 

que se reunia regularmente entre 1919 a 1929, tematiza questões sobre linguagem 

focalizando não o diálogo em si, no caso específico da interação face a face, mas o 

que ocorre nele, isto é, o complexo das forças que se mantêm constantes em todos 

os planos da interação verbal. Logo, o objeto efetivo do dialogismo é constituído 

pelas relações dialógicas que são mais amplas, mais variadas e mais complexas 

que as relações entre réplicas dos diálogos face a face. 

 Essa concepção defende, então, que o lócus da linguagem é a interação 

verbal, cuja realidade fundamental é o seu caráter dialógico. Esse enfoque situa a 

linguagem como um lugar de constituição de relações sociais, nas quais os sujeitos 

são vistos como agentes sociais, uma vez que é por meio de diálogos entre os 

indivíduos que ocorrem as trocas de experiências e conhecimentos.  

As atividades humanas estão relacionadas com os usos da língua, que se 

concretizam por meio de enunciados orais ou escritos, conforme Bakhtin/Volochínov 

([1929] 1992). A linguagem é constituidora do mundo e do próprio homem. Em 

outros termos, ela consiste de um processo de evolução ininterrupto, realizado por 

meio da interação verbal social entre seus interlocutores. De acordo com o referido 

filósofo, não existem práticas que não sejam mediadas pela linguagem, pois 
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A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, 
nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social 
da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A 
interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 1992, p. 125). 
 

 

Dessa forma, levando em consideração o exposto por Bakhtin/Volochínov 

([1929] 1992), que compreendem a interação como lócus da linguagem, os sujeitos 

são vistos como agentes sociais e a linguagem, como uma prática social que 

constitui o sujeito. Trata-se, pois, de um fenômeno essencialmente social e histórico 

e, por isso mesmo, ideológico. Isso significa que o sujeito se constitui – social e 

colaborativamente – ouvindo e assimilando as palavras e os discursos do outro, de 

modo que, quando processados, se tomem em parte as palavras do sujeito e, em 

parte, as palavras do outro. Desse modo, a linguagem constitui visões de mundo e 

valores sobre tudo que nos cerca. 

Todo discurso se compõe, assim, de uma fronteira entre o que é seu e aquilo 

que é do outro. Esse princípio se chama dialogismo. Cada enunciado ou palavra 

nasce como resposta a um enunciado anterior, e espera, por sua vez, uma resposta 

sua.  

Bakhtin ([1959-61] 2003), em seu manuscrito inacabado “O problema do 

texto”, critica explicitamente a concepção estreita de dialogismo, compreendido, 

apenas, como uma forma composicional do discurso. Para haver relações 

dialógicas, é necessário que qualquer material linguístico tenha entrado na esfera do 

discurso, tenha sido transformado num enunciado e fixado a posição de um sujeito 

social.  

Dessa maneira, só é possível estabelecer com a palavra do outro as relações 

de sentido que geram significação responsivamente a partir do encontro de posições 

axiológicas. Logo, elas são relações entre índices sociais de valor que constituem 

parte inerente de todo enunciado, que é compreendido como unidade da interação 

social. Segundo Bakhtin ([1970/1971] apud FARACO 2009, p. 40) “[...] ao se 

perceber único, este sujeito não pode ficar indiferente a esta unicidade; ele é 

compelido a se posicionar, a responder a ela: não temos álibi para a existência”. 

Desse modo, o sujeito assume a sua responsabilidade diante da sua unicidade e 

compreende que aquilo que pode ser feito pelo seu próprio eu jamais poderá ser 

feito pelo outro. 
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Assim, o sujeito é visto por Bakhtin como sendo interligado ao seu meio 

social, isto é, permeado e constituído pelos discursos que o circundam. A palavra, 

então, é sempre interindividual e reúne em si diferentes vozes. Ela é signo 

ideológico e acumula as entoações do diálogo vivo dos interlocutores com os valores 

sociais.  

Vemos, então, que cada sujeito é povoado por vários outros, pois todo 

processo humano está na relação eu/outro. Esse sujeito é um ser de linguagem, e 

esta por ser uma prática social cotidiana e por envolver a experiência do 

relacionamento entre os seres humanos, deve ser vista como uma realidade que 

define a própria condição humana. A linguagem constitui, desse modo, visões de 

mundo e valores sobre tudo que nos cerca. As práticas sociais de linguagem, 

portanto, são manifestações situadas e históricas. 

Vivemos, de fato, num mundo de linguagens, signos e significações. É nesse 

sentido que os textos do Círculo de Bakhtin vão afirmar que os signos refletem e 

refratam o mundo, nas diversas interpretações que construímos. 

Conforme Faraco (2009, p. 51), “[...] essas várias verdades equivalem aos 

diferentes modos pelos quais o mundo entra no horizonte apreciativo dos grupos 

humanos”. Desse modo, os sujeitos vão atribuindo valorações diferentes na medida 

em que refratam o mundo e essas refrações vão sendo construídas na dinamicidade 

histórico-social desses grupos, com suas inúmeras contradições e confrontos de 

valores e interesses sociais. 

Nesse sentido, não é possível significar sem refratar, pois as interpretações 

são construídas na dinâmica da história e estão marcadas pela necessidade das 

experiências dos indivíduos, que são plurívocas, uma vez que as ações e as 

relações históricas de qualquer grupo humano decorrem dessa heterogeneidade. 

Medvedev ([1928] apud FARACO, 2009, p. 52), outro membro do Círculo, 

afirma que essa plurivalência social dos signos é que os torna vivos e móveis, 

oferecendo, assim, dinamicidade ao universo das significações, na medida em que 

muitas verdades sociais se encontram e se confrontam no mesmo signo. Para ele, o 

material semiótico pode ser igual, porém sua significação no ato social concreto da 

enunciação pode ser diferente, dependendo da voz social em que está ancorado.  

 De acordo com Travaglia (1997), a concepção de linguagem como ação 

obteve contribuições de diversas áreas de estudos, as quais buscam estudar a 

linguagem em situação de uso. Tem-se, por exemplo, a Teoria da Enunciação, a 
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Pragmática, a Semântica Argumentativa, a Análise da Conversação, a Análise do 

Discurso, a Linguística Textual, a Sociolinguística e a Enunciação Dialógica. 

 Na concepção interacionista de linguagem, o discurso se manifesta por meio 

de textos que são vistos como lugar de interação entre o autor e o leitor. Logo, o 

sentido do enunciado não está nem no texto nem na mente do leitor (MENEGASSI; 

ANGELO, 2005), mas na interação que ocorre entre eles. 

 Nessa concepção, o texto não é mais visto como uma unidade fechada, 

acabada em si, mas sim como um processo, como uma dimensão discursiva, 

levando em consideração suas múltiplas situações de interlocução estabelecidas 

pela interação comunicativa mediada pela produção de efeitos de sentido entre 

interlocutores. Sendo assim, o discurso se manifesta por meio de textos que se 

organizam dentro de determinados gêneros discursivos. 

 Bakhtin ([1952/53] 2003, p. 279) conceitua gêneros do discurso como “[...] 

tipos relativamente estáveis de enunciados que se elaboram no interior de cada 

esfera da atividade humana”. Ao dizer que os tipos são relativamente estáveis, o 

autor está enfatizando que de um lado há a historicidade dos gêneros e de outro, a 

necessária imprecisão de suas características e fronteiras. Nesse sentido, os 

gêneros têm de ser abertos à contínua remodelagem; têm de ser capazes de 

responder ao novo e à mudança.  

Todas as esferas da atividade humana estão sempre relacionadas com a 

utilização da linguagem, que constitui visões de mundo e valores sobre tudo que nos 

cerca, portanto as práticas sociais de linguagem são manifestações situadas e 

históricas. E os sujeitos que se envolvem nessas relações dialógicas são indivíduos 

socialmente organizados, marcados por profunda e tensa heterogeneidade.  

 Nessa visão, a preocupação básica do ensino da língua materna é 

oportunizar ao aluno o domínio das habilidades de uso da língua em situações 

concretas de interação, levando o discente ao desenvolvimento da capacidade de 

refletir criticamente sobre o mundo que o cerca, bem como saber utilizar a língua 

como instrumento de interação social, de forma a compreender e produzir textos 

como também a perceber as diferenças entre uma forma de expressão e outra.  

  Numa perspectiva de linguagem como interação, a escola precisa ser uma 

organização efetivamente significativa, inovadora, empreendedora. Deve atender às 

demandas atuais, mostrando aos alunos o papel social da leitura e da escrita, haja 

vista que “[...] é a prática social que demanda a leitura e a escrita, o que implica ler e 
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escrever para agir no/ e sobre o mundo” (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, p. 

103). Dessa maneira, a leitura, a escrita e a oralidade passam a ser uma atividade 

de produção de sentido justificadas porque as utilizamos para interferir na realidade 

social.    

A escrita é uma das maiores construções da humanidade. A partir dela, os 

indivíduos puderam ter acesso ao que outros disseram em tempos remotos, assim 

como foi possível deixar registros em documentos como, por exemplo, a divulgação 

científica dos fatos e das conquistas da humanidade. Segundo Marcuschi (2001), na 

atualidade, a escrita está presente em quase todas as práticas sociais dos povos 

que a utilizam. Sendo assim, sem a escrita, a história da humanidade só seria 

conhecida por meio da memória, da tradição oral, como acontecia antes da sua 

invenção.  

Com efeito, o trabalho com a língua escrita, em sala de aula, deve ser 

desenvolvido de modo que auxilie o crescimento e o desenvolvimento do aluno 

como sujeito social de seu discurso que reage à necessidade comunicativa 

instaurada. Os aspectos formais da língua são realizados em situações 

contextualizadas, colaborando para a melhoria da produção escrita dos alunos, para 

a adequação de seus textos aos objetivos propostos junto aos interlocutores.   

 Nas salas de aula de Língua Portuguesa, a prática da chamada “produção de 

texto” torna-se algo indispensável para o ensino e aprendizagem da língua materna, 

uma vez que é no texto que a língua “se revela em sua totalidade quer enquanto 

conjunto de forma quer enquanto discurso” (GERALDI, 1993, p. 135), isto é, deve-se 

privilegiar a produção textual e suas contextualizações na vida diária.  

Embora a escrita seja de grande importância, no contexto atual, o que se tem 

ainda nas escolas é a dificuldade dos alunos para a elaboração de textos e para a 

exposição de suas ideias por meio da língua escrita. De acordo com Antunes (2009), 

a causa desse problema consiste na artificialidade dos contextos escolares em que 

a escrita é solicitada; na ausência de uma dialogicidade; no afastamento das 

propostas de produção escrita em relação aos usos sociais que efetivamente são 

feitos, dentre outros. E tudo isso se constitui como um dos problemas no ensino de 

Língua Portuguesa: o que escrever em sala de aula?  

Conforme vimos na construção dos perfis identitários, explicitar as situações 

de comunicação e aproximá-las de usos sociais e de uma prática colaborativa gera 

textos de boa qualidade, visto que a construção da dialogicidade, a inserção de 
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funções sociais para o texto escrito e a produção coletiva favorece a escrita com 

muito mais legitimidade, uma vez que foge da artificialidade da escrita no contexto 

escolar. Isso pode ser confirmado nos dados gerados pelo perfil identitário dos 

nossos alunos, e ainda serão mais adensados na seção de análise de dados. 

É notório que é papel da escola preparar os estudantes para responder aos 

desafios da sociedade contemporânea. E isso é mais que se produzir 

conhecimentos. Significa preparar pessoas para agir e transformar a realidade 

social. Logo, as aulas de Língua Portuguesa são uma ótima oportunidade para se 

analisar como ocorrem as múltiplas atuações comunicativas dos indivíduos, assim 

como desenvolver a consciência do que se pode fazer com a linguagem. Desse 

modo, altera-se o papel desempenhado pelo aluno que passa a ser ativo, 

eticamente comprometido por suas ações e decisões, como também responsivo em 

relação à vida, ao mundo, a si mesmo e ao outro. 

Nessa perspectiva, o papel do professor, para Geraldi (1993, p. 64), é o de 

agir como um interlocutor de seus alunos, que questiona, sugere e testa o texto do 

aluno, como leitor. Ele “[...] constrói-se como coautor que aponta caminhos possíveis 

para o aluno dizer o que quer dizer na forma que escolheu”. Assim, o professor, no 

momento da leitura da produção, não menospreza as ideias do aluno-autor, ao 

contrário, ele vai completando e sugerindo novos caminhos para o aluno.  

Nesse sentido, a concepção de linguagem bakhtiniana pressupõe um trabalho 

desenvolvido com práticas de leitura e escrita que se desenvolvem por meio da 

interação social. Essa concepção difere das outras duas que explicitaremos a seguir.   

 

3.1.2 A linguagem como expressão do pensamento 

 

 A concepção “linguagem como expressão do pensamento” fundamenta-se, de 

acordo com Perfeito (2007), na tradição gramatical grega. Ela nasceu a partir dos 

estudos de Dionísio de Trácia (século II a. C), responsável pela elaboração da 

primeira gramática ocidental e pela noção de certo e errado no uso da língua. Nessa 

concepção, a língua é concebida como um produto acabado, fechado, abstrato e 

sem interferência do social. Percebemos, então, que, na mente do indivíduo, 

primeiro há a enunciação e depois a linguagem, ou seja, a enunciação ganha o 

percurso do interior para o exterior, não levando em consideração os fatores 

externos à comunicação, como o interlocutor, os fenômenos sociais, culturais e 
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históricos. Uma afirmativa que deriva da concepção de linguagem como expressão 

do pensamento é que as pessoas que não se expressam bem não sabem pensar. 

Embora, essa concepção não se efetive com o advento das pesquisas de 

perspectiva interacionista, durante muitos anos, ela orientou o trabalho na sala de 

aula. 

 Com efeito, no Brasil, nos anos de 1960, essa concepção direcionou muitos 

docentes a realizarem uma prática voltada a conteúdos gramaticais, às normas e 

regras do bem falar e do bem escrever. Dessa forma, a aprendizagem da teoria 

gramatical é apontada como garantia para se chegar ao domínio das linguagens 

(oral e escrita), uma vez que as regras da gramática normativo-prescritiva 

expressam uma valorização à forma de falar e escrever de acordo com a norma 

culta. 

 Nesse período, o ensino da leitura e da escrita centrava-se em textos 

literários e no reconhecimento de normas e de regras de funcionamento da língua. O 

ensino estava ligado ao “certo e errado”, a uma forma que não refletia o código 

linguístico, uma vez que trabalhava apenas com o fator homogêneo da língua. Vale 

salientar que os alunos que frequentavam a escola faziam parte de classes 

privilegiadas da sociedade e, portanto, já tinham certo domínio da norma culta da 

língua e, assim, respondiam de forma satisfatória às práticas desenvolvidas em sala 

de aula. 

 Nessa concepção, o texto é visto como o produto lógico que contém a 

representação mental do autor. O trabalho em torno da escrita é organizado sob a 

forma de “composição” que funciona mais como uma espécie de registro do quanto 

o pensamento está ou não estruturado. Assim, o modo como o texto está constituído 

não depende em nada de para quem se fala, em que situação se fala e para que se 

fala. O papel do professor, nessa ótica, é se apoiar nas regras da gramática 

normativa e, a partir delas, verificar o grau de organização em que se encontra o 

“pensamento” do aluno.  

 A prática de leitura, por sua vez, é usada numa tentativa de “exteriorizar o 

pensamento”, avaliando-se com isso o domínio da capacidade de o indivíduo 

expressar-se corretamente pela oralidade. Não obstante essa prática, 

desconsiderava-se as possibilidades de atribuição de sentido construídas pelo leitor, 

uma vez que são desconsideradas as experiências e os conhecimentos do leitor 

para atribuir sentido a partir da materialidade linguística do que lê. 
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3.1.3 A linguagem como instrumento de comunicação 

 

 Na concepção “linguagem como instrumento de comunicação”, a língua “[...] é 

vista como código, ou seja, um conjunto de signos que se combinam segundo regras 

e que é capaz de transmitir uma mensagem, informações de um emissor a um 

receptor” (TRAVAGLIA, 1997, p. 22). Essa concepção de linguagem também separa 

o ser humano do seu contexto social, pois se limita ao estudo do sistema linguístico. 

 De acordo com Travaglia (1997), a perspectiva discutida alia-se ao 

Estruturalismo, que focaliza a estrutura da língua; ao Transformacionalismo, que se 

preocupa com as formas abstratas da língua; e à Teoria da Comunicação, que 

atesta que a língua é um sistema organizado de sinais (signos) que serve como 

meio de comunicação entre os indivíduos, utilizando a variedade padrão e 

desprezando-se as demais variedades linguísticas. 

 No Brasil, após a década de 1960, a classe popular conquistou o direito de 

frequentar a escola. Essa democratização trouxe para as instituições de ensino outro 

perfil de estudantes e, com ele, diferenças dialetais bem acentuadas. Logo, fez-se 

necessária uma mudança na concepção de ensino de língua materna embasada na 

lei n. 5.692/71, que “[...] estabelecia que à língua nacional se deveria dar especial 

relevo como instrumento de comunicação e como expressão da cultura brasileira” 

(SOARES, 1998, p. 57). Dessa maneira, a língua deveria expressar e valorizar a 

pluralidade linguística decorrente das transformações históricas e culturais sofridas 

pelos grupos sociais que adentravam a escola. No entanto, essa transição não 

ocorreu de maneira satisfatória devido à escola não estar preparada para lidar com a 

existência de diferenças linguísticas e culturais entre crianças das camadas 

populares e das camadas economicamente favorecidas da população.  

  Conforme Zanini (1999, p. 81), a lei n. 5.692/71 “[...] previa um sujeito capaz 

de internalizar o saber que estava fora dele, por meio da repetição, de exercícios 

que estimulassem a resposta, de forma que ele seguisse o modelo”. O sujeito, nessa 

concepção, é apenas um repetidor de estruturas veiculadas pelos modelos 

apresentados nos livros didáticos, os quais estavam respaldados pelos órgãos 

responsáveis pela educação do país.  

 No que tange à prática de escrita, a chamada “redação”, nessa abordagem, é 

concebida como inspiração, como uma codificação do pensamento do sujeito e de 

sua capacidade de dominar o código e utilizar os conceitos estruturais para 
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organizá-lo de maneira lógica no papel. Para essa concepção, a linguagem é 

transparente e permite uma comunicação entre sujeitos livre de qualquer ruído que a 

impossibilite de realizar um contato satisfatório entre o emissor (ativo) e o receptor 

(passivo). O papel do professor, embasado nas regras da gramática, é o de 

decodificador do texto do aluno que será avaliado para verificar se fez uso adequado 

do código linguístico para transmitir sua mensagem escrita.  

 Na perspectiva em foco, a leitura é concebida como um processo de 

decodificação que exige do leitor o reconhecimento do sentido de palavras e de 

estruturas do texto. Dessa maneira, lendo letra por letra, palavra por palavra, o leitor 

“chega” ao conteúdo do texto lido sem maiores dificuldades. Embora essa 

concepção tenha ancorado teoricamente as práticas de sala de aula por muitos 

anos, vemos que também ela é problemática. 

Essa breve contextualização das concepções de linguagem não significa, 

porém, que elas orientaram momentos históricos isolados. Percebemos, nas 

experiências escolares com que temos contato, que coexistem essas três 

concepções em práticas docentes contemporâneas. No entanto, ter consciência e 

clareza de qual concepção de linguagem embasa majoritariamente práticas de 

leitura, escrita e oralidade pode favorecer a ressignificação desse processo. E isso é 

o que buscamos neste trabalho. 

 

3.2 Estudos de Letramento 

  

 A palavra “letramento” é a tradução de literacy, que entrou pela primeira vez, 

no Brasil, por Kato (1986). Autoras do campo da Linguística Aplicada e da Educação 

que trabalham com a língua escrita, como Tfouni (1998), Kleiman (1995), Rojo 

(1998) e Soares (1998), apropriaram-se desse termo, inicialmente, para estabelecer 

as diferenças entre ele e a alfabetização4.   

                                                 
4
 Salientamos, porém, que o conceito de letramento, nas palavras de Kleiman (1995, p. 15 e 16), 

“começou a ser usado nos meios acadêmicos como tentativa de separar os estudos sobre o impacto 

social da escrita (KLEIMAN, 1991) dos estudos sobre a alfabetização, cujas conotações escolares 

destacam as competências individuais no uso e na prática da escrita.” Exime-se dessas conotações o 

sentido que Paulo Freire atribui à alfabetização. Esse grande educador brasileiro entende que a 

alfabetização é capaz de levar o analfabeto a desenvolver sua consciência crítica, capaz de introduzi-

lo num processo real de democratização da cultura e de libertação (FREIRE, 1980). Portanto, o 

método de alfabetização desenvolvido por Paulo Freire se aproxima dos estudos de letramento, uma 

vez que é tomado como concepção político-educativa. 
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 A esse respeito, Kleiman (1995) ressalta que o conceito de letramento surgiu 

no meio acadêmico na tentativa de separar os estudos que se referiam às práticas 

sociais de uso da escrita daqueles sobre alfabetização, cujas conotações escolares 

destacam as competências individuais no uso e na prática da escrita. Assim, esse 

vocábulo permitiria enfatizar o caráter social, coletivo, dos usos da escrita fora da 

escola. Em linhas gerais, o letramento diz respeito às práticas discursivas que fazem 

uso da escrita. Dessa forma, foi possível fazer uma distinção entre o letramento e a 

alfabetização, sendo esta considerada um domínio formal da escrita e aquele como 

práticas sociais da escrita. 

 O letramento de vertente sociocultural (HEATH, 1982; KLEIMAN, 1995; 

STREET, 1984, 1993, 2001) preocupa-se com os grupos minoritários que não têm 

acesso à escrita e contribui com novas ressignificações para a pesquisa sobre a 

língua escrita.   

 Segundo Kleiman (1995, p. 19), o letramento pode ser definido como “[...] um 

conjunto de práticas sociais que usam a escrita, como sistema simbólico e como 

tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”. Em outras 

palavras, são práticas de uso da escrita situadas em diversas instituições, que têm 

relação com o próprio contexto em que surgem, demandando, assim, objetivos 

específicos, cujas implicações são relevantes na construção das relações de 

identidade e de poder.  

 A esse respeito, Kleiman (1995) enfatiza que, se mudar a situação, mudam-se 

as nossas capacidades de ação. Assim, os Estudos de Letramento visam a 

compreender como essas mudanças sócio-históricas e culturais afetam a nossa 

relação com a escrita, quais os motivos de a língua escrita ser uma barreira quase 

intransponível para a mudança e transformação de grupos sociais, principalmente os 

minoritários – aqueles grupos sociais que não conhecem a escrita. 

 Outro termo que vem ganhando espaço no campo dos estudos de letramento 

é a expressão “letramentos múltiplos”, que se refere aos “[...] modelos alternativos 

geralmente orientados para os usos cotidianos, cooperativos da escrita, visando à 

assuntos práticos singulares nas comunidades” (KLEIMAN, 1998, p. 270), a exemplo 

dos letramentos vernáculos, letramento familiar, letramento literário, letramento 

acadêmico, entre outras categorizações. Isso evidencia que há, na sociedade, 

outros letramentos que podem não ter status de oficial, no entanto, podem ser 
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viabilizadores de práticas de leitura, escrita e oralidade bastante significativas dentro 

e fora da escola. 

 Contribui para a análise dos dados desta pesquisa de intervenção o 

letramento cívico, compreendido, conforme Santos (2012, p. 64) como 

 
 
Uma das diversas orientações assumidas pelos estudos do letramento, 
quando este se enreda em uma perspectiva pluralizada, crítica e política, 
oferecendo aos educandos recursos que lhes permitam refletir criticamente 
sobre fatos, fenômenos e problemas sociais e agir mediante o uso da 
escrita visando à transformação da realidade. 
 

 

 O letramento cívico (e também emancipatório) visa à leitura, à escrita e à 

oralidade como práticas sociais e objetiva desenvolver nos alunos potenciais de 

ação cívica dos oprimidos para vivência de experiências que fortaleçam sua 

cidadania crítica e participativa, vislumbrando o empoderamento dos agentes 

envolvidos. Nas palavras de Giroux (1999, p. 21), “[...] é a capacidade de pensar e 

agir criticamente”, isto é, quando se ensina para o questionamento e para a reflexão 

crítica diante das problematizações sociais. 

 Nesse contexto, letramento cívico está relacionado à pesquisa que 

desenvolvemos na Escola Estadual Rômulo Wanderley, visto que envolveu práticas 

discursivas que viabilizaram o desenvolvimento da cidadania, na medida em que, 

durante as assembleias de classe, os alunos se posicionaram criticamente ante uma 

problemática social situada. 

 A abordagem de uso social da escrita com fins interventivos, isto é, fazendo 

uso dessa tecnologia para reivindicar direitos (KLEIMAN, 1995, 1999), por sua vez, 

pode ser uma alternativa capaz de viabilizar o desenvolvimento do letramento cívico 

dos alunos, tornando-os mais capacitados nas práticas discursivas ocorridas na 

escola ou em outras esferas sociais. 

 Para o exercício do letramento cívico, o uso da palavra oral e escrita confere 

ação e, portanto, agência5, que conforme afirma Bazerman (2006, p. 11 e 12) “[...] 

fornece-nos meios pelos quais alcançamos outros através do tempo e do espaço, 

para compartilhar nossos pensamentos, para interagir, para influenciar e cooperar.” 
                                                 
5
 O termo “agência” vem do verbo latino agentia e relaciona-se ao verbo agir, isto é, a capacidade de 

pessoas (agentes) de intervir no mundo social. Vale ressaltar que o contexto escolar é somente uma 

das várias esferas sociais nas quais a agência pode ser localizada (igreja, família, comunidade, entre 

outras). 
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Em outras palavras, os sujeitos envolvidos nesse contexto se mobilizam a agir no 

mundo a partir dos saberes e dos gêneros discursivos. Quanto mais domínio possuir 

da norma padrão e quanto maior for a reflexão acerca dos problemas que os 

afligem, maior será o poder da agência, uma vez que será possível questionar 

pontos de vista de modo a modificar condutas ou situações.  

 Sobre isso, Kleiman (1995) afirma que a escola é a principal agência de 

letramento e, desse modo, não pode desconsiderar seu papel social em relação às 

classes menos favorecidas, haja vista que o “[...] letramento propicia acesso ao 

conhecimento escrito e conhecimento é poder” (ANDERSON, 1990, p.16). Logo, 

cabe à escola viabilizar as condições necessárias para que os alunos desenvolvam 

competências relacionadas à leitura e à escrita de forma satisfatória e, em vista 

disso, possam atender suas necessidades de poder intervir e operar no mundo 

social, tornando-os cidadãos emancipados.  

 Assim, ao assumir um modelo crítico, político e plural de letramento, a escola 

pode oferecer aos discentes as ferramentas necessárias para a reflexão crítica 

sobre fenômenos sociais, considerando a possibilidade de resistência e mudança 

em relação às arbitrariedades da cultura dominante. 

   

3.2.1 Práticas e eventos de letramento 

  

 No trabalho que realizamos, há duas noções que são caras para situarmos 

leitura, escrita e oralidade, a saber: os conceitos de eventos e de práticas de 

letramento. Heath (1982, p. 319) apresenta o conceito-chave de eventos de 

letramento para o campo da pesquisa sobre a língua escrita, como “[...] ocasiões em 

que a língua escrita é integrante da natureza das interações dos participantes e de 

suas estratégias e processos interpretativos”. Em outras palavras, qualquer situação 

em que uma pessoa ou mais estejam agindo por intermédio da leitura e da escrita 

representa um evento de letramento.  

 Esse conceito advém de um estudo etnográfico realizado por Heath (1982), 

nas cidades de Trackton, uma comunidade afro-americana de operários, e Roadville, 

uma comunidade operária de brancos, com o objetivo de conhecer as práticas de 

letramento dessas duas comunidades na região Piedmont, na Carolina do Norte 

(EUA). Na ocasião, a autora comparou os diferentes eventos de letramento desses 

grupos com eventos de letramentos escolares. 
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 Consoante Heath (1982), as crianças de Trackton não tinham o hábito de 

acumular materiais escritos e não tinham acesso aos livros em casa. No entanto, a 

prática da leitura permeava o fluxo das interações sociais diárias. Os moradores 

geralmente liam em voz alta para os membros da comunidade, interpretando os 

sentidos do que era lido, de forma socialmente compartilhada. Sendo assim, o 

significado da escrita estava intrinsicamente relacionado ao contexto e, 

especificamente, ao evento de que fazia parte.  

 Já em Roadville, de acordo com Heath (1982), a leitura era valorizada pelos 

adultos. As crianças até os três anos de idade eram estimuladas, em casa, com 

leitura em voz alta de histórias infantis realizadas pelos pais. Elas eram solicitadas a 

nomear objetos, descrever figuras e identificar letras sobre os textos lidos. Essas 

crianças tinham acesso aos livros, uma vez que os responsáveis consideravam seu 

uso relevante para o desenvolvimento intelectual e espiritual de cada uma. A partir 

dos três anos de idade, esses eventos de escrita não mais ocorriam com a mesma 

intensidade, porque as crianças passavam a frequentar a escola e os pais 

consideravam que haveria sobreposição das experiências que a escola poderia 

promover. Então, deixavam a cargo da instituição de ensino essa responsabilidade 

daí por diante.  

 Nesse contexto, as crianças quando chegavam à escola apresentavam um 

desenvolvimento satisfatório nas atividades de escrita nas três primeiras séries, o 

que correspondia às práticas encorajadas pela família, ao passo que, da quarta série 

em diante, este desempenho sofria um declínio já que os pais deixavam as 

atividades de escrita sob a responsabilidade apenas da escola. 

 A pesquisa de Heath (1982), portanto, mostra que as duas comunidades eram 

letradas, porém, cada uma delas, seguindo suas próprias tradições, apresentava 

importantes distinções nos modos de estruturar, acessar e usar a escrita. Segundo a 

antropóloga, esse é o motivo principal pelo qual elas apresentam um bom 

desempenho escolar.  

 Para Street (1993), o conceito criado por Heath (evento de letramento), 

apesar de ser relevante para a pesquisa, por si só não produz uma teoria mais 

ampla sobre os usos da escrita. Por isso, ele propõe a noção de práticas de 

letramento, que deve ser compreendida “[...] como indissoluvelmente ligadas às 

estruturas culturais e de poder da sociedade e reconhece a variedade de práticas 

culturais e de poder da sociedade associadas à leitura e a escrita em diferentes 
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contextos” (STREET, 1993, p. 7). Em outras palavras, são as diversas atividades 

envolvendo a língua escrita.  

 Neste projeto, tomaremos o conceito de evento de letramento de Hamilton 

(2000), que se refere a pessoas interagindo com textos escritos numa situação 

concreta, e o de práticas de letramento, segundo Kleiman (2005, p. 12):  “[...] trata-

se de um conjunto de atividades envolvendo a língua escrita para alcançar um 

determinado objetivo numa determinada situação, associadas aos saberes, às 

tecnologias e às competências necessárias para a sua realização”. 

Compreendemos, então, que as práticas de letramento são atualizadas nos eventos 

de letramento. 

 

3.2.2 Projetos de letramento 

 

 As ideias de projetos estão presentes em distintos momentos e em diferentes 

esferas de atividade da vida social. No entanto, para esta pesquisa de intervenção, 

fizemos um recorte e focalizamos nossas atenções para o século XX.   

 Na década de 1920, educadores, entre os quais John Dewey e Willian 

Kilpatrick, desafiaram pesquisadores de diversos países a repensarem a escola e 

sua sistemática de ensino. A base da teoria educacional de Dewey ([1916] 1978, p. 

61) consiste na ideia de que “[...] educar é um processo social, é desenvolvimento. 

Não é a preparação para a vida, é a própria vida”. Logo, a aprendizagem escolar 

não pode estar desagregada da vida. Ela deve estar vinculada à interação, ao 

diálogo, ao compartilhamento dos saberes entre os discentes para que possam 

atingir os objetivos traçados. 

 Essa perspectiva de ensino de “educação para a vida” abriu caminhos para a 

conjectura do trabalho com projetos em diferentes campos de estudo: filosofia, 

educação, psicologia, antropologia, política e sociologia. Ao longo dos anos, eles 

foram recebendo variados nomes: métodos de projetos, projetos temáticos, projetos 

de trabalho, projetos de ensino, projetos de letramento, entre outros. Essa gama de 

adjetivações reflete o viés a partir do qual o pesquisador pretende seguir no 

desenvolvimento de projetos.  

 No âmbito da educação, há quem os conceba como método (KILPATRICK, 

1919) e quem os tome como concepção político-educativa (COLL, 1996; FREIRE, 
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1963; HERNÁNDEZ, 1998; JOLIBERT, 1994; KLEIMAN, 1995; OLIVEIRA; TINOCO; 

SANTOS, 2011).  

 No contexto educacional brasileiro, a palavra projeto volta a ter forte 

circulação a partir da implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - 

LDB (9.394/96) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN6 (1997). A LDB 

evidencia que é dever da escola o compromisso de educar os alunos dentro dos 

princípios democráticos, ou seja, é exigida da escola a formação de cidadãos 

comprometidos com o momento histórico, social, econômico e político. A elaboração 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, segundo Rojo (2002), representa um 

avanço considerável nas políticas educacionais brasileiras e, em particular, no que 

se refere aos PCN de Língua Portuguesa. Neles, são recomendadas práticas e 

atividades escolares nas quais os sujeitos imersos nas atividades “letradas” tenham 

condições de se tornar usuários eficazes e competentes na linguagem escrita em 

diferentes situações comunicativas. 

  Nesse processo de reestruturação curricular, foram incorporados ao nosso 

modelo educacional pressupostos do ensino espanhol (COLL, 1996). Esse autor, 

fundamentando-se nas teorias de Piaget e Vygotsky, bem como nas de Ausubel e 

Bruner, desenvolve uma proposta curricular baseada na interação entre a Pedagogia 

e a Psicologia. Assim, surge a implementação de um modelo de educação para a 

vida que se oponha às amarras do ensino conteudístico e desvinculado do mundo 

social. 

 Até a década de 1960, a escola pública era um privilégio de poucos, uma vez 

que atendia somente aos filhos dos ricos. Na atualidade, os tempos são outros e 

demandam uma escola diferente, assim como exigem também posturas distintas por 

todos aqueles sujeitos que fazem parte da comunidade escolar. Em face disso, há 

vários movimentos e mudanças de paradigmas, nos quais os professores 

preocupados com a situação atual das escolas que apresentam uma relação, muitas 

vezes, excludente, buscam alternativas que promovam o crescimento do indivíduo e 

da sociedade de forma integrada.  

                                                 
6
 Este projeto de intervenção foi desenvolvido em 2016. Nesse período, a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) ainda não havia sido publicada, o que ocorreu em 22 de dezembro de 2017. Por 

esse motivo, respaldamo-nos nos PCN. 
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 Uma alternativa para se trabalhar, sobretudo, a linguagem, são os chamados 

projetos de letramento (KLEIMAN, 2000). Situados dentro da concepção político-

educativa, proporcionam o uso social e efetivo das práticas de leitura, escrita e 

oralidade. Nesse sentido, o conceito de projeto de letramento ancora-se no modelo 

ideológico de Street (1993), que sugere a inserção dos estudos da relação entre fala 

e escrita no contexto das práticas de letramento e nas relações de poder da 

sociedade. Tal modelo procura entender a lógica dos usos sociais da escrita nas 

diversas culturas. Dessa maneira, favorece o desenvolvimento da formação do 

pensamento crítico e reflexivo dos sujeitos envolvidos no processo de interação. 

Feitos esses esclarecimentos, apresentamos o conceito de projeto de letramento a 

seguir. 

 

 
 Prática social em que a escrita é utilizada para atingir algum outro fim, que 

vai além da mera aprendizagem da escrita (a aprendizagem dos aspectos 
formais apenas), transformando objetivos circulares como ‘escrever para 
aprender a escrever’ e ‘ler para aprender a ler’ em ler e escrever para 
compreender e aprender aquilo que for relevante para o desenvolvimento e 
realização do projeto (KLEIMAN, 2000, p. 238). 
 
 

 Isso significa dizer que esses projetos podem possibilitar a mudança, a 

autonomia, o empoderamento dos discentes na construção de seu desenvolvimento 

para o exercício pleno da cidadania. Todavia, para que isso possa acontecer é 

necessário que seja um trabalho coletivo de planejamento e execução de atividades 

com objetivos e metas compartilhadas por todos que constituem a comunidade 

escolar. Assim sendo, o projeto de letramento é uma alternativa que “[...] promete 

priorizar a inclusão, a participação e o reposicionamento identitário do aluno, 

favorecendo também interações de confiança, afeto e satisfação pessoal” 

(OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011, p. 13).  

 Em um projeto de letramento, são as práticas sociais que desencadeiam 

ações de leitura e de escrita, o que implica ler e escrever para agir no (e sobre o) 

mundo. Nesse sentido, para utilizar a escrita como prática social, o professor precisa 

inserir os mais variados gêneros discursivos (BAKHTIN [1952/53], 2003) nas práticas 

escolares, principalmente aqueles que circulam na sociedade nas mais diversas 

atividades do cotidiano.  

 Nessa perspectiva, os gêneros não são escolhidos a priori. Eles emergem no 

processo de ensino e aprendizagem para atender aos interesses e aos propósitos 
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da situação comunicativa do grupo. A familiaridade dos alunos com essa diversidade 

de gêneros pode capacitá-los a perceber e a internalizar, na escola, as 

regularidades características de cada um.  

 O papel do professor, então, é de um efetivo agente de letramento. Para 

melhor explicitar essa função, recorremos, mais uma vez, às contribuições de 

Kleiman (2006), que conceitua um professor agente de letramento como 

 
 
Um mobilizador dos sistemas de conhecimento pertinentes, dos recursos, 
da capacidade 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, 2006, p. 82/83). 

 

 

 Nessa perspectiva, há uma ressignificação na ideia de ensinar, pois o 

professor em vez de ser a principal fonte de informação, torna-se um parceiro na 

construção do conhecimento do aluno, um gestor das ações coletivas, nas quais ele 

atua junto com o discente planejando e executando as atividades de forma 

colaborativa, de acordo com os conhecimentos, habilidades e experiências de cada 

um. Para tanto, cria contextos com um clima propício, estimulante intelectualmente; 

proporciona atividades em rede para construção da aprendizagem e tentativa de 

resolução de problemas; incentiva a autonomia e o empoderamento do estudante no 

que diz respeito a sua responsabilidade pela própria aprendizagem.  

 Não obstante o conceito de agente de letramento formulado por Kleiman 

(2006) focalizar apenas o professor, nossos dados e os de outros pesquisadores 

que trabalham com projeto de letramento (a exemplo de FERNANDES, 2015) 

consideram tanto professores quanto alunos, além de outros agentes sociais, como 

agentes de letramento, uma vez que oferecem relevante contribuição aos projetos 

de letramento. Nesse processo, docentes, discentes e agentes externos, muitas 

vezes, dividem ou alternam seus papéis em sala de aula para contribuir, cada um a 

seu modo, com o desenvolvimento das ações planificadas nesses projetos. 

 

3.2.2.1 Princípios e aspectos norteadores dos projetos de letramento 

 

 Projeto de letramento é conceituado por Tinoco (2008, p. 217), como um “[...] 

modelo didático que pressupõe o trabalho com demandas de leitura e escrita do 
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mundo social”, isto é, configura-se como uma postura político-pedagógica, como já 

foi citado, que vislumbra atividades de leitura, escrita e oralidade com o objetivo de 

agir no mundo social. Sendo assim, não representa uma metodologia com passos a 

seguir. Porém, apresenta princípios e aspectos recorrentes elencados e explicitados 

a seguir. 

 Um dos princípios é a aprendizagem situada, que está centrada nas relações 

interpessoais ocorridas dentro de uma atividade com contexto e cultura específicos e 

se promove numa comunidade de aprendizagem. Nesse sentido, os participantes 

interagem com outros nas diversas práticas socioculturais, agindo de forma 

colaborativa. 

 O ensino orientado para resolução de problemas é outro elemento. Nesse 

enfoque, os alunos são agentes centrais no processo ensino e aprendizagem, visto 

que o problema, geralmente, parte deles, assim como os benefícios das ações 

coletivas convergem para eles. Dessa forma, cabe ao professor, juntamente com o 

grupo, tomar as decisões e viabilizar os recursos necessários para o 

desenvolvimento do trabalho.  

 A rede de atividades/gêneros discursivos constitui outro ponto recorrente nos 

projetos de letramento. Na construção do conhecimento, alunos e professores se 

integram a múltiplos contextos e sistemas de atividades e de gêneros que se cruzam 

em configuração de rede. Dessa maneira, o envolvimento nessas atividades oferece 

aos sujeitos a possibilidade de interagir com o novo, de enfrentar conflitos, de 

resolver problemas, de ressignificar saberes. Nesse contexto, o aluno é capaz de 

usar o conhecimento prévio como ponto de partida para construir outros saberes 

dentro do ambiente escolar. 

 A construção do conhecimento que visa a atender uma necessidade situada 

requer a desterritorialização dos lugares de aprendizagem, outro princípio norteador, 

o qual trata da ampliação dos espaços onde ocorrem as ações. Isso se faz 

necessário porque a sala de aula não se constitui como único lugar onde a 

aprendizagem acontece tampouco onde ela se encerra. Há na sociedade outros 

lugares que são também geradores de saber, tais como igreja, trabalho, clube, 

praça, entre outros. 

 Além disso, nos projetos de letramento, o tempo escolar, mais um aspecto 

norteador, já institucionalizado cultural e historicamente, precisa ser reinventado, 

dinamizado, de forma que se torne flexível e também criativo. É importante buscar a 
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conciliação entre o uso do tempo disciplinado pela escola com as necessidades e 

exigências das ações a serem executadas dentro desses projetos. Por isso, há de 

ser respeitado o tempo, o ritmo de cada agente envolvido no processo da 

construção do conhecimento. 

 Embora haja papéis específicos para discentes e docentes em virtude das 

suas próprias competências, no trabalho desenvolvido com projetos de letramento 

há uma distribuição de tarefas, outro princípio, em que ações como falar, pesquisar, 

utilizar recursos multimídias não cabem apenas ao professor nem tão pouco ao 

aluno, uma vez que é responsabilidade de todos os agentes envolvidos na ação de 

aprender e ensinar, visto que o trabalho é realizado em parceria. 

   Por fim, há o sistema de conhecimento e de informação em rede, que convida 

a instituição de ensino a trabalhar de forma colaborativa, agregando os saberes 

constituídos em várias esferas da atuação humana a partir do compartilhamento de 

diversos agentes sociais, uma vez que não é possível educar sem levar em 

consideração o contexto sociocultural, haja vista que a escola está vinculada ao 

entorno social. 

 Feita essa resenha do trabalho de Tinoco (2008), ressaltamos a relevância 

desses princípios norteadores para a análise das categorias da assembleia de 

classe como evento de letramento. Isso ocorre porque ela, em sua visão orgânica, 

apresenta uma relação de forma imbricada com diversos desses princípios, 

conforme será explanado na seção de análise de dados. 

 

3.3 Pedagogia Crítica 

 

 A visão de educação para a liberdade proposta por Freire (1971) requer que 

alunos e professores preparem-se para assumir sua presença no mundo com o 

direito e o dever de optar, de decidir, de lutar, de fazer política, de criar novos meios 

de vida e de liberdade humana para todos os envolvidos na vida social, a fim de 

poder “[...] estar no mundo e fazer história e por ela ser feito” (FREIRE, 1996, p.77), 

ou seja, não sou apenas objeto da História, mas seu sujeito.  

 A construção dessa perspectiva de educação emancipatória precisa 

considerar que é por meio da linguagem que o sujeito se abre ao mundo e aos 

outros, numa relação dialógica em que os usos da linguagem são sempre políticos, 

uma vez que ninguém pode estar no mundo de forma neutra. Assim, justifica-se a 
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relevância do domínio da linguagem nesse contexto de luta pelo direito à equidade e 

justiça social. 

 Nessa perspectiva, é essencial uma ressignificação das práticas 

desenvolvidas na escola, alinhando-as aos anseios e interesses dos alunos, assim 

como a assunção de uma concepção de letramento de cunho emancipatório. Dessa 

maneira, tratar de uma educação voltada para a democracia, vislumbrando 

transformações sociais por meio do uso da linguagem, significa dizer que, à medida 

que os discentes vão se tornando mais empoderados, adquirem mais consciência 

em favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação dos indivíduos ou 

de classes sociais.  

 Sendo assim, a educação fundamentada na ética e no respeito à dignidade 

de cada educando ganha sentido num espaço de uma pedagogia da autonomia 

(FREIRE, 1996). Nesse viés, o sujeito vai construindo responsabilidade e 

emancipação. Assim, o aluno pode ter poder de decisão, ter direito à voz, ser 

transformador, criador, capaz de ter e realizar sonhos, preparado para defender seu 

ponto de vista ou refutar outros, isto é, assumir-se como ser social e histórico. 

 Essa proposta de uma pedagógica crítica visa à politicidade, qualidade que 

tem a prática educativa de ser política. Nas palavras de Giroux (1997, p. 69) 

“politizar a pedagogia”, ou seja, utilizar-se de formas de ensinar e aprender que 

priorizem interesses políticos e emancipatórios.  

 Assim, os professores atuam pedagogicamente como intelectuais 

transformadores (GIROUX, 2003) e capacitam os alunos para compreenderem como 

o poder se opera sobre, através e por eles. Somente uma educação política 

viabilizadora da promoção intelectual do educando, que valoriza estratégias 

transformadoras, pode proporcionar a reflexão acerca de como a dominação se 

opera, sobrevive e expressa o próprio poder, bem como formar estudantes para que 

possam resistir e intervir como sujeitos sócio-históricos capazes de transformar a 

realidade concreta. 

 Para cumprir esses objetivos, as práticas discursivas devem ser 

desenvolvidas numa relação dialógica, em que os alunos tenham espaço para 

questionar, pronunciar, ampliar, construir o entendimento que têm de si mesmos e 

do mundo que lhes rodeia. Dessa forma, cabe ao professor propiciar o ambiente que 

favoreça tais práticas, bem como a ética, a liberdade, a autonomia, a consciência 

crítica e histórica levando os discentes à ação fortalecedora, transformadora do 
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mundo, o que implica promover eventos de letramento que oportunizem a vivência 

com a leitura e a escrita como práticas sociais.  

 Para que isso ocorra, é fundamental criar um espaço democrático de escuta 

que “[...] aprende a falar escutando, é cortado pelo silêncio intermitente de quem, 

falando, cala para escutar a quem, silencioso, e não silenciado, fala” (FREIRE, 1996, 

p. 117, grifos do autor). Em outras palavras, o professor deve criar um espaço onde 

ocorra o diálogo, numa relação horizontal de aprendizagem, em que possa haver 

partilha de experiências que possibilitem ao aluno se tornar mais agente do seu 

próprio processo de conhecimento. 

 A ação emancipatória, portanto, se concretiza à medida em que há 

politicidade dentro do processo ensino-aprendizagem, bem como se reconheça a 

natureza social da linguagem e as relações de poder que giram em torno dela. Nas 

palavras de McLaren (2000, p. 30) “[...] a linguagem é o meio básico através do qual 

as identidades sociais são construídas, os agentes sociais são formados, as 

hegemonias culturais asseguradas.” Nesse contexto, a escola deve garantir aos 

alunos o acesso a um modelo crítico de educação linguística ancorado na prática 

social, oportunizando a vivência de práticas discursivas voltadas para a ação e a 

mudança no contexto local ou global. 

  Diante do que foi explanado, podemos dizer que os estudos de letramento, a 

pedagogia crítica e o letramento cívico têm contribuído para entendermos de que 

maneira as relações de poder são (re)construídas nas diferentes práticas de 

letramento em nossa sociedade. Contribuem também para pensar de que forma a 

relação entre essas duas áreas pode oportunizar uma reflexão da nossa prática 

pedagógica com o intuito de democratizar o acesso a essas competências no ensino 

da língua materna.  

 

3.3.1 Assembleias escolares 

 

 Compreendemos que o trabalho desenvolvido por Araújo (2004) com as 

assembleias escolares encontra respaldo nos princípios da pedagogia crítica. Na 

proposta desse autor, o foco é a resolução de conflitos no âmbito escolar. Esse tipo 

de metodologia possibilita aos professores a oportunidade de conhecer melhor os 

seus alunos, criando um ambiente escolar dialógico e democrático.  

Para Araújo (2004, p. 22), 
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[...] é o momento institucional da palavra e do diálogo, quando o coletivo se 
reúne para refletir, tomar consciência de si mesmo e transformar tudo aquilo 
que seus membros consideram oportuno. É o momento organizado para 
que alunos e alunas, professores e professoras possam falar das questões 
que lhes pareçam pertinentes para melhorar o trabalho e a convivência 
escolar.     
 
 

 Dessa forma, as assembleias se constituem como o espaço coletivo de 

resolução de conflitos que tenta trazer para a sala de aula a reflexão sobre os fatos 

do dia a dia, incentivando a participação efetiva de todas as pessoas que delas 

fazem parte. Apresenta um modelo de democracia participativa, que tenta promover 

o desenvolvimento das capacidades dialógicas e dos valores de não violência, 

respeito, justiça, equidade, solidariedade, entre outros. 

 O trabalho do referido autor tem respaldo teórico-metodológico nos relatos e 

nas publicações das experiências de investigação desenvolvidas por Puig (2000) e 

seu grupo de pesquisa, na Universidade de Barcelona/Espanha, com as devidas 

adaptações à realidade política e educacional do nosso país.  

 Segundo Araújo (2004), as assembleias escolares estão constituídas por 

“assembleias de classe”, “assembleias de escola” e “assembleias docentes”. Dessa 

forma, elas podem ocorrer na escola simultaneamente, cada uma com seus 

objetivos específicos. Entretanto, para o objetivo desta pesquisa, analisaremos 

apenas a primeira forma de assembleia. 

 As assembleias de classe, ainda conforme esse autor, abordam assuntos 

relacionados ao espaço de cada sala de aula e têm como participantes um docente 

e todos os alunos de uma turma. Podem contar com a presença ocasional de outros 

profissionais da escola, desde que seja incluído um tema de seu interesse na pauta. 

Tem por objetivo regular e regulamentar a convivência e as relações interpessoais 

no âmbito de cada classe, com encontros semanais de uma hora para de tratar da 

resolução dos conflitos cotidianos. 

 Dependendo do nível escolar da turma, se fundamental ou médio, o autor 

explica que pode haver diferenças que devem ser consideradas. Nos primeiros anos 

do ensino fundamental I, em que, geralmente, há um professor polivalente, ele 

próprio deve assumir o papel de coordenador e deve também definir o horário (que 

deve ser rígido) em que ocorrerão as assembleias.  
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 Na segunda fase do ensino fundamental (nos anos finais), ou no ensino 

médio, nas palavras de Araújo (2004), o processo fica um pouco mais complicado 

por causa da hora/aula multifacetada das disciplinas. Logo, se faz necessário definir 

em que aula as assembleias ocorrerão, o processo de implantação das assembleias 

fica a critério de cada escola. 

 Para esse autor, a situação ideal seria a implementação das três formas 

citadas de assembleias, de forma paralela. No entanto, ele reconhece que nem 

sempre isso é possível. Por isso, sugere que se realize pelo menos a assembleia de 

classe. 

 Tomada a decisão de iniciar esse trabalho, o autor enfatiza que é relevante 

ter consciência de que é preciso dar tempo para que as novas práticas se 

consolidem. Segundo Araújo (2004), devemos esperar pelo menos um ano para que 

as aprendizagens e as novas formas de convívio se consolidem no interior dos 

grupos. Devemos também respeitar o tempo de cada professor, posto que ele não 

deve fazer aquilo em que não acredita ou para que ainda não sente preparado. 

 Os procedimentos metodológicos para a realização das assembleias são 

comuns a todos os tipos e seguem seis passos: o primeiro é mobilizar o grupo. Para 

isso, podemos aplicar uma atividade que leve a equipe a discutir a importância de se 

ter um espaço para a resolução dos conflitos escolares cotidianos, como também de 

se ter um ambiente de convivência mais positivo e democrático.  

 O segundo passo diz respeito à sistematização da periodicidade das 

assembleias, que deve ser “sagrada” e nada deve servir de argumento para 

suspender sua ocorrência nos dias e horários marcados. Para o autor, essa 

periodicidade é que permite a construção da estabilidade nos processos de 

regulação social. 

 O terceiro se refere à composição das pautas de discussão das assembleias, 

que pode ser limitada aos temas de convívio escolar e relações interpessoais e, 

eventualmente, outros assuntos devem ser abordados, pois são esses temas que 

permeiam o cotidiano e afetam mais diretamente a vida dos alunos. 

 O procedimento das assembleias, o quarto passo, refere-se à preparação e a 

composição da pauta com temas que serão abordados. Esta é constituída 

coletivamente durante a semana que a antecede. Os temas que comporão as 

pautas serão organizados em dois grandes blocos: “eu critico” e “eu felicito”. Para 

organizá-las, deve-se afixar uma cartolina na parede da sala durante toda a semana. 
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É importante que, nas pautas, os alunos que anotarem algum tópico não se 

identifiquem, para que não haja uma personalização da mesma. Por fim, é 

necessário haver uma reunião prévia para organização da pauta definitiva, que deve 

sofrer uma reorganização: estabelecimento de uma hierarquia nas temáticas, 

agrupamento de temas semelhantes, garantia de que todos os temas propostos 

estejam presentes na pauta definitiva.  

 O quinto passo é o registro das discussões e dos temas abordados num livro-

ata simples, no qual são anotados: (i) cabeçalho com data; (ii) cada tema da pauta 

com suas regras e decisões tomadas; (iii) encaminhamentos sugeridos para 

enfrentamento do conflito ou para cumprimento da regra. No fim da ata, todos os 

presentes devem assinar. 

 O último passo está relacionado à organização e ao funcionamento das 

assembleias. Os cargos nela desempenhados não são fixos e sim rotativos, de 

modo que a coordenação e a representação do coletivo podem ser vivenciadas pelo 

maior número possível de participantes. Nesse sentido, na organização das 

assembleias de classe, além do professor que coordena as primeiras assembleias, 

pelo menos no primeiro semestre, cujo papel é sempre ativo, existem dois 

estudantes-coordenadores que auxiliam o docente na organização da pauta 

definitiva. Desse modo, o professor só deverá passar a coordenação efetivamente 

aos alunos se sentir que eles conseguem manter as discussões com o nível de 

equilíbrio que se exige de um coordenador. 

 Em relação ao funcionamento das assembleias, Araújo (2004) também 

sugere algumas etapas a seguir. A primeira etapa a se considerar é a disposição 

física dos lugares na sala, que devem ser organizados em círculo ou semicírculo, de 

modo que todos possam ser vistos. Para iniciá-la, a equipe responsável apresenta e 

explica a pauta da reunião começando a leitura pelas críticas, o que, aliás, é um 

critério flexível, mas o autor afirma que se devem deixar as felicitações para o final 

da assembleia.  

 A discussão de cada tema da pauta é a segunda etapa e pode ser dividida em 

três momentos distintos: o primeiro é de diálogo, de falar e de escutar os colegas; o 

segundo momento é de construção de regras e normas de convivência que 

permitam as diferenças de valores e de opiniões dentro do espaço escolar; o terceiro 

momento é a resolução de conflitos e as sugestões para que se cumpram as regras. 
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 Após a discussão sobre os assuntos presentes no campo das críticas, 

devemos reservar, pelo menos, dez minutos finais para refletir sobre as felicitações 

apontadas na pauta da assembleia. Repetimos o mesmo mecanismo até o final dos 

itens mencionados, encerrando-se a reunião em um clima positivo. Por fim, todo o 

procedimento deve ser acordado coletivamente e devidamente registrado na ata 

com assinatura de todos os presentes. 

 Observadas essas características das assembleias escolares propostas por 

Araújo (2004), ressaltamos que, neste trabalho, o nosso interesse é pensar as 

assembleias de classe como evento de letramento. Utilizamos, portanto, o 

conhecimento gerado pelo autor para embasar, inicialmente, a proposta que aqui 

defendemos, que segue uma linha um tanto diferente, uma vez que  o nosso foco 

está na linguagem como prática social construída dentro do evento de letramento e 

não como metodologia.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar o percurso metodológico trilhado 

nesta pesquisa de intervenção. Nela, focalizamos a caracterização da pesquisa, os 

dados, as questões de pesquisa, os objetivos e os instrumentos de análise que 

foram utilizados no decorrer do projeto.  

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

 Esta pesquisa apresenta características específicas da abordagem qualitativa 

(CHIZZOTTI, 2005). Nesse tipo de investigação, conforme Bogdan e Biklen (1994), 

tudo que constitui o mundo pode servir de pista para esclarecer o objeto de estudo, 

isto é, nada deve ser desconsiderado (sujeitos, ambiente, questões sócio-históricas) 

na compreensão do objeto. 

 Outra característica está na delimitação e formulação de um problema, que 

consiste em ressignificar as práticas de leitura, escrita e oralidade por meio de uma 

rede de atividades e de gêneros discursivos. Outro aspecto fundamental é o fato de 

o pesquisador ter postura ativa e, por isso, poder ajudar a identificar os problemas 

bem como encontrar alternativas para a resolução deles.  

 Além disso, nesse tipo de abordagem, os pesquisados são reconhecidos 

como sujeitos, atores sociais, contribuindo dessa forma de maneira relevante na 

pesquisa tanto quanto o pesquisador.  Os dados desta pesquisa não estão isolados 

e necessitam ser analisados em sua totalidade a partir da sua relação com os 

sujeitos. 

 Esta pesquisa de vertente etnográfica está ancorada nos pressupostos da 

Etnografia da Educação (ANDRÉ, 1995; ERICKSON, 1986), cujo foco de estudo 

recai sobre a compreensão das experiências cotidianas vivenciadas na escola. 

Dessa forma, visa a estudar a dinâmica da sala de aula e focaliza o contexto sócio-

histórico dos participantes. 

 Nossa opção metodológica justifica-se também porque pensamos que esse 

tipo de pesquisa viabiliza reflexão da nossa própria práxis, uma vez que se trata de 

uma pesquisa-ação (ANDRÉ, 2005). 
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  Nesse sentido, na condição de professora-pesquisadora desta investigação, 

tivemos, por exemplo, a possibilidade de refletir sobre o nosso fazer pedagógico, de 

modo que podemos analisar e, principalmente, transformar a nossa própria prática, 

antes já tão irrefletida pelas experiências ao longo desses vinte e seis anos de 

magistério. E assim, fomos nos transformando em professora-pesquisadora e os 

alunos, em cidadãos críticos. 

 Esta pesquisa é interpretativista, visto que o acesso aos fatos se dá de forma 

indireta, pela interpretação dos dados, que apresentam múltiplos significados 

(MOITA LOPES, 1994). Nela, o que interessa é o particular, e o foco recai sobre o 

processo, tendo como objeto de investigação a linguagem, compreendendo a 

pluralidade de vozes que constituem o mundo social. É exatamente por isso que 

identificamos essa pesquisa também como inserida na Linguística Aplicada (MOITA 

LOPES, 2006). 

 De acordo com Moita Lopes (2006), a Linguística Aplicada (LA) é um campo 

localizado nas ciências sociais e humanidades, tem natureza 

interdisciplinar/transdisciplinar e está relacionada a pesquisas sobre problemas 

sociais em que a linguagem tem papel fundante. Para o autor, a LA precisa se 

relacionar a áreas cujo foco esteja imbricado com o social, o político e a história a 

fim de construir conhecimento responsivo à vida social. É nesse sentido que ela se 

caracteriza como transdisciplinar, híbrida ou mestiça. 

 Sendo assim, é nesse sentido que justificamos a inserção deste projeto de 

intervenção na LA, uma vez que a linguagem foi utilizada para a resolução de 

problemas que incomodavam os alunos, tais como a falta de infraestrutura 

adequada para as práticas escolares.  

 Nesse sentido, a LA assume o compromisso com a produção de 

conhecimentos que orientam a formação de professores e alunos enquanto leitores 

e escreventes visando ao domínio das práticas sociais para inserção no mundo 

contemporâneo. 

 Assim, considerando a realidade investigada, tentamos contribuir com a 

Escola Estadual Rômulo Wanderley desenvolvendo um projeto de letramento, do 

qual salientamos como objeto desta pesquisa as assembleias de classe como 

evento de letramento. Neste tipo de projeto, alunos e professores são os sujeitos a 

quem se destina a pesquisa e, ao mesmo tempo, são eles próprios os agentes da 

pesquisa.  
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Outro aspecto relevante diz respeito às questões norteadoras, que são três: 

(i) a assembleia de classe vista como evento de letramento mostra-se eficaz na 

ressignificação de práticas de leitura, escrita e oralidade de estudantes do 7o ano de 

uma escola pública norte-rio-grandense?; (ii) quais atividades desenvolvidas, via 

assembleia de classe como evento de letramento, favorecem a ressignificação das 

práticas de leitura, escrita e oralidade no contexto escolar?; (iii) como desenvolver 

práticas de leitura, escrita e oralidade, em assembleia de classe, voltadas para a 

ação e a mudança social?  

Tendo em vista as questões de pesquisa construídas para este trabalho, 

definimos como objetivo geral investigar a eficácia das assembleias de classe vistas 

como evento de letramento para a ressignificação das práticas de leitura, escrita e 

oralidade de estudantes de 7o ano de uma escola pública.  A fim de alcançar esse 

objetivo, postulamos os seguintes objetivos específicos: (i) identificar as atividades 

desenvolvidas na assembleia de classe que favorecem a ressignificação das 

práticas de leitura, escrita e oralidade; (ii) investigar como se desenvolvem, em 

assembleia de classe, atividades de leitura, escrita e oralidade voltadas para a ação 

e a mudança social. 

Nesta pesquisa de intervenção, os instrumentos utilizados são os meios para 

gerar os dados obtidos, como por exemplo, os questionários que foram requisitados 

aos alunos, a entrevista realizada com os discentes, as notas de campo, as 

enquetes, os relatos, os depoimentos dos agentes de letramento, as fotos tiradas 

durante todo o evento de letramento, os documentos analisados, os textos escritos 

de diferentes gêneros produzidos pelos alunos. 

Assim, além de serem os instrumentos nossas "ferramentas" para essa 

geração de dados, são também objeto de nossa investigação. Fizemos a análise, 

geramos os gráficos que subsidiaram nossas reflexões, bem como registramos as 

notas de campo de todas as atividades desenvolvidas durante o projeto, e quando 

necessário, analisamos documentos oficiais. 
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4.2 Geração de dados 

 

Esta pesquisa de intervenção foi desenvolvida em uma turma de 7o ano, do 

turno vespertino, da Escola Estadual Rômulo Wanderley. Os dados deste projeto 

contemplaram o período entre os meses de maio a dezembro de 2016.  

As práticas realizadas nesse trabalho tiveram duas etapas que constituíram o 

processo de geração. Cada fase apresentou subdivisões que resultaram em várias 

ações. 

A primeira etapa teve como objetivo inicial conhecer nossos parceiros de 

aprendizagem. Para isso, propomos a construção de o perfil identitário da turma, o 

qual foi explanado como foi desenvolvido passo a passo na seção colaboradores da 

pesquisa.  

Na segunda parte, desejamos construir um espaço de escuta para que os 

alunos pudessem falar sobre seus anseios, suas experiências e expectativas, bem 

como sobre situações-problemas que os afligiam. Para tanto, realizamos duas 

assembleias de classe vistas como evento de letramento.   

 Em assembleias, desenvolvemos uma rede de atividades/gêneros 

discursivos, em que os discentes discutiram problemas vivenciados na escola e, em 

ações coletivas, escreveram para (re)agir a esses problemas, buscando, ao menos 

amenizá-los.  

  Para o desenvolvimento da primeira assembleia, tomamos como base o 

modelo de Araújo (2004). No entanto, com o desenrolar da pesquisa, percebemos a 

existência de categorias que extrapolavam a metodologia sugerida pelo autor. Por 

isso, a partir de construtos teóricos utilizados nesta pesquisa, defendemos a 

assembleia de classe como evento de letramento.  
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5 ANÁLISE DE DADOS 

  

Nesta pesquisa de intervenção, ressaltamos que nosso objeto de estudo faz 

parte de um projeto de letramento mais amplo. Porém, nosso foco de investigação 

recai sobre as assembleias de classe vistas como evento de letramento. Então, para 

esta seção, delineamos, em linhas gerais, inicialmente por meio de um infográfico, o 

desenvolvimento desse projeto de letramento e, em seguida, elucidamos como 

essas assembleias foram desenvolvidas. 

 

5.1 Projeto de letramento da E.E. Rômulo Wanderley 

 

Figura 6 – Projeto de letramento: infográfico 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 



64 

 

 O infográfico em análise foi construído para demonstrar o trajeto percorrido 

durante o desenvolvimento do projeto de letramento da Escola Estadual Rômulo 

Wanderley. A figura 6, constituída de texto verbal e não verbal, é dividida em nove 

imagens que precisam ser lidas a partir da imagem 1, localizada no canto superior 

esquerdo do desenho. Em seguida, o leitor terá mais oito imagens, as quais devem 

ser lidas no sentido horário, respeitando a ordem cronológica dos números. Todas 

elas confluem para a nona imagem, cuja posição é central e retrata a última etapa 

das ações realizadas, a saber, a reinauguração da quadra esportiva. As categorias 

de análise, neste infográfico, estão construídas numa relação de contínuo entre 

essas imagens, que posteriormente, serão analisadas na subseção 5.2. 

 A primeira imagem indica o contexto de ação em que o projeto de letramento 

foi desenvolvido. Trata-se, pois, de uma aprendizagem situada centrada nas 

relações interpessoais ocorridas entre os participantes do projeto da Escola Estadual 

Rômulo Wanderley, em Natal/RN. 

 A segunda representa a primeira atividade realizada, cujo objetivo foi 

conhecer nossos parceiros de aprendizagem e identificar as práticas de leitura e 

escrita desenvolvidas por eles. Para tanto, propomos a construção do perfil 

identitário da turma.  Com a análise desse gênero e com o desenvolvimento deste 

projeto, percebemos que esses alunos se colocam como escreventes que dialogam   

com o texto que a professora apresenta. Esses discentes escrevem e reescrevem 

em um movimento de colaboração com os colegas, uma vez que a escrita é tida 

como um ato em cooperação com os outros. 

 A terceira e a quarta representam a assembleia de classe, um espaço de 

escuta dos alunos, ou seja, um ambiente em que eles podem dialogar sobre 

situações-problemas e podem falar sobre suas experiências de vida. Dessa maneira, 

em reunião, os alunos puderam ter direito a voz e, assim, escreveram sobre 

situações-problemas que os incomodavam na escola, bem como sobre aspectos 

positivos desenvolvidos pela instituição que mereciam ser parabenizados por eles.   

 Após a escrita dessa etapa intitulada eu critico/eu parabenizo, passamos para 

a quinta imagem, a qual demonstra a sistematização dos votos. Como resultado 

dessa ação obtivemos os seguintes dados: 100% dos alunos reclamaram sobre a 

sensação térmica da sala de aula e 74% protestaram sobre a quadra esportiva que 

estava sem manutenção há muito tempo.   
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 A sexta imagem representa nossa dúvida sobre qual ação escolher: sala de 

aula ou quadra esportiva? Diante desse impasse, propusemos uma segunda 

assembleia  para decidirmos que opção iríamos eleger para desenvolver as ações 

do projeto de letramento. Ficou evidente, neste momento, o sentimento de 

pertencimento dos participantes, uma vez que os alunos se preocuparam em saber 

a opinião das demais turmas, ou seja, já existia na escola um sentimento de 

coletividade pessoal, humana e profissional entre os agentes sociais. 

 A sétima evidencia  a segunda assembleia realizada. Nela, trabalhamos com 

demandas de leitura e escrita como prática social, uma vez que houve a elaboração 

e aplicação da enquete com uma amostra de 100 alunos da escola.  Logo após a 

contagem dos votos, decidimos pela quadra esportiva, já que essa opção 

beneficiaria todas as turmas da escola. Elaboramos também, colaborativamente, 

uma carta de reclamação na qual expomos nossa insatisfação em relação à falta de 

estrutura adequada para o ensino-aprendizagem, visto que nossa classe não 

possuía ventiladores e por isso o calor era insuportável.  Em seguida, entregamos o 

texto produzido na sala da gestora em mãos. Por fim, ainda em assembleia, 

decidimos realizar um bazar para arrecadar verbas em prol da melhoria da quadra 

esportiva.  

 A oitava imagem apresenta mais uma categoria de análise, a construção de 

uma rede de atividades/gêneros discursivos, que surgiu para atender à demanda 

instaurada pela situação comunicativa. Houve diversas atividades de leitura e de 

escrita de textos autênticos, cuja produção, circulação e recepção atenderam a 

objetivos específicos. Esses textos foram produzidos e publicados na escola e nos 

meios midiáticos a fim de divulgar a realização de um bazar, cujas verbas 

arrecadadas foram utilizadas para melhorar a quadra esportiva. 

 A nona aponta as três etapas da quadra esportiva que foram realizadas: 

lavagem, pintura e demarcação do piso. Todas as ações foram efetivadas pelos 

participantes do projeto. Podemos perceber que, nesse caso, houve a ampliação do 

tempo escolar, haja vista que tivemos de atender às necessidades e exigências das 

ações que foram sendo requeridas no decorrer do projeto. Posteriormente, ocorreu a 

reinauguração da quadra esportiva na semana dos jogos interclasses.  

 Em linhas gerais, esse infográfico mostra a riqueza de práticas desenvolvidas 

em diferentes eventos. Porém, dada a necessidade de  fazer um recorte analítico 

neste trabalho acadêmico, nós nos restringimos a uma análise mais detida da 
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assembleia de classe como evento de letramento, conforme veremos na seção a 

seguir.  

 

5.2 Caracterização da assembleia de classe como evento de letramento 

 

  O trabalho que, neste projeto, defendemos é com práticas efetivas de leitura, 

escrita e oralidade. Nessas práticas, é considerada a bagagem cultural dos alunos, 

uma vez que, antes de entrarem na escola, eles já participam de atividades em 

diferentes esferas da sociedade.  

Com isso estamos promovendo “[...] eventos escolares de letramento que 

provoquem a inserção do alunado em práticas letradas contemporâneas e, com isso, 

desenvolvam as competências/capacidades de leitura e escrita requeridas na 

atualidade” (ROJO, 2012, p. 77). Justifica essa promoção, a ideia de que esses 

eventos podem diminuir a distância entre os letramentos vivenciados pelos alunos e 

aqueles valorizados e legitimados pelas práticas escolares.    

Nesse cenário, apresentamos a proposta de se trabalhar a assembleia de 

classe como evento de letramento. Essa proposição extrapola os elementos 

caracterizadores dos gêneros discursivos (tema, estrutura composicional e estilo) e 

supera também a perspectiva genebrina de ensino de gênero, a qual concebe a 

assembleia apenas como um gênero deliberativo oral, conforme entendem Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004). Nessa visão, os sujeitos desenvolvem certas 

capacidades e competências linguísticas e discursivas, a saber: sustentação dos 

argumentos, refutação, negociação de tomadas de posição, troca de turnos (a vez 

de quem fala) e a apropriação de estruturas linguísticas específicas, como “eu 

concordo”, “eu discordo”, “eu concordo em parte”, dentre outras.   

Analisando a assembleia como evento de letramento, por sua vez, outros 

elementos passam a constituí-la: as categorias visíveis e não visíveis que, de acordo 

com Hamilton (2000), estão presentes em todos os eventos de letramento, conforme 

podemos perceber na Figura 7. 
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Figura 7– Categorias visíveis e não visíveis de eventos e práticas de letramento 

 

Fonte: Adaptado de Hamilton (2000). 

   

 No que se refere aos elementos visíveis, podemos citar (i) os participantes – 

os indivíduos que interagem com os materiais escritos: os alunos da classe e o(s) 

docente(s); (ii) os ambientes – as circunstâncias físicas imediatas nas quais a 

interação acontece: o lugar onde a assembleia acontece (sala de vídeo, sala de 

aula); (iii) artefatos – as ferramentas materiais necessárias na interação: cadernos, 

lápis, cartolina, livros, revistas, notebook; (iv) atividades - as ações desenvolvidas 

pelos participantes dentro do evento de letramento. 

 Em relação aos elementos não visíveis, estes só podem ser inferidos a partir 

dos dados dos eventos de letramento, uma vez que essas categorias não são 

unidades observáveis, a saber: (i) participantes ocultos – correspondem às outras 

pessoas que estão presentes nas relações sociais de produção, interpretação, 

circulação de textos escritos; (ii) domínio das práticas – referem-se aos domínios 

discursivos dentro dos quais o evento acontece, de onde se tira o propósito social, a 

relevância do projeto; (iii) valores não materiais – são todos os recursos que as 

pessoas trouxeram para as práticas de letramento,  tais como os valores não 

materiais, compreensões, reflexões, habilidades, entre outros; (iv) rotinas 

estruturadas e trajetos – são as trilhas que facilitam ou regulam as ações, como por 

exemplo quem pode ou não se engajar em determinadas ações do projeto. 
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  As categorias analisadas, constituintes dos eventos de letramento, foram 

estudadas nas assembleias de classe realizada na escola. A primeira delas 

aconteceu no dia dezesseis de agosto de 2016. Na ocasião, os alunos escreveram 

sobre o que lhes incomodava e lhes agradava na escola (ver anexo B). Após análise 

e discussão do que foi elencado como prioridade, os discentes decidiram, 

intermediados pela escrita, o que poderiam fazer para, pelo menos, minimizar as 

situações-problemas encontradas.  

 Na análise da sistematização dos votos dessa assembleia, 100% dos 

discentes mencionaram o calor (a sensação térmica) da sala de aula e 74% 

reclamaram do piso da quadra de esportes, o qual estava sem manutenção há mais 

de 36 anos (ver anexo C). Como não foi possível concluir esse evento em duas 

horas/aula, foi marcada uma segunda assembleia para a semana seguinte.  

E assim, no dia vinte e três de agosto do corrente ano, ela foi realizada com o 

objetivo de se decidir qual seria a opção escolhida para, a partir dela, 

desenvolvermos as ações, uma vez que os alunos argumentaram, oralmente, que 

poderia ser mais difícil resolver os dois problemas por causa do alto custo da 

substituição da rede elétrica. Diante desse impasse, os alunos elaboraram e 

aplicaram uma enquete com cem alunos na escola, com o intuito de saber se os 

demais colegas já tinham se machucado na quadra (ver anexo G). Após a análise 

desse gênero, os estudantes decidiram pela quadra esportiva, já que essa 

alternativa beneficiaria também aos demais alunos da escola. Percebemos aqui um 

movimento de sensibilidade em relação ao grande grupo por parte dos discentes 

envolvidos no projeto, pois eles poderiam ter optado pela resolução do problema do 

calor na sala de aula, mas em vez disso, escolheram tentar resolver o problema da 

quadra, que era do interesse da maioria dos alunos da escola.  

Por fim, nessa assembleia, foram aprovadas as seguintes propostas para 

conseguir verbas em prol da melhoria da quadra esportiva: (i) montagem de um 

bazar com roupas arrecadadas via grupos do WhatsApp de familiares e amigos; (ii) 

produção de textos colaborativos sobre essa atividade para serem divulgados no 

Facebook e WhatsApp; (iii) criação de cartazes com as propagandas sobre o bazar.  

 Como veremos na figura a seguir, a assembleia de classe viabilizou a 

construção de uma rede de atividades/gêneros discursivos que surgiu a partir desse 

evento de letramento. 
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Figura 8 – Rede de atividades/gêneros discursivos 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

Nos dados demonstrados na Figura 8, observamos que a assembleia de 

classe vista como evento de letramento possibilitou a criação de uma rede de 

atividades que, segundo Oliveira, Tinoco e Santos (2011, p. 52) “[...] são os 

diversos contextos e sistemas de atividades em que professores e alunos são 

inseridos durante a construção da aprendizagem”. Essa rede foi envolvendo 

diversos gêneros que Bazerman (2006, p. 22) define como “ações sociais situadas 

mediadas por práticas de escrita”. Dessa maneira, só fazem sentido seu ensino e 

aprendizagem no contexto escolar a partir do momento em que passam a cumprir 

funções sociais e atendem a alguma demanda comunicativa.  

Nesse contexto, a rede de atividades/gêneros discursivos foi emergindo para 

fins específicos: (a) eu critico/ eu parabenizo (ver anexo B) – foi necessário para que 

os alunos pudessem escrever suas reflexões sobre os problemas a serem 

analisados, bem como os tópicos parabenizados em relação à escola; (b) votação e 

sistematizações dos votos (ver anexo C) – a atividade requerida foi indispensável 

para fazer a porcentagem dos dados; (c) carta de reclamação (ver anexo E) – esse 

gênero foi primordial, pois representou a insatisfação do grupo diante da situação 

vivenciada por eles no que diz respeito ao calor “insuportável” da sala de aula devido 
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à falta de ventiladores; (d) cartazes com anúncios do bazar (ver anexo F) – foram 

fundamentais para divulgação do evento dentro da escola, principalmente para 

atingir as pessoas que, por ventura, não tinham acesso aos meios midiáticos; (e) 

postagem no WhatsApp e publicação no Facebook (ver anexos H e I) –  esse gênero 

discursivo, o convite, foi imprescindível para divulgação do evento nas redes sociais; 

(f) ata (ver anexos J e K) – foi essencial para fazer o registro escrito das ações 

desenvolvidas durante o evento de letramento.  

Além disso, como já foi dito, aconteceu a campanha de arrecadação das 

roupas para um bazar. Essa atividade foi desenvolvida em quatro etapas, as quais 

foram todas discutidas e decididas com os colaboradores do projeto de acordo com 

as habilidades e competências de cada um.  

Na primeira etapa, tivemos a equipe da faxina, que limpou, organizou e 

decorou o espaço onde foi montado o bazar (ver anexo L). Contamos também com o 

grupo da etiquetagem das peças, o qual separou as roupas por seção, a saber: 

masculina, feminina e infantil, cuja etiqueta trazia escrito o nome, o tamanho e o 

preço, por exemplo: calça jeans, nº 38 por 20,00; vestido M por R$ 15,00; short P 

por R$ 10,00; blusa G por R$ 5,00.  

Na etapa dois, vários grupos ficaram responsáveis pelo gerenciamento do 

bazar e foram se revezando por turno de acordo com o horário em que ele foi 

aberto. Nessa atividade, pudemos contar com duas recepcionistas que ficaram na 

entrada dando as boas-vindas aos clientes e explicando o funcionamento da “loja”.  

Tínhamos dois vendedores em cada seção, além de três caixas que recebiam o 

dinheiro e trocavam por fichas de acordo com o valor pago entre R$ 5,00 e R$ 

20,00. Todos os valores foram devidamente anotados em um caderno-caixa. 

Contamos também com dois embaladores e com um segurança que ficou o tempo 

todo de sentinela com um belo sorriso no rosto.  

A terceira etapa foi a inauguração do bazar, que aconteceu no dia 

11/10/2016, e funcionou das 14h às 17 horas. Já nos dias 12 e 13/10, ele ficou 

aberto durante os dois turnos de funcionamento da escola.  

Durante o bazar, a escola recebeu a visita de várias pessoas que vieram 

prestigiar o trabalho desenvolvido em parceria com diversos colaboradores internos 

e externos à comunidade escolar. Chegamos até a receber uma doação de 20 

peças novas de body e saias jeans (ver anexo L) de uma confecção do bairro que 

tem fabricação própria e viu nossa mensagem na página do Facebook da escola. 
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A última etapa foi a prestação de contas. Nessa fase, contamos com a 

contribuição do professor de Educação Física, que nos ajudou a fazer o orçamento 

do material necessário para pintar a quadra esportiva. Feitos os cálculos, saímos 

para comprar tintas e pincéis. Vale salientar que, nessa fase, a escola já estava bem 

engajada em alcançar a meta de reformar a quadra esportiva, que a partir de agora, 

passou a ser de toda a comunidade escolar. 

Dessa forma, passamos para outra ação coletiva que se constituiu de lavar e 

pintar a quadra esportiva (ver anexo M). Essa ação também teve etapas e pôde 

contar com a colaboração dos participantes da pesquisa, bem como de outros 

agentes externos à instituição de ensino-aprendizagem. A atividade de lavagem da 

quadra foi realizada no dia 04/11/2016 no turno vespertino. Já a pintura foi feita no 

dia 05/11/2016, num sábado, com início às 7h30 e término às 17h30. Essa etapa foi 

bastante árdua, pois os participantes ficaram expostos ao sol, visto que a quadra 

não é coberta. No entanto, puderam contar com o apoio da gestão escolar e das 

merendeiras, que fizeram um saboroso almoço e lanche para oferecer aos nossos 

“mestres de obras”. 

E, para finalizar com “medalha de ouro”, a quadra esportiva foi reinaugurada 

na semana dos jogos interclasses (ver anexo N). Era contagiante a alegria dos 

alunos em participar desse evento esportivo, que agora ganhou um espaço 

renovado com pintura e demarcação no piso e com isso ficou bem diferente do que 

era antes (ver anexo O). Muitas turmas fizeram até camisetas especiais para o 

momento que ficou registrado nas fotos, vídeos e, principalmente, marcado em suas 

lembranças. 

Diante do exposto, evidenciamos que a assembleia de classe como evento de 

letramento desencadeou ações de leitura, escrita e oralidade dos alunos em 

diferentes etapas do projeto. Essas fases, por sua vez, representaram oportunidades 

de os discentes construírem sua posição identitária na interação com diferentes 

agentes que lhes possibilitaram enxergarem-se como protagonistas. 

  Com isso, reiteramos que o ensino de Língua Portuguesa deve se dar pelo 

viés crítico. O aluno necessita reconhecer sua voz como um elemento indispensável 

ao empoderamento e à participação social (SANTOS, 2012). Dessa forma, a 

assembleia de classe passa a ser vista também como artefato de poder, uma vez 

que possibilita a construção do empoderamento aos discentes.  
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 Nesse cenário, defendemos a concepção de assembleia de classe como 

evento de letramento, que se caracteriza por se tratar de uma situação vivencial em 

que a leitura, a escrita e a oralidade têm papel fundante, uma vez que partem do 

interesse real dos alunos.  É nesse sentido que nossa concepção difere da que foi 

proposta por Araújo (2004).  

Assembleia de classe é um evento de letramento em que alunos e 

professores se reúnem para refletir acerca de problemas que os envolvem e que, 

coletivamente, desejam alterar. Nesse evento, uma vez selecionado(s) o(s) 

problema(s) a ser(em) enfrentado(s), discentes e docentes buscam agir por meio 

dos gêneros discursivos que se apresentarem como viabilizadores para o 

desenvolvimento das ações sociocomunicativas que serão realizadas 

colaborativamente por agentes internos e, por vezes, com a ajuda de agentes 

externos à escola. Nesse processo, cujo objetivo é tentar resolver e/ou, ao menos, 

minimizar o(s) problema(s) elencado(s), a aprendizagem está vinculada à ação 

colaborativa com vistas a mudanças sociais. 

Nesse sentido, ampliamos a definição de assembleia de classe de Araújo 

(2004), vista até então como uma medida de resolução de conflitos cotidianos 

coletivos no âmbito da escola, que se resolvem bastando, para tanto, diálogo entre o 

professor e os alunos de determinada classe. Defendemos, porém, que, nesse 

evento, diversos agentes de letramento (internos e, por vezes, externos à escola) se 

reúnem com o propósito de resolver problemas situados e, para isso, são 

viabilizadas diversas ações comunicativas por meio de gêneros discursivos, o que 

proporciona aos estudantes, além da ressignificação da leitura, da escrita e da 

oralidade, uma transformação social mais ampla, que pode extrapolar o ambiente 

escolar.  

 De fato, para o desenvolvimento das assembleias de classe como evento de 

letramento, sugerimos a abertura de um círculo ou semicírculo para maior 

visibilidade entre os participantes. Elegemos, coletivamente, o presidente e 

secretário(s). Propomos a entrega para todos os participantes de um formulário com 

a inscrição “EU CRITICO” e “EU PARABENIZO” para a escrita de críticas e 

sugestões. Essas etapas da assembleia de classe podem ser visualizadas na 

fotografia a seguir. 
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Figura 9 – Assembleia de classe como evento de letramento 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

  

 Em seguida, refletimos sobre os problemas que incomodavam a turma, o que 

implicou a construção da pauta, elaborada coletivamente. Depois dessas 

considerações, listamos, pelo menos, três problemas mais pertinentes, escrevendo-

os na seção “EU CRITICO”. Ao término da escrita, colocamos em um envelope, 

recolhido pelo secretário. Em seguida, passamos para a seção “EU PARABENIZO”, 

na qual os discentes citaram atividades desenvolvidas pela escola e/ou membros da 

equipe que desejavam parabenizar.  

 Dando prosseguimento à assembleia, o presidente iniciou a leitura dos 

problemas elencados na seção das críticas, fazendo o levantamento dos pontos 

mencionados. Esses aspectos foram escritos pelos secretários na lousa e depois 

digitalizados no Word com o suporte de um recurso multimídia. Em seguida, houve a 

sistematização dos votos e, após a contagem, selecionamos os mais votados, os 

quais se constituem como situações-problemas que a turma tentou resolver ou ao 

menos, minimizar. Para isso, alunos e professores buscaram coletivamente 

alternativas para a resolução desses dilemas, refletindo sobre as ações. 

 Para finalizar as assembleias de classe, lemos as felicitações escritas na 

seção parabenizo. No entanto, se preferir, pode ser feito o mesmo procedimento das 

críticas. E por fim, encerramos a assembleia escrevendo de forma colaborativa a 

ata, com a seguinte estrutura: (i) cabeçalho com data, local e tipo de assembleia; (ii) 
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os problemas selecionados pela turma; (iii) as ações sugeridas para tentar resolvê-

los; (iv) no final da ata, registramos as assinaturas de todos os presentes (ver 

anexos J e K).  

 Na assembleia de classe vista como um evento de letramento, ações de 

leitura, escrita e oralidade são desenvolvidas como prática social. Esse evento faz 

parte de um projeto de letramento, cujos princípios norteadores (TINOCO, 2008), 

podem ser visibilizados a partir de uma relação imbricada, conforme podemos ver na 

figura 10. 

 

Figura 10 – Visão orgânica da assembleia de classe como evento de letramento 

 

Fonte: Acervo da pesquisa.  

 

 A figura 10 representa a dinâmica engrenagem em que se desenvolveu o 

projeto de letramento em análise, cujo objeto de pesquisa intitulado assembleia de 
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classe como evento de letramento se justificou por estar em interação com a prática 

social e suas pluralidades.   

 A situação comunicativa foi norteadora da construção da rede de atividades e 

de gêneros discursivos produzidos durante o projeto. Nele, os gêneros foram vistos 

como ações sociais, requeridos de acordo com a problemática social instaurada e 

estudados como meio da representação do discurso dos alunos.  Dessa forma, os 

gêneros discursivos foram considerados peças-chave para que os estudantes 

pudessem participar das ações da comunidade. 

 Assim sendo, a assembleia de classe como evento de letramento foi 

concebida como alternativa para ressignificar as práticas de leitura, escrita e 

oralidade. Com isso, alunos, professores e demais participantes do projeto tornaram-

se agentes de letramento, posto que cada um ofereceu sua contribuição mediante 

as tarefas assumidas, as quais foram planejadas e concretizadas em função dos 

objetivos propostos. Além disso, devido às ações extrapolarem os muros da sala de 

aula, ocorreu uma ampliação do tempo e espaço escolar no processo de ensino-

aprendizagem. 

Por fim, com o objetivo de explicitar as diferenças metodológicas entre os 

modelos de assembleia de classe de Araújo (2004) e o defendido neste trabalho de 

pesquisa, apresentamos a seguir um quadro-síntese, o qual pode nortear futuras 

pesquisas sobre o assunto. 
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Quadro 8 – Diferenças entre os conceitos de assembleia de classe  

Assembleia de 
classe 

Araújo (2004) Cabral (2018) 

Conceito Metodologia 

 

Evento de letramento 

Objetivo(s) Regular e regulamentar a convivência e 
as relações interpessoais na escola 

Agir social e colaborativamente 

 

Tempo Rígido: dia e hora estabelecidos 
previamente 

Flexível: de acordo com a necessidade 
instaurada pela comunidade de 
aprendizagem 

Pauta Convívio escolar e relações 
interpessoais 

Situação-problema eleita pela 
comunidade de aprendizagem 

Professor Coordenador  

 

 

Agentes de letramento 

 
Aluno Participante 

 

Foco 

 

 
 
Abordagem centrada no método 

 
Abordagem centrada na interação 

professor-aluno e agentes 

internos/externos 

Fonte: Acervo da pesquisa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os estudos de letramento defendem uma perspectiva situada. Nessa ótica, o 

trabalho de diversos agentes em colaboração favorece uma dinâmica diferente do 

que se observa no ensino tradicional. Foi justamente essa ação colaborativa que 

propiciou o desenvolvimento do projeto de letramento da Escola Estadual Rômulo 

Wanderley, do qual selecionamos o objeto de estudo desta pesquisa.  

 As assembleias de classe como evento de letramento se constituíram num 

espaço de ressignificação de práticas de leitura, escrita e oralidade e de 

empoderamento dos agentes, o que viabilizou um trabalho mais significativo. Nelas, 

professores e alunos foram estimulados a desenvolver um trabalho coletivo, no qual, 

muitas vezes, foi possível a troca de posição entre ensinantes e aprendentes, 

conforme a necessidade do momento. Ainda, pudemos contar com a colaboração de 

agentes internos e externos à comunidade escolar. 

 Além disso, a vivência com o projeto de letramento desenvolvido possibilitou 

aos participantes desta pesquisa maior autonomia ao usarem as práticas de leitura, 

escrita e oralidade como ferramentas para a agência de letramento. Nesse projeto, 

docentes e discentes aprenderam a ampliar o uso da escrita para ir além dos limites 

da escola, e assim, agir socialmente em qualquer esfera da atividade humana. 

Dessa forma, a fim de comprovar essas assertivas, responderemos às perguntas de 

pesquisa que foram norteadoras deste trabalho. 

Nosso primeiro questionamento foi: (i) a assembleia de classe vista como 

evento de letramento mostra-se eficaz na ressignificação das práticas de leitura, 

escrita e oralidade dos estudantes do 7o ano da escola pública norte-rio-grandense? 

Sim. Com o engajamento nas assembleias de classe, houve a ampliação do 

conceito de escrita como prática social. Isso ocorreu porque discentes e docentes 

passaram a desenvolver práticas de leitura, escrita e oralidade com propósitos 

comunicativos que visavam a mudanças locais, pessoais e coletivas. Assim, 

ressignificam-se as práticas e os participantes também.  

A segunda questão de pesquisa que nos direcionou foi a seguinte: (ii) quais 

atividades desenvolvidas, via assembleia de classe como evento de letramento, 

favorecem a ressignificação das práticas de leitura, escrita e oralidade no contexto 

escolar? Nas assembleias de classe, formam-se intensas redes de 
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atividades/gêneros discursivos. Dos dados de nosso trabalho, salientamos as 

práticas de leitura, escrita e oralidade que favoreceram a produção de carta de 

reclamação, enquete, postagens no WhatsApp, publicação no Facebook, cartazes, 

atas. Toda essa produção respondeu a situações comunicativas reais, teve 

destinatários definidos, circulação social na escola e para além dos muros da escola. 

 Nossa última indagação foi: (iii) como desenvolver práticas de leitura, escrita e 

oralidade, em assembleia de classe, voltadas para a ação e a mudança social? 

Nossos dados evidenciam que a ressignificação das práticas de leitura, escrita e 

oralidade está atrelada à construção do conhecimento de maneira contínua e crítica. 

Engajados nessa construção, professores e alunos se entendem como sujeitos 

sociais que leem, escrevem e falam não para demonstrar que aprenderam 

habilidades específicas, mas para desenvolver competências importantes para a 

construção em múltiplas práticas sociais. Com essas competências, podem agir no 

(e sobre) o mundo, com força transformadora para mudar aquilo que incomoda na 

escola ou fora dela. 

  Assim, as aulas de língua portuguesa foram ressignificadas por meio de um 

processo de apropriação da leitura, da  escrita e da oralidade como práticas sociais. 

A partir da rede de atividades surgiram diversos gêneros discursivos que foram 

sendo elencados e trabalhados de acordo com a demanda social.  Nesse cenário, 

houve a realização da escrita para agir no (e sobre) o mundo, com uma força 

transformadora para mudar aquilo que nos incomodava dentro da escola.  

 Entendemos, pois, que uma pesquisa dessa natureza, que tanto contribuiu 

com nosso crescimento profissional, pode trazer subsídios também para outros 

trabalhos de pesquisa advindos do ProfLetras ou de outros programas de Pós-

graduação afins e, principalmente, para a prática de professores da rede básica de 

ensino, tendo em vista que possibilitou uma ressignificação relevante para o ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa na nossa escola. 

 Nesse processo de ressignificar a Língua Portuguesa, eu (e aqui a 

pesquisadora se coloca na posição de um sujeito que, com a pesquisa, aprende) 

percebi a transformação ocorrida na minha própria prática pedagógica. Foi a 

vivência com o projeto de letramento que viabilizou, em mim, uma maior autonomia 

para desenvolver práticas de leitura, escrita e oralidade como ferramenta para agir 

socialmente, fugindo, assim, do modelo de ensino da língua materna centrado em 

práticas realizadas simplesmente no e para o contexto de sala de aula.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO DOS PAIS/RESPONSÁVEIS 

 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado de Educação e Cultura 

Escola Estadual Rômulo Wanderley 
Ensino Fundamental I e II 

Rua Paratinga S/N – Conjunto Soledade I – Natal RN 
(84) 3232-7392 

Natal, 29 de novembro de 2016.  

 Senhores pais e/ou responsáveis dos alunos da turma 7º ano A, da Escola Estadual 

Rômulo Wanderley,  

Eu, professora Adriana Hanayá Ferreira Cabral, responsável por lecionar a 

disciplina de Língua Portuguesa, e mestranda do Mestrado Profissional em Letras 

(ProfLetras), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, escolhi esta escola para 

desenvolver a pesquisa de intervenção referente a minha Dissertação de Mestrado, 

intitulada: “Assembleia de classe como evento de letramento: entrelaçando saberes e 

fazeres...”, que tem como objetivo ressignificar, a partir do modelo didático que advém dos 

projetos de letramento, práticas de leitura, escrita e oralidade por meio de uma rede de 

atividades (e, consequentemente, de gêneros discursivos) demandadas a partir de 

assembleias de classe vistas como evento de letramento, utilizando para isso instrumentos 

de pesquisa, a saber,  notas de campo, enquetes, relatos, depoimentos, documentos e fotos 

para se obter os dados qualitativos e quantitativos da pesquisa, no período de maio a 

dezembro de 2016, com a devida permissão da direção e coordenação da escola, a fim de 

viabilizar a mencionada pesquisa de intervenção. Necessito, assim, de sua autorização para 

utilizar a geração de dados, exclusivamente, em eventos acadêmicos, tendo ainda a 

precaução de usar pseudônimos nas atividades para que os alunos não sejam identificados.  

 Certa de contar com o seu apoio, subscrevo-me colocando à disposição para 

qualquer esclarecimento.  

 Atenciosamente, 

 Adriana Hanayá  Ferreira Cabral 

Assinatura do(a) responsável do(a) aluno(a):  

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado de Educação e Cultura 

Escola Estadual Rômulo Wanderley 
Ensino Fundamental I e II 

Rua Paratinga S/N – Conjunto Soledade I – Natal RN 
(84) 3232-7392 

 

 A Escola Estadual Rômulo Wanderley, por meio de sua gestão, autoriza a 

professora Adriana Hanayá Ferreira Cabral, matrícula: 1285556; CPF: 

874.851.414.49, mestranda do Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob orientação da Profa. Dra. Glícia 

Azevedo Tinoco, a realizar a pesquisa intitulada: “Assembleia de classe como 

evento de letramento: entrelaçando saberes e fazeres...”, que tem como objetivo 

ressignificar, a partir do modelo didático que advém dos projetos de letramento, 

práticas de leitura, escrita e oralidade por meio de uma rede de atividades (e, 

consequentemente, de gêneros discursivos) demandadas a partir de assembleias de 

classe vistas como evento de letramento, utilizando para isso instrumentos de 

pesquisa, a saber, notas de campo, enquetes, relatos, depoimentos, documentos e 

fotos para se obter os dados qualitativos e quantitativos da pesquisa, no período de 

maio a dezembro de 2016. A pesquisa já se encontra em fase de execução na turma 

do 7º ano A, do Ensino Fundamental, sob a responsabilidade da própria professora 

pesquisadora, com a devida consulta e liberação por parte dos pais dos alunos.  

 

Natal, 29 de novembro de 2016. 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 
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APÊNDICE C – MEU PERFIL: UM POUCO DA MINHA HISTÓRIA 

 

Meu nome é Adriana Hanayá Ferreira Cabral. Nasci no dia 04/10/1973 e 

tenho 42 anos. Sou natural da cidade de Natal/RN. Meus pais são Severino Cabral e 

Gasparina Ferreira Cabral. Tenho dois irmãos: Ana Catarina Ferreira Cabral Oliveira, 

46 anos, e Gerson Luiz Ferreira Cabral, 44. Minha família é muito importante para 

mim. Meus irmãos e eu fomos criados bem unidos desde criança. Lembro-me de 

que quando brigávamos por causa de bola, minha mãe cortava-a ao meio dizendo: 

“vou partir em duas bandas! Quero ver vocês brigarem por bola”. E essa atitude dela 

funcionava, porque não brigávamos mais e ficávamos esperando, ansiosos, pela 

próxima bola que nosso pai nos prometia trazer. Por falar em meu pai, infelizmente, 

ele já é falecido. Morreu aos 61 anos quando eu ainda era criança e tinha 8 anos de 

idade. Foi um episódio muito triste e doloroso para todos nós. Mas com muita força, 

união e amor conseguimos seguir em frente e conduzirmos bem nossas vidas. 

A escola sempre teve um papel muito importante em minha vida. Desde 

pequena gostava de estudar e ouvia sempre de minha mãe e da minha tia Carmelita 

que teria que estudar para poder vencer na vida. Sabia que meu futuro dependia dos 

meus estudos, por isso sempre fui dedicada e nunca fui reprovada, passando todo 

ano por média.  Iniciei meus estudos no Jardim de Infância A Rosa. Fiz o ensino 

fundamental na escola Estadual Imperial Marinheiro e o ensino médio no Instituto 

Presidente Kennedy. Minha graduação foi na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Sou formada em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas. Tenho 

especialização na área de Educação e, atualmente, curso o mestrado profissional 

(ProfLetras). 

A leitura sempre se fez presente no meu cotidiano. Aos cinco anos, aprendi a 

ler e adorava quando a minha “tia” do jardim de infância, chamada Eliane, nos 

levava à biblioteca para lermos os livrinhos de historinha. Lembro-me bem desses 

momentos. Fazíamos um círculo e a cesta cheia de livros era colocada no meio da 

roda. Cada criança, quando chamada pela tia, podia escolher o livro para ler. Eu 

quase sempre pegava o Patinho Feio. Li e reli inúmeras vezes esse livrinho, pois 

adorava esse animal. Cheguei até a ter alguns de estimação, pois, meu pai fez um 

laguinho de cimento e criamos dois patinhos: O Senhor Pato e A Senhora Pata, que 

também tiveram filhotes. Recordo-me também quando ganhei de presente uma 

coleção dos clássicos infantis. Eram quatro contos: “Branca de Neve, Cinderela, 
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Peter Pan e Soldadinho de Chumbo”. Esses livros eram de capa dura que trazia 

uma espécie de imagem em 3D na frente. Como era gostoso ler e reler, todas as 

tardes, aquelas histórias repletas de magia e encantamento. Quando completei 12 

anos, recebi da minha tia Carmelita o livro O Pequeno Príncipe, que li todo. Mas 

confesso que não o compreendi bem naquela época. Depois disso, vieram os 

clássicos da literatura, já no ensino médio. Nessa fase, os livros eram indicados pela 

professora, e era uma leitura para análise e, posteriormente, responder atividades 

avaliativas. Quando ingressei na UFRN tive que ler muitos outros clássicos, a fim de 

apresentar seminários, fazer inúmeras análises e mais provas. Perpassando essas 

leituras obrigatórias, li também vários livros por prazer. Um detalhe: quando começo 

a ler um livro, só quero parar quando chego ao fim. Relembro-me de que já passei 

seis horas ininterruptas lendo “Olhai os Lírios dos Campos”, de Érico Veríssimo. 

Ainda tenho guardado quase todos os meus livros que fizeram parte da minha 

trajetória de leitura.... Que fizeram parte da minha vida. 

Considero a escrita de grande relevância para prática social. Pensando na 

natureza social da escrita, reflito a respeito da sua importância na formação dos 

sujeitos e da sociedade, e em sua atuação como instituidora de valores e crenças 

individuais e coletivas. Se pararmos para analisar, perceberemos que ela está 

presente em todos os momentos de nossas vidas: em nosso cotidiano familiar, na 

escola, nas redes sociais, em textos que circulam na sociedade, entre outros. Por 

meio dela, podemos garantir nossos direitos, como também reivindicar àqueles já 

esquecidos pelos nossos governantes, ou seja, com a leitura e a escrita, podemos 

agir no/e sobre o mundo. 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA 
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ANEXO A – PROJEÇÃO DO PERFIL DA PROFESSORA-PESQUISADORA  
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ANEXO B – TEXTO PRODUZIDO NA ASSEMBLEIA DE CLASSE: EU CRITICO/EU 

PARABENIZO 
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ANEXO C – VOTAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DOS VOTOS  
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ANEXO D – VOTAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DOS VOTOS  
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ANEXO E – CARTA DE RECLAMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal, 23 de maio de 2016. 

 

À senhora gestora Fátima Araújo, 

 Viemos por meio desta carta reclamar sobre o calor insuportável da 

nossa sala de aula, pois não tem ventiladores suficientes para amenizar esse 

problema. Só há dois ventiladores de teto já “cansados” que mal funcionam de 

tão velhos que são. Então, como podemos aprender se não temos as mínimas 

condições necessárias para que isso ocorra? Os nossos professores até que se 

esforçam para dar uma boa aula, mas também são vítimas da nossa “sauna” de 

aula. Fica muito difícil manter nossa concentração nas lições porque temos de 

ficar nos abanando o tempo todo. A senhora diz que já temos ares 

condicionados, mas a instalação elétrica é antiga e não suportaria a demanda 

de energia deles. E assim, vamos ficando a mercê dessa desculpa: sem ar 

condicionado porque o custo para instalar é elevado! Sem ventiladores porque 

já temos os ares condicionados!  

 Por esses motivos, prezada gestora, em assembleia de classe, 

decidimos pela solicitação de colocar, pelo menos, dois ventiladores em nossa 

classe, uma vez que temos o direito de ter uma estrutura mínima para a 

construção da nossa aprendizagem. Contamos com a sua compreensão e 

colaboração em atender ao nosso pedido que se faz urgente. 

Atenciosamente, 

Estudantes do 7o A. 
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ANEXO F – CARTAZES 
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ANEXO G – ENQUETE SOBRE A QUADRA ESPORTIVA 
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ANEXO H – TEXTO COLABORATIVO PARA POSTAGEM NO WHATSAPP 

a ser publicado no WhatsApp 
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ANEXO I – TEXTO COLABORATIVO PARA PUBLICAÇÃO NO FACEBOOK 
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ANEXO J – ATA 1 
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ANEXO K – ATA 2 
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ANEXO L – BAZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doação de saias jeans e bodies  
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ANEXO M – REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA 

 1ª etapa 

 

 

 

 

 

     

 

 2ª etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª etapa 

 

 



106 

 

ANEXO N – JOGOS INTERCLASSES 
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ANEXO O – RESULTADO DAS AÇÕES DA QUADRA ESPORTIVA 
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