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RESUMO 

 

Por meio desta pesquisa, objetivamos investigar como se desenvolve o ensino de 

Língua Portuguesa em um projeto de letramento (KLEIMAN, 2000), tendo como base o 

trabalho com a leitura e a escrita desenvolvido em uma turma de 5º ano do ensino 

fundamental, pertencente a uma escola da rede pública do município de Parnamirim, Rio 

Grande do Norte. Esse interesse advém do reconhecimento do importante papel que a escola 

deve desempenhar no trabalho com a linguagem, em especial, no desenvolvimento e na 

ampliação do letramento para a vida do estudante, de modo a impulsionar suas possibilidades 

de inserção e de participação no contexto mais abrangente das práticas letradas. Em razão 

disso, as questões de pesquisa assim se configuram: 1. Como se caracteriza o ensino de leitura 

e escrita na perspectiva do projeto de letramento?; 2. Qual o papel dos gêneros discursivos no 

ensino de leitura e escrita desenvolvido via projeto de letramento? No que diz respeito à 

fundamentação teórica, destacamos os estudos de letramento (BARTON, 1993; HAMILTON, 

2000; KLEIMAN, [1995] 2012, 2000, 2007; OLIVEIRA, TINOCO, SANTOS, 2014; 

STREET, 2003, 2014), a concepção bakhtiniana de linguagem (BAKHTIN, [1979] 2011; 

BAKHTIN/VOLOSHINOV, [1929] 2012), a perspectiva da educação crítica (FREIRE, 

[1970] 2011a; [1990] 2011b, [1996] 2011c; GIROUX, 1997) e a teoria de gêneros 

discursivos, proposta pelos estudos bakhtinianos e pela sociorretórica (BAZERMAN, 2006, 

2007; MILLER, 2011, 2012).  Quanto à metodologia, este estudo se configura como uma 

pesquisa-ação (THIOLLENT, 1988), de vertente do tipo etnográfico em educação (ANDRÉ, 

1995), tendo como instrumentos para a geração de dados as observações-participantes, as 

notas de campo, as entrevistas e as análises documentais. Com isso, esta pesquisa possibilitou 

a elaboração de resultados pertinentes aos estudos da linguagem, às orientações didáticas do 

ensino de língua e à rede pública de ensino. Os dados gerados permitiram identificar que, sob 

o viés do projeto de letramento, é possível haver um ensino de Língua Portuguesa que 

considere as situações reais para o que se lê e para o que se escreve; o trabalho colaborativo; o 

potencial agentivo dos colaboradores; a integração entre eixos de ensino da língua; e a 

articulação entre componentes curriculares. Por meio desse contexto, reconhecemos os 

gêneros discursivos como instrumentos de ação social frente às demandas advindas do projeto 

de letramento, cujas práticas de leitura e de escrita são socialmente situadas entre a escola e a 

sociedade mais ampla, permitindo a produção crítica dos alunos no mundo e sobre o mundo. 

Para tanto, identificamos a importância de o ensino dos gêneros discursivos se apoiar na 

filiação com o projeto de letramento, por meio de sua situação-problema e de suas metas 

traçadas; na ativação de conhecimentos de mundo dos estudantes e na retomada de 

aprendizagens construídas ao longo do projeto de letramento; na identificação do contexto em 

que os gêneros são utilizados e de suas características recorrentes; na vinculação de 

conhecimentos interligados pelos diferentes componentes curriculares; e na possibilidade de 

os alunos vivenciarem práticas sociais de uso da leitura e da escrita para além daquelas que 

lhes são familiares. Por fim, a realização desta pesquisa permitiu que fossem gerados 

resultados voltados à rede pública de ensino, considerando seu contexto infraestrutural e 

material e o objetivo de formar alunos críticos acerca de sua realidade, sendo a linguagem um 
objeto de reflexão e de transformação socioeducativa.  

 

Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa. Projeto de letramento. Leitura. Escrita.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Through this research, we aim to investigate how Portuguese language teaching is 

developed in a literacy project (KLEIMAN, 2000), based on the work with reading and 

writing developed in a class of 5th grade elementary school, belonging to a public school in 

the city of Parnamirim, Rio Grande do Norte. This interest comes from the recognition of the 

important role that the school should play in working with language, especially in the 

development and expansion of literacy for the life of the student, in order to boost their 

possibilities of insertion and participation in the broader context of literate practices. For this 

reason, the research questions are the following: 1. How is reading and writing taught in the 

perspective of the literacy project?; 2. What is the role of discursive genres in the teaching of 

reading and writing developed through a literacy project? With regard to the theoretical basis, 

we highlight the literacy studies (BARTON, 1993; HAMILTON, 2000; KLEIMAN, [1995] 

2012, 2000, 2007; OLIVEIRA, TINOCO, SANTOS, 2014; STREET, 2003, 2014), the 

Bakhtinian conception of language (BAKHTIN, [1979] 2011; BAKHTIN/VOLOSHINOV, 

[1929] 2012), the perspective of critical education (FREIRE, [1970] 2011a; [1990] 2011b, 

[1996] 2011c; GIROUX, 1997) and the theory of discursive genres, proposed by the Bakhtin 

studies and the socio-rhetorical (BAZERMAN, 2006, 2007; MILLER, 2011, 2012).  With 

regard to methodology, this study is configured as an “research in action” (THIOLLENT, 

1988), of the ethnographic type in education (ANDRÉ, 1995), having as instruments for the 

generation of data the observation of participants, notes made while in the field, interviews 

and documentary analyzes. With that being said, this research made possible the elaboration 

of results pertinent to the language studies, to the didactic orientations of the language 

teaching and to the public network of education. The data generated allowed to identify that, 

under the bias of the literacy project, it is possible to have a Portuguese language teaching that 

considers the real situations for what is read and for what is written; a collaborative work; the 

agentive potential of employees; the integration between the axes of language teaching; and 

the articulation between curricular components. Through this context, we recognize the 

discursive genres as instruments of social action in front of the demands arising from the 

literacy project, whose practices of reading and writing are socially situated between the 

school and the wider society, allowing the critical production of students in the world and the 

world. To do so, we identified the importance of the teaching of discursive genres if we rely 

on the affiliation with the literacy project, through its problem situation and its outlined goals; 

in the activation of students' world knowledge and in the resumption of learning built up 

during the literacy project; in the identification of the context in which the genres are used and 

of their recurrent characteristics; in the linking of knowledge interconnected by the different 

curricular components; and the possibility of students to experience social practices of reading 

and writing beyond those familiar to them. Finally, the realization of this research allowed 

results to be generated for the public school system, considering its infrastructural and 

material context and the objective of forming critical students about its reality, being the 

language an object of reflection and socio-educational transformation. 

 

Keywords: Teaching Portuguese Language. Literacy project. Reading. Writing. 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

    Por medio de esta pesquisa, objetivamos investigar cómo se desarrolla la enseñanza de 

la Lengua Portuguesa en un proyecto de letramiento (KLEIMAN, 2000), teniendo como base 

el trabajo con la lectura y la escritura desarrollado en una clase de 5º año de enseñanza 

fundamental, perteneciente a un colegio de la red pública del municipio de Parnamirim, Rio 

Grande do Norte. Este interés adviene del reconocimiento del importante papel que el colegio 

debe desempeñar en el trabajo con el lenguaje, en especial, en el desarrollo y en la ampliación 

de la letramiento para la vida del estudiante, de forma que se impulsen sus posibilidades de 

inserción y de participación en un contexto más extenso de las prácticas letradas. Por esa 

razón, las cuestiones de la pesquisa se configuran de la siguiente forma: 1. Cómo se caracteriza la 

enseñanza de la lectura y de la escritura en la perspectiva del proyecto de letramiento?; 2. Cuál es el papel de los 

géneros discursivos en la enseñanza de lectura y de escritura desarrollado vía proyecto de letramiento? 

Conforme a la fundamentación teórica, destacamos los estudios de letramiento (BARTON, 1993; 

HAMILTON, 2000; KLEIMAN, [1995] 2012, 2000, 2007; OLIVEIRA, TINOCO,  

SANTOS, 2014; STREET, 2003, 2014), la concepción bakhtiniana del lenguaje (BAKHTIN, 

[1979] 2011; BAKHTIN/VOLOSHINOV, [1929] 2012), la perspectiva de educación crítica   

(FREIRE,[1970]   2011a;   [1990]   2011b,   [1996]   2011c;   GIROUX,   1997)   y la teoría 

de géneros discursivos, propuesta por los estudios bakhtinianos y por socio-retórica 

(BAZERMAN, 2006, 2007; MILLER, 2011, 2012).  En lo que se refiere a la metodología, 

este estudio se configura como una pesquisa-acción (THIOLLENT, 1988), de vertiente de 

tipo etnográfico en educación (ANDRÉ, 1995), teniendo como instrumentos para la 

generación de datos las observaciones-participantes, las notas de campo, las entrevistas y los 

análisis documentales. Con eso, esta pesquisa ha posibilitado la elaboración de los resultados 

pertinentes a los estudios del lenguaje, a las orientaciones didácticas de la enseñanza de la 

lengua y a la red pública de enseñanza. Los datos generados permitieron identificar que bajo 

el ala del proyecto de letramiento es posible tener una enseñanza de Lengua Portuguesa que 

considere las situaciones reales para lo que se lee y para lo que se escribe; el trabajo 

colaborativo; el potencial de sujeto agente de los colaboradores; la integración entre ejes de la 

enseñanza de la lengua y la articulación entre componentes curriculares. Por medio de este 

contexto, reconocemos los géneros discursivos como instrumentos de acción social frente a 

las demandas advenidas del proyecto de letramiento, cuyas prácticas de lectura y escritura son 

socialmente situadas entre la escuela y la sociedad más amplia, permitiendo la producción 

crítica de los alumnos en el mundo y sobre el mundo. Para ello, identificamos que la 

importancia de la enseñanza de los géneros discursivos se apoye en la filiación con el 

proyecto de letramiento, por medio de su situación-problema y de sus metas trazadas; en la 

activación de conocimientos del mundo de los estudiantes y de la retomada de aprendizajes 

construidos a lo largo del proyecto de letramiento; en la identificación del contexto en que los 

géneros son utilizados y de sus características recurrentes; en la vinculación de conocimientos 

interconectados por los diferentes componentes curriculares; y en la posibilidad de que los 

alumnos vivencien prácticas sociales de uso de la lectura y de la escritura más allá de las que 

les son meramente familiares. Finalmente, la realización de esta pesquisa ha permitido que 
hayan sido generados resultados volcados a la red pública de enseñanza, considerando su 

contexto infraestructural y material y el objetivo de formar alumnos críticos con su realidad, 

siendo el lenguaje un objeto de reflexión y de transformación socioeducativa. 

 

Palabras-clave: Enseñanza de Lengua Portuguesa. Proyecto de letramiento. Lectura. 

Escritura. 



 

 

CONVENÇÕES DE TRANSCRIÇÃO ADOTADAS1 

 

/ – truncamento ou interrupção de fala 

...  – pausa de pequena extensão 

(...) – suspensão de trecho da transcrição original 

:::  –  alongamento de vogal 

MAIÚSCULA – alteração de voz com efeito de ênfase 

[  ] – comentário do analista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Convenções de transcrição baseadas em Marcuschi (2001). 
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1 INTRODUÇÃO2 
 

Neste capítulo introdutório, proponho-me a discorrer sobre a construção desta 

pesquisa doutoral, correlacionando-a com as minhas motivações e inquietações como 

estudante universitária, professora e pesquisadora. Pretendo, também, apresentar o objeto de 

estudo, os objetivos, as questões de pesquisa, o pressuposto e as perspectivas teóricas e 

metodológicas que fundamentam este trabalho. 

 O compartilhamento dessas diferentes informações parte do entendimento de que esta 

tese tem como objetivo geral investigar como se desenvolve o ensino de Língua Portuguesa 

em um projeto de letramento, tendo como base o trabalho com a leitura e a escrita 

desenvolvido em uma turma de 5º ano do ensino fundamental (EF), pertencente a uma escola 

da rede pública situada no município de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Esse interesse 

advém de diferentes interlocuções, como a minha trajetória de vida profissional, a minha 

participação no Grupo de Pesquisa em Ensino de Matemática e Língua Portuguesa e os 

diálogos construídos a partir de outras pesquisas realizadas. 

 Para essa discussão, é importante esclarecer que o conceito de projeto de letramento 

adotado nesta pesquisa é definido, segundo Angela Kleiman (2000, p. 238), como  

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

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

textos que, de fato, circulam na sociedade e a produção de textos que serão 

lidos, em um trabalho coletivo de alunos e professor, cada um segundo sua 

capacidade. 

 

Sendo assim, neste capítulo introdutório, a apresentação das motivações e da 

caracterização geral da pesquisa converge para a compreensão de que o projeto de letramento 

se configura como uma possibilidade para o desenvolvimento de ações pedagógicas mais 

sensíveis a usos da leitura e da escrita socialmente relevantes para as interações extramuro da 

escola.  

                                                             
2 Parte do capítulo introdutório será escrito na primeira pessoa do singular, devido às especificidades da trajetória 

da pesquisadora em sua formação acadêmica e atuação profissional. Porém, a partir da subseção 1.3 -

Caracterizações gerais da pesquisa -, o “eu” será substituído pelo “nós”, em razão dos diferentes diálogos que 

marcam o percurso deste trabalho. 
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1.1 Graduação e docência na educação básica 

 

 Há treze anos, em 2005, eu ingressava no curso de graduação em Pedagogia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Há doze anos, em 2006, encontrava-

me à frente de uma sala de aula dos anos iniciais do ensino fundamental. Desse modo, minha 

formação e ação como pedagoga se constituíram na interligação entre ser estudante 

universitária e ser professora na rede privada de ensino, em que a autorreflexão de cada papel 

se ressignificava. Assim, por exemplo, como professora em formação na universidade, tinha a 

chance de juntar os fios das teorias adotadas para estranhá-las, indagá-las e/ou corroborá-las 

nas vivências docentes. Além disso, como professora em exercício, tinha a possibilidade de 

articular componentes curriculares ofertados na graduação às minhas necessidades de ensino. 

 Na indissociabilidade entre os estudos da graduação e os anseios da docência, os temas 

voltados à língua escrita eram os que suscitavam, em mim, a motivação para estudar mais, 

pesquisar mais e buscar mais, colaborando para a tessitura da formação e do exercício 

docente. As aprendizagens na graduação em torno da compreensão sobre o alfabetizar na 

perspectiva do letramento, da evolução conceitual da escrita, do trabalho com os eixos de 

ensino da língua a partir dos gêneros discursivos e do desenvolvimento de propostas por meio 

de sequências didáticas traziam à tona a urgência de ressignificação das práticas de ensino por 

mim adotadas, quando por vezes ignorei necessidades e interesses reais de aprendizagem dos 

alunos, seguindo propostas apartadas do seu contexto social e aprisionadas pelos limites de 

uma leitura como decifração de palavras, bem como por uma escrita restringida a correções e 

avaliações. Reconhecia que precisava ampliar o meu próprio olhar sobre o ensino de língua 

escrita, o que me encorajava a buscar por pesquisas em torno desse objeto de estudo. 

 No processo de conclusão do curso de Pedagogia, em 2009, produzi a monografia 

intitulada “Formação do texto escrito: significados, tendências e objetos de ensino”, sob a 

orientação da Professora Dra. Tatyana Mabel Nobre Barbosa. Visando depreender orientações 

de ensino para a construção do texto escrito, realizei uma pesquisa de natureza bibliográfica, 

com um estudo ancorado na concepção de linguagem de base bakhtiniana, no construto de 

mediação de Lev Vygotsky e na caracterização do ensino de produção textual, conforme as 

obras de Ingedore Villaça Koch e Vanda Maria Elias, Irandé Antunes, Lucy McCormick 

Calkins, Luiz Antônio Marcuschi e Joaquim Dolz, Michèle Noverraz e Bernard Schneuwly. 

Os estudos que fundamentaram a monografia ajudaram-me a pensar criticamente sobre 

minha prática docente, bem como sobre a necessidade de favorecer melhores condições de 
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escrita aos meus alunos. Porém, diante da complexidade da tarefa, apresentava frequentes 

imprecisões para repensar a organização curricular acerca do ensino de escrita. 

 Após essa etapa formativa, enveredei-me em um novo contexto da docência. De 

professora da rede privada de ensino, tornei-me professora da rede pública de ensino, 

tomando posse em março de 2010, pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do 

município de Parnamirim/RN. Essa mudança trouxe novos aprendizados, outras inquietações 

e antigos interesses. 

 

1.2 Docência e Grupo de Pesquisa CONTAR  

 

O CONTAR, Grupo de Pesquisa em Ensino de Matemática e Língua Portuguesa, 

coordenado pelas professoras Tatyana Mabel Nobre Barbosa e Claudianny Amorim Noronha, 

do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo (DPEC/CE/UFRN), tem como 

interlocutores três programas de Pós-Graduação (em Educação, em Estudos da Linguagem e 

em Ensino de Ciências Naturais e Matemática) e três Departamentos (de Educação, de Letras 

e de Matemática). Vinculando-se à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), o Grupo dispõe do apoio de graduandos, pós-graduandos, ex-alunos, 

professores do ensino superior e professores da rede pública de educação básica. 

 O início de minha participação no Grupo CONTAR ocorreu em 2011, mesmo ano em 

que ingressei no curso de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) 

da UFRN. Por meio de minha entrada no CONTAR, tornei-me professora-bolsista pela 

CAPES, o que me permitiu viver a simultaneidade da docência, da formação e da pesquisa. 

 A partir do projeto desenvolvido no âmbito do Observatório da Educação (OBEDUC), 

intitulado “Leitura e escrita: recortes inter e multidisciplinares no ensino de Matemática e  

Português” (Edital 038/2010), o CONTAR realizou rotinas de estudos e sistematizações de 

pesquisas que objetivavam, entre outros: a) focalizar como a leitura e a escrita eram 

orientadas nos livros didáticos de Língua Portuguesa e de Matemática destinados aos 4º e 5º 

anos do ensino fundamental; e b) elaborar um quadro orientador para o tratamento da leitura e 

da escrita nesses componentes curriculares.   

 Em razão disso, tive a oportunidade de construir aprendizados sobre o trabalho com a 

leitura e a escrita na articulação entre Língua Portuguesa e Matemática, bem como nas 

orientações encontradas em materiais didáticos. Nessa construção de aprendizados, destaco 
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alguns trabalhos realizados pelos membros colaboradores do CONTAR, os quais 

contribuíram para a minha formação como professora e pesquisadora: 

 

 Na dissertação “Obras complementares: um elo entre a leitura e os conteúdos 

matemáticos”, Glaucianny Amorim Noronha investigou as potencialidades didáticas e 

conceituais do uso das obras complementares no desenvolvimento das habilidades de 

leitura e escrita matemática dos alunos dos três primeiros anos do ensino fundamental, 

propondo um material didático com orientações de como os professores podem utilizá-

las (NORONHA, 2012). Essa dissertação possibilitou-me conhecer obras 

complementares disponibilizadas para a educação básica pública e distribuídas pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e, em especial, ressignificar o meu 

trabalho com elas, não as restringindo ao ensino de Língua Portuguesa, mas vendo 

nelas a oportunidade de potencializar o ensino e a aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos.  

 Na entrevista “É possível alfabetizar sem letrar ou letrar sem alfabetizar?”, concedida 

ao CONTAR Jornal da Escola3, a professora Dra. Maria Estela Costa Holanda 

Campelo tratou das especificidades entre a alfabetização e o letramento, refletindo 

sobre a prática pedagógica do alfabetizar letrando. Essa entrevista germinou reflexões 

importantes para esta tese, em especial, no que condiz às especificidades do 

letramento e à importância de aliar o ensino de leitura e escrita às práticas sociais que 

circulam nos contextos intra e extraescolares.   

 No livro “Itinerários oficiais da leitura: políticas públicas e repercussões na educação 

básica”, da Coleção CONTAR – Linguagens e Educação Básica4, as autoras Maria da 

Conceição Rêgo de Araújo e Tatyana Mabel Nobre Barbosa apresentaram um 

conjunto de políticas públicas nacionais de leitura para a educação básica, analisando 

as concepções e as orientações constitutivas de planos, programas, leis e decretos 

                                                             
3 O CONTAR Jornal da Escola é desenvolvido no âmbito do Programa Observatório da Educação, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Com seis edições publicadas, o Jornal surgiu com a finalidade de 

ser um espaço de divulgação científica e de experiências escolares, particularmente, no que diz respeito ao 

ensino e à aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática. Para ter acesso às edições publicadas, acessar o 

site <http://www.grupocontar.com.br/>. 
4 A Coleção CONTAR - Linguagens e Educação Básica -, desenvolvida no âmbito do OBEDUC, integra a 

produção de oito livros, que envolveram cerca de trinta autores, como resultado da parceria entre a escola e a 

universidade. Para ter acesso ao conjunto de publicações da Coleção, acessar o site < 
http://www.grupocontar.com.br/>. 
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sobre o fomento à leitura e à divulgação do livro (ARAÚJO; BARBOSA, 2015). Com 

esse trabalho, compreendi a importância de se conhecer as políticas públicas 

nacionais, no sentido de construir projetos de leitura em articulação com as diretrizes 

oficiais, de assumir um posicionamento crítico sobre as implementações e as possíveis 

repercussões dessas diretrizes no âmbito escolar ou, ainda, de refletir sobre práticas 

pertinentes à formação leitora na escola.   

 Na dissertação “Caracterização do letramento matemático: a análise de uma 

experiência na turma do 3º ano do ensino fundamental”, Luanna Priscila da Silva 

Gomes buscou descrever o letramento em aulas de Matemática a partir da análise de 

um projeto desenvolvido em uma turma do 3º ano do ensino fundamental (GOMES, 

2015). Essa dissertação trouxe contribuições para o meu exercício na docência ao 

apresentar uma proposta didática em que a produção de sentidos era possível nas aulas 

de Matemática, ultrapassando o ensino de cálculos mecanizados e de memorizações de 

regras e simbolismos. Esse trabalho também apresentou referenciais teóricos que, a 

posteriori, me auxiliaram na pesquisa de doutorado.   

 Nos livros “Leitura e ensino de matemática: contribuições para a prática escolar” e 

“Leitura e ensino de matemática: propostas didáticas e avaliação para a prática 

escolar”, da Coleção CONTAR – Linguagens e Educação Básica, os autores Pablo 

Jovellanos dos Santos Lima e Claudianny Amorim Noronha desenvolveram estudos 

teóricos a partir da interface da Matemática com a leitura, além de apresentarem uma 

proposta de ensino do conteúdo de proporcionalidade, objetivando incentivar a 

formação de leitores em aulas de Matemática (LIMA; NORONHA, 2014a, 2014b). 

Esses trabalhos fortaleceram meu entendimento de que a leitura tem uma importante 

função social e pedagógica e que, assim, é possível ensinar e aprender Matemática a 

partir do texto escrito.  

 

Por meio desses trabalhos e de outros desenvolvidos no âmbito do projeto “Leitura e 

escrita: recortes inter e multidisciplinares no ensino de Matemática e Português”, tive a 

possibilidade de construir um acervo de leitura e de aprendizagens em torno, por exemplo, do 

letramento e do ensino de Matemática, das políticas públicas nacionais de leitura e das 

orientações para a produção textual em livros didáticos de Língua Portuguesa.  
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Foi, também, nesse contexto, que realizei a minha dissertação de mestrado, intitulada 

“Gêneros do discurso e escrita: o que as coleções didáticas de português (des)prestigiam no 

ensino da produção textual”, sob a orientação da professora Tatyana Mabel. Com essa 

pesquisa, realizei um mapeamento de como os livros didáticos de Língua Portuguesa dos anos 

iniciais do ensino fundamental, aprovados pelo PNLD/2010 e distribuídos em toda a rede 

pública de ensino nacional, orientavam o trabalho com a escrita e de quais gêneros discursivos 

eram prestigiados e omitidos.  

Essa pesquisa de dissertação, ao mesmo tempo que sinalizou os esforços 

empreendidos pelos livros didáticos em dar visibilidade aos gêneros das esferas 

extraescolares, evidenciou a repetição exaustiva de alguns gêneros e a pouca retomada de 

outros. Esse dado permitiu-me indagar sobre quais são os critérios avaliativos do PNLD para 

“diversidade de gêneros”, uma vez que, por meio da referida pesquisa, tive a possibilidade de 

compreender que tal diversidade não deveria contemplar apenas a seleção quantitativa de 

gêneros, mas, também, a variabilidade que os acompanha ao serem utilizados nas práticas de 

escrita – no enfoque dos propósitos, dos destinatários, dos contextos de circulação etc. 

Os resultados da dissertação foram fundamentais para a publicação do livro 

“Cartografia da produção textual: livros didáticos, gênero do discurso, políticas e 

indicadores”, produzido em coautoria com a professora Tatyana Mabel. Em face disso, não 

posso deixar de ressaltar a contribuição da pesquisa de mestrado para o meu exercício na 

docência e para este trabalho de doutorado, já que possibilitou uma autoformação sobre o meu 

papel com os livros didáticos, como também uma ampliação de repertórios para o trabalho 

com os gêneros. Além disso, uma pesquisa como essa me fez instigar pela busca de uma 

organização didática que oferecesse situações em que os estudantes pudessem participar de 

práticas de leitura e de escrita baseadas em diferentes gêneros, na esfera escolar e para além 

dela.  

Assim, destaco outro projeto desenvolvido no âmbito do OBEDUC, o qual trouxe 

valorosos esclarecimentos e inspirações para a minha pesquisa de doutorado. O projeto 

“Linguagem e desenvolvimento sustentável: integrando Ciências, Língua Portuguesa e 

Matemática” (Edital 049/2012) objetivou realizar estudos voltados para a prática docente na 

educação básica, buscando orientar propostas que envolvessem leitura, escrita, resolução de 

problemas e sustentabilidade como elementos motivadores e integradores entre o ensino de 

Ciências, Matemática e Língua Portuguesa. 
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Com vistas ao processo formativo dos participantes do CONTAR e de outros grupos 

de pesquisa vinculados ao projeto vigente, foi realizado o curso de extensão “Letramento em 

Práticas Interdisciplinares de Ensino”, coordenado pelas professoras Ana Cláudia Gouveia de 

Sousa, Claudianny Amorim Noronha e Tatyana Mabel Nobre Barbosa. O curso buscou 

possibilitar, aos professores formados em Pedagogia, Matemática e Biologia, a compreensão e 

a vivência acerca de propostas didáticas sobre temas relativos ao desenvolvimento 

sustentável. 

Por meio desse curso de extensão, tive a oportunidade de: ampliar referenciais teóricos 

para a minha pesquisa de doutorado; repensar meus objetivos de pesquisa; participar da 

construção de um projeto de letramento para os anos finais do EF de uma escola pública, em 

parceria com um professor de Matemática e de Biologia; estabelecer diálogos com 

licenciandos de formações diferentes; refletir sobre os usos da linguagem na articulação entre 

ensino de Língua Portuguesa, Matemática e Biologia; e vislumbrar orientações didáticas para 

o projeto de letramento desta pesquisa. Além disso, com esse curso de extensão, tive a 

oportunidade de acompanhar as dificuldades apresentadas por pedagogos e, sobretudo, por 

professores com licenciatura em Matemática e Ciências quanto à realização de propostas 

pedagógicas para as práticas de uso social da língua(gem) escrita, em sua articulação com os 

diferentes componentes curriculares. 

Frente ao exposto até aqui, realço que esta pesquisa de doutorado, na delimitação de 

seu objeto de estudo, das suas fundamentações teóricas, dos seus procedimentos 

metodológicos e das categorias construídas para a análise de dados, é resultado de parcerias 

firmadas na e sobre a prática docente, entre o contexto de formação e o contexto de ação. 

Considero, então, que esta tese é fruto de uma formação e de uma prática docente cuja 

produção de conhecimentos escolares ocorreu em diálogo com a universidade.  

Assim, a partir desse momento, passo a escrever na primeira pessoa do plural, tendo 

em vista que a singularidade e a pluralidade de cada “nós” contribuíram para as diferentes 

etapas de construção deste trabalho.  

 

1.3 Caracterizações gerais da pesquisa 

 

 Baseando-nos nas contribuições advindas dos diferentes percursos apresentados 

anteriormente, esta tese de doutorado tem como objeto de estudo o ensino de Língua 

Portuguesa por meio de projeto de letramento. Com essa delimitação, reafirmamos o nosso 
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objetivo geral de investigar como se desenvolve o ensino de Língua Portuguesa em um 

projeto de letramento, a partir do trabalho com a leitura e a escrita realizado em uma turma de 

5º ano do ensino fundamental, pertencente a uma escola da rede pública municipal de 

Parnamirim/RN. 

 Diante desse propósito, evidenciamos como questões de pesquisa: 1) como se 

caracteriza o ensino de leitura e escrita na perspectiva do projeto de letramento?; e 2) qual o 

papel dos gêneros discursivos no ensino de leitura e escrita desenvolvido via projeto de 

letramento? Em função dessas questões norteadoras, elencamos como objetivos específicos: 

1) identificar as características do ensino de leitura e escrita no trabalho com projeto de 

letramento; e 2) investigar o papel dos gêneros discursivos no ensino de leitura e escrita em 

projeto de letramento.  

 No que concerne à fundamentação teórica, esta pesquisa se ancora basilarmente nos 

estudos de letramento (BARTON, 1993; HAMILTON, 2000; KLEIMAN, [1995] 2012, 2000, 

2007; OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2014; STREET, 2003, 2014), na concepção 

bakhtiniana de linguagem (BAKHTIN, [1979] 2011; BAKHTIN/VOLOSHINOV, [1929] 

2012), na perspectiva da educação crítica (FREIRE, [1970] 2011a, [1990] 2011b, [1996] 

2011c; GIROUX, 1997) e na teoria de gêneros discursivos proposta pelos estudos 

bakhtinianos, como também pela sociorretórica (BAZERMAN, 2006, 2007; MILLER, 2011, 

2012).    

 Com relação ao procedimento metodológico, este estudo se configura como uma 

pesquisa-ação (THIOLLENT, 1988), de vertente do tipo etnográfico em educação (ANDRÉ, 

1995), tendo como instrumentos para a geração de dados as observações-participantes, as 

notas de campo, as entrevistas e as análises documentais, de modo que buscamos articular os 

dados identificados a tais fontes de investigação. Destacamos que a pesquisa-ação ocorreu ao 

longo do ano letivo de 2016, nos meses de março a dezembro, mediante parceria construída 

com os colaboradores do projeto de letramento realizado, tais como professora e estudantes 

do 5º ano. 

 No que se refere à organização deste trabalho acadêmico, nós o estruturamos em 

sete capítulos. No capítulo 1, de natureza introdutória, dedicamo-nos a apresentar as 

motivações de estudo, o mapeamento de pesquisas do Grupo CONTAR que inspiraram este 

trabalho de doutorado, bem como a caracterização desta pesquisa em torno do objeto de 

estudo, questões de investigação, objetivos e breve detalhamento das perspectivas teóricas e 

metodológicas nas quais este trabalho se fundamenta. No capítulo 2, discorremos sobre a 



28 

 

 

 

constituição histórica do ensino de Língua Portuguesa no Brasil, em especial, no que tange ao 

trabalho com a leitura e a escrita nos períodos colonial, imperial e republicano. No capítulo 3, 

explicitamos os fundamentos teóricos acerca dos estudos de letramento a partir das 

concepções a que nos filiamos e das considerações a respeito do trabalho com projetos de 

letramento. No capítulo 4, apresentamos os aportes teóricos que ancoram nossas reflexões 

acerca da concepção de língua(gem), de gênero discursivo e de ensino, na interface com os 

estudo de letramento. No capítulo 5, descrevemos o percurso metodológico desta pesquisa, 

explicitando a abordagem adotada, o campo de investigação, os colaboradores envolvidos e o 

processo de geração e de análise de dados. No capítulo 6, compartilhamos as análises dos 

dados, relacionando-os com a caracterização do ensino de leitura e escrita, assim também com 

o papel dos gêneros discursivos nesse contexto de ensino. Por fim, no capítulo 7, tecemos 

nossas considerações finais, fazendo uma revisão dos principais resultados alcançados com a 

realização desta pesquisa, bem como indicando novos recortes que surgiram e que podem ser 

instigadores para outros estudos. 

 A partir do construto desta pesquisa, assumimos que nossa tese de doutorado parte do 

pressuposto de que o ensino de Língua Portuguesa, via projeto de letramento, possibilita aos 

alunos a participação em práticas de leitura e de escrita socialmente situadas entre a escola e a 

sociedade mais abrangente, fomentando o papel dos gêneros discursivos como instrumento de 

ação social motivada aos propósitos que se deseja alcançar, no sentido de os alunos pensarem 

e agirem criticamente no mundo e sobre o mundo.  

 Pretendemos, com a realização e a divulgação desta pesquisa, contribuir para as 

práticas de leitura e de escrita na educação básica, tendo em vista que elas ainda se 

configuram como preocupação para pesquisadores, educadores e órgãos oficiais. 

Se recorrermos aos indicadores de relatórios internacionais, teremos dados que 

sinalizam a situação global da escolarização e das competências básicas de aprendizagem 

ligadas à leitura, à escrita e às operações matemáticas. Segundo o 11º Relatório de 

Monitoramento Global de Educação para Todos, Ensinar e aprender: alcançar a qualidade 

para todos, publicação autorizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO, 2014), 250 milhões de crianças, das quais 130 milhões se 

encontram na educação primária5, não conseguem ler, escrever ou fazer as operações básicas 

                                                             
5 De acordo com a classificação utilizada pela Unesco, no Brasil, a educação primária corresponde ao ensino 

fundamental de 1º ao 5º ano ou equivalente; e o ensino secundário, em seu primeiro e segundo nível, equivale ao 

ensino fundamental de 6º ao 9º ano ou equivalente e ao ensino médio.  
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de matemática. O relatório informa, ainda, que houve um considerável aumento nas taxas de 

matrículas de crianças na escola, porém, esse aumento não correspondeu à elevação na 

qualidade da aprendizagem na educação, mesmo em crianças que tenham frequentado a 

escola por pelo menos quatro anos. Ou seja, o acesso e a permanência na escola não foram 

acompanhados de uma diminuição substancial de crianças com dificuldades de ler, escrever e 

fazer as operações matemáticas. Conforme o documento, o Brasil, juntamente com Índia, 

China, Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Etiópia, Egito, Indonésia e República Democrática do 

Congo, encontra-se entre os dez países responsáveis por quase três quartos do número de 

adultos analfabetos no mundo.  

 Embora consideremos as possíveis apreciações críticas em torno da condução desses 

indicadores, a nosso ver, dados como esses “[...] interessam para além da escola, afinal se 

constituem em alerta para o desenvolvimento dos países e para a inserção sociolinguística dos 

jovens nas práticas requeridas pela cultura letrada” (LEITE; BARBOSA, 2014, p. 20). 

Entendemos que os indicadores de aprendizagem têm sua pertinência, ao revelarem a 

continuidade das deficiências na qualidade da educação escolar como uma situação 

preocupante na educação básica, o que nos permite inferir a necessidade de redimensionar as 

práticas de ensino na escola.  

 Fazemos menção, também, à quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 

realizada pelo Instituto Pró-livro, que tem como público-alvo a população brasileira com 

cinco anos ou mais, alfabetizada ou não. Conforme destacado nas considerações da pesquisa, 

 
os mais escolarizados leem relativamente mais que os menos escolarizados 

todos os tipos de material de leitura abordados na pesquisa, indicando uma 

diferença não apenas quantitativa, mas também qualitativa, dada a 

diversidade de materiais com a qual esses indivíduos têm contato. [...]  

Livros religiosos (principalmente a bíblia), seguem sendo os tipos mais lidos 

pelos brasileiros, independente do fato de estarem estudando ou não [...]. 

Apenas um terço dos brasileiros teve influência de alguém na formação do 

seu gosto pela leitura, sendo que a mãe ou responsável do sexo feminino e o 

professor foram as influências mais citadas. E a pesquisa indica que essa 

influência tem impacto no fato do indivíduo ser ou não leitor [...] (FAILLA, 

2016, p. 129-131). 

 

Com base no exposto, reconhecemos o importante papel que a escola deve 

desempenhar no trabalho com a linguagem, em especial, na ampliação do letramento para a 

vida do estudante, de modo a impulsionar suas possibilidades de inserção e de participação no 

contexto mais abrangente das práticas letradas. Desejamos, então, que esta pesquisa possa 
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facultar compreensões e ressignificações, no âmbito do trabalho com projetos de letramento, 

acerca de um ensino de Língua Portuguesa que intencione a construção do conhecimento em 

um pensar e agir reflexivo, crítico e social e que, sendo mobilizado na escola, possa se 

aproximar das demais esferas sociais.  
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2 ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL: APONTAMENTOS 

HISTÓRICOS 

 
As práticas de leitura e escrita são produções 

culturais que agregam as características e as 

formas de fazer da época nas quais estão 

circunscritas. Estas atividades têm sua história 

marcada por variações (MORAIS; SILVA, 2009, 

p. 122). 

 

A epígrafe que introduz este texto nos mostra que as práticas de leitura e de escrita são 

produções dotadas de características que se interpõem no curso da história. Por essa razão, 

considerando que elas atravessam as similitudes, as dissidências, as inovações e os entraves 

de cada época, compreendemos a necessidade de esclarecer como o ensino de Língua 

Portuguesa, sobretudo relacionado à leitura e à escrita, foi sendo construído e ressignificado 

nos diferentes contextos da educação escolar brasileira. 

Com este capítulo, apresentaremos um breve percurso histórico acerca do tratamento 

dado à leitura e à escrita no ensino de Língua Portuguesa, procurando entender os 

objetos/objetivos privilegiados desde a educação colonial até a republicana. Sob nossa ótica, 

essa perspectiva histórica torna-se relevante para esta pesquisa “[...] para que não façamos, no 

presente, interferência de forma a-histórica e acientífica” (SOARES, 2004, p. 176) e, assim, 

possamos compreender os desafios postos à formação de leitores e escreventes na 

contemporaneidade, especificamente, no projeto de letramento, foco de nosso trabalho. 

 

2.1 Brasil colonial: instrumentalização da Língua Portuguesa  
 

De acordo com Soares (2004), a inclusão da Língua Portuguesa no currículo escolar 

brasileiro ocorreu tardiamente, já no fim do período imperial, por volta das últimas décadas 

do século XIX. A autora esclarece que, no Brasil colonial, a Língua Portuguesa esteve ausente 

do currículo escolar, além de ter sido pouco utilizada no próprio intercurso social, tendo em 

vista que outras línguas conviviam e prevaleciam nesse período.  

Diante disso, podemos afirmar que coexistiam, no território brasileiro, a Língua 

Portuguesa, a língua geral e o latim. A Língua Portuguesa, embora oficial, não era tratada 

como componente curricular, mas como instrumento para a alfabetização; a língua geral 
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provinha das línguas indígenas; e o latim fundamentava o ensino secundário e o superior 

(SOARES, 2004). 

Lembremos que, após a chegada dos portugueses ao Brasil, os jesuítas desempenhavam 

papel fundamental no processo de colonização, estando sob o seu encargo a instrução e a 

catequização dos índios e dos filhos dos colonos brancos. O ensino jesuítico se encontrava 

calcado na doutrinação cristã, no disciplinamento do corpo e no aprendizado da leitura, da 

escrita e do contar, segundo os imperativos da imposição e preservação da cultura portuguesa, 

da submissão às regras de convívio social e da adesão ao catolicismo. 

Nesse contexto de instrução e de catequização, a língua geral era concebida como 

condição mínima necessária para se promover o contato e o convívio com os índios. O latim, 

por sua vez, conforme a Ratio Studiorum, programa de estudo elaborado pelos jesuítas, 

fundamentava as práticas pedagógicas da formação secundária e superior, incluindo os 

estudos da gramática latina e da retórica, que abrangiam textos clássicos, como os de Horácio, 

Ovídio, Virgílio, Cícero e Homero.  

Para Soares (2004), o português ainda não se constituía como disciplina curricular, pois 

 
[...] não havia nem condições internas ao próprio conteúdo – que ainda não 

se configurara como área de conhecimento, a que faltava uma tradição como 
área de estudos – nem condições externas a ele – seu uso apenas secundário 
no intercurso verbal, a precariedade de seu estatuto escrito, na incipiente 
sociedade brasileira, enfim, seu pouco valor como bem cultural [...] 

(SOARES, 2004, p. 159, grifo da autora). 

 

Cumpre destacar que a supremacia do latim, em detrimento do português, era possível 

de ser vista nas próprias profissões clericais, públicas e liberais, as quais exigiam o domínio 

da eloquência latina. Assim, na educação escolar destinada aos filhos das classes dominantes, 

que almejavam se tornar padres, advogados ou médicos, havia um currículo voltado para o 

latim como língua preferencial. 

No que diz respeito à leitura de obras no contexto educacional da colônia, eram 

selecionados livros que atendessem aos princípios doutrinários defendidos pela Igreja e pelo 

Estado português. Conforme esclarece Casimiro (2005, p. 184, grifo da autora),  

 
[...] os superiores jesuítas em obediência às Constituições da Companhia e 

às normas do Ratio Studiorum faziam triagem nos conteúdos escolares, 

pedagógicos e teológicos, com fins de oferecer aos seus alunos uma 

formação moral, religiosa e intelectual. Ficavam fora da leitura dos alunos 

livros e conteúdos culturais que punham em dúvida as verdades teológicas 

da fé [...]. 
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Em face desse contexto, a leitura de textos no ensino jesuítico esteve a serviço de uma 

formação moral, religiosa e intelectual subordinada aos preceitos da fé cristã e que não 

gerasse questionamentos acerca de seus mandamentos. 

Já em meados do século XVIII, assim como preconiza Casimiro (2005), o uso de 

compêndios no período colonial foi ocasionando, aos poucos, o enfraquecimento da 

hegemonia das ideias escolásticas, ao mesmo tempo que circulavam manuais manuscritos 

sobre os ensinamentos das primeiras letras e as noções gramaticais básicas da Língua 

Portuguesa. Esse contexto foi marcado, então, pela expulsão dos jesuítas do território 

brasileiro e pela decorrente realização das reformas do Marquês de Pombal no ensino 

colonial.  

Entre as reformas pombalinas, destacamos a criação da carta régia de 12 de setembro 

de 1757, que tornava obrigatório o ensino de Língua Portuguesa aos povos indígenas, como 

também proibia o uso de línguas indígenas na colônia. A esse respeito, Bunzen (2009) afirma 

que há autores que defendem a carta régia como o marco do nascimento oficial da Língua 

Portuguesa no Brasil e de sua oficialização no reino de Portugal.  

Compreendemos, nesse sentido, que a referida reforma buscou consolidar uma política 

de inclusão e de valorização da Língua Portuguesa na colônia como forma de propor maior 

status à língua oficial dos colonos, bem como de gerar uma identidade em território brasileiro. 

Assim, no ensino de primeiras letras, iniciou-se a alfabetização do ler e do escrever em 

português; e, no ensino secundário, introduziu-se a gramática portuguesa. 

Entre os manuais direcionados aos mestres educadores, encontrava-se, por exemplo, a 

Breve Instrucçam para ensignar a Doutrina christaã; Ler e escrever aos Meninos e ao mesmo 

tempo os principios da Lingoa Portuguesa e sua Orthografia. Havia, com a Breve 

Instrucçam, uma preocupação pedagógica com os ensinamentos da doutrina cristã, o ensino 

de primeiras letras e as noções básicas sobre a Língua Portuguesa.  

De acordo com Casimiro (2005), o referido manual concebia a estimação do homem 

honesto à arte do saber ler, escrever e, sobretudo, bem falar com desembaraço e acerto, 

característico de uma época em que a cultura da oralidade sobrepunha-se à cultura da escrita.  

Acrescenta, ainda, que 

 
o conteúdo cultural de primeiras letras estava destinado a ensinar as 

letras correntes romanas (a, b, c, d, e, ...), as letras capitais romanas (A, B, C, 

D, E, ...), as seis letras vogais (a, e, i, o, u, y). Da mesma maneira, a 

constituição de sílabas com duas e três letras e de nomes, por meio de 
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exercícios repetitivos. Destinava-se, ainda, a ensinar acentos, pontuação, 

abreviatura e apóstrofe. Alcançado o objetivo dessa parte do conteúdo 

cultural de “primeiras letras”, a meta seguinte era de direcionar o ensino para 

os exercícios de leitura e para a aprendizagem da doutrina cristã [...] 

(CASIMIRO, 2005, p. 193, grifo da autora).  

 

O ensino de primeiras letras buscava, então, ressaltar o aprendizado das letras 

romanas, a formação de sílabas e as regras básicas da gramática da Língua Portuguesa, em 

conformidade com os preceitos doutrinários do bem viver. Além disso, concebia a 

necessidade dos mestres de ensinarem os alunos o saber falar, ler e escrever com perfeição, o 

que nos remete a uma perspectiva de ensino da língua centrada na exteriorização do 

pensamento do sujeito que fala ou escreve, devendo ele conhecer o sistema linguístico para se 

expressar com precisão, independentemente do contexto em que está inserido. 

Salientamos também que, a princípio, a introdução da Língua Portuguesa no ensino 

manteve o seu caráter meramente instrumental, com o objetivo de viabilizar mais rapidamente 

o aprendizado do latim. Por essa razão, em parte do decurso do período colonial, o tratamento 

dado ao ensino de Língua Portuguesa assumiu um caráter propedêutico frente à preferência do 

latim como língua representativa de uma educação erudita. 

Por outro lado, à medida que o latim foi perdendo o seu valor social e consequente 

predominância no ensino, a Língua Portuguesa foi ganhando autonomia (SOARES, 2004). 

Entendemos que essa paulatina perda da supremacia do latim foi decorrente de diferentes 

fatos históricos, os quais contribuíram para essa processual mudança, como, por exemplo: a 

chegada da Família Real Portuguesa no Brasil, em 1808, gerando o crescimento quantitativo 

de falantes do português; a instalação da Imprensa Régia no Rio de Janeiro, também em 1808, 

possibilitando a edição, a publicação e a circulação de obras de autores brasileiros; a fundação 

da Real Biblioteca (futura Biblioteca Nacional), em 1810, propiciando a consulta ao acervo de 

obras para estudiosos e, posteriormente, para o público; e a proclamação da Independência no 

Brasil, em 1822.  

 

2.2 Brasil imperial: Língua Portuguesa, língua da nação brasileira 

  

De acordo com as nossas pesquisas anteriores (LEITE, 2014, p. 30), no contexto 

histórico do Brasil imperial, sobretudo após a Independência do Brasil, o português foi 

adquirindo seu valor social não somente como a língua oficial, mas também como a língua 
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nacional, com o objetivo de fazer com que a língua do colonizador se tornasse a língua da 

nação brasileira.  

Em razão desse panorama, os esforços do ensino se voltavam aos ideais nacionalistas, 

com a defesa de um currículo pautado na formação de uma nacionalidade em território 

brasileiro, em busca de se criar um símbolo de identidade própria. Essa ideia se justificava 

pelo fato de a constituição do Estado-Nação exigir cada vez mais a tomada de medidas 

nacionais relacionadas à organização política, social e educacional do país.  

Dentre as medidas voltadas à instrução escolar, fazemos menção à promulgação da Lei 

de 15 de outubro de 1827, considerada a legislação que fundou oficialmente a escolarização 

pública primária em todo o Brasil. Em sua ementa, decretava-se a criação de escolas de 

primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais habitados do Império, trazendo, em 

seu artigo 6º, o que deveria ser ensinado: 

 
Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, 

prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de 

geometria prática, a gramática da língua nacional, e os princípios de moral 

cristã e de doutrina da religião católica apostólica romana, proporcionados à 

compreensão dos meninos; preferindo para as leituras a Constituição do 

Império e a História do Brasil (BRASIL, 1827, p. 241). 

 

Em sua matriz curricular, a escolarização pública primária deveria ensinar aos alunos a 

gramática da língua nacional, como também trabalhar preferencialmente a leitura da 

Constituição do Império e da História do Brasil. Tal aspecto nos revela o contexto histórico 

do país, que, ao deixar de ser colônia de Portugal para se tornar uma nação política 

independente, aprovaria uma legislação em defesa de um ensino calcado na sua 

nacionalização.  

Ainda a respeito desse contexto, Mortatti (2004, p. 54) acrescenta que o ensino de 

primeiras letras significava um ensino muito próximo às letras do alfabeto, com 

predominância da leitura sobre a escrita, “[...] tanto por ser dispendioso o material necessário 

para o ensino da escrita, quanto por se atribuir maior importância ao saber ler do que ao saber 

escrever, este muitas vezes identificado apenas com a assinatura do nome ou com a caligrafia, 

portanto, como uma questão de ‘higiene’”. Por esse motivo, o ensino de primeiras letras 

iniciava-se pela exploração das letras do alfabeto, primeiro as vogais, depois as consoantes, e 

pela memorização das sílabas, o que exigia dos alunos o conhecimento sobre as várias sílabas 

existentes para se realizar a composição das palavras.  
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No entanto, Zotti (2006) assevera que a lei de 1827 não se efetivou diligentemente, 

devido à carência de condições mínimas necessárias para o funcionamento do ensino público 

primário, como a falta de professores qualificados, remuneração inadequada e ausência de 

fiscalização. Destaca, ainda, como fator de entrave, a permanência da tradição das classes 

privilegiadas de conceber a instrução elementar como tarefa da família, o que dispensaria a 

reivindicação pela escolarização pública primária, visto que o interesse se voltava para o 

ensino secundário como trampolim para a formação superior.  

Diante desse cenário, a instrução dos filhos das camadas pobres da população não 

ocorreu como uma ação pública efetiva, mantendo-se os interesses da elite e acentuando-se a 

desigualdade de formação entre os diferentes grupos sociais. A esse respeito, Carvalho (2006) 

explicita que, por meio do censo realizado meio século após a Independência, mais de 85% da 

população era analfabeta, não conseguindo realizar a leitura de um jornal, de um decreto do 

governo, de um alvará da justiça e de uma postura municipal.  

O período imperial recebeu, portanto, uma herança caótica da situação educacional 

brasileira, sobretudo das classes populares menos favorecidas, com a existência de altos 

índices de analfabetismo. Desse modo, em parte de sua oficialização, a escolarização pública 

primária encontrou dificuldades de se constituir como base para a formação do povo e 

instrução ao processo de construção da nação brasileira.  

No que se refere, por sua vez, ao ensino secundário, sobressaía-se a organização 

sistemática dos programas de estudo do Colégio Pedro II. Fundado no Rio de Janeiro, em 

1837, o mencionado colégio era considerado, até meados do século XX, instituição modelo 

para o ensino secundário no Brasil, de forma que seus programas de estudo e obras didáticas 

se tornavam referência nacional.  

Como instituição padrão, o Colégio Pedro II destinava-se prioritariamente à formação 

da elite imperial, a qual objetivava seguir com os exames preparatórios de ingresso ao ensino 

superior. Somava-se a isso a preferência pela adoção de obras elaboradas pelos professores do 

Colégio Pedro II, por possuírem estreitos vínculos com o poder institucional. Como nos 

explica Bittencourt (2004, p. 482), 

 
as estratégias das primeiras editoras centraram-se na aproximação ao poder 
institucional, podendo-se entender por essa via o critério de escolha dos 
autores. Estes correspondiam a um perfil que expressava essa dependência 
política. Compêndios, cartilhas eram textos que precisavam da aprovação 
institucional para que pudessem circular nas escolas, o que acabava por 
direcionar as opções dos editores na seleção dos autores. Entende-se, 
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portanto, a preferência por autores oriundos do Colégio Pedro II [...]. Além  
de assegurarem uma vendagem, dificilmente seus nomes seriam vetados 
pelos conselhos educacionais que avaliavam as obras [...]. A figura do autor 
era assim realçada, sua biografia geralmente exposta na página de rosto, e os 
editores esmeravam-se em valorizar sua posição social. 

 

 Podemos constatar que a escolha de obras a serem lidas se centrava na instituição 

modelo representativa dos objetivos políticos e do seu público-alvo, a classe dominante do 

país. Por causa disso, muitas obras didáticas circuladas em território nacional eram produzidas 

majoritariamente pelos professores do Colégio Pedro II, figuras próximas à elite intelectual e 

política imperial.  

Nesse cenário político educacional, Razzini (2000) aponta que, até o final da década 

de 1860, o ensino do latim ocupava a maior carga horária no nível secundário, mantendo-se a 

supremacia da formação clássica e a dependência do ensino de Língua Portuguesa em relação 

à hegemonia do latim. Esclarece, ainda, que, no primeiro ano do curso secundário, por meio 

da disciplina “Gramática Geral”, também conhecida como “Gramática Filosófica”, realizava-

se uma análise comparativa entre a Língua Portuguesa e o latim, bem como, por meio da 

“Gramática Nacional”, enfatizavam-se elementos gramaticais no nível morfológico, com 

ênfase nos verbos, e no nível sintático, com as “partes da oração”. 

Por outro lado, convém retomarmos que, após a Independência, fortaleciam-se os 

interesses políticos de se adotar a “língua nacional” como um dos saberes necessários à 

inclusão no currículo. Por isso, ao longo das reformas curriculares do Colégio Pedro II, 

encontramos a existência de propostas que buscavam redimensionar a valorização do ensino 

do português, a nacionalização do ensino secundário e o declínio do latim.  

Nesse ínterim, destacamos a reforma de Couto Ferraz, que, em 1855, ampliou o ensino 

do vernáculo no 1º ano do secundário, com a criação das disciplinas “Leitura e Recitação de 

Português” e “Exercícios Ortográficos” (RAZZINI, 2000). A primeira implicava o trabalho 

com textos de autores nacionais e a leitura em voz alta, o que ainda é praticado atualmente, e 

a segunda, a padronização sobre as formas de grafar as palavras em português, evidenciando 

uma preocupação com o “bem escrever” na língua vernácula. 

Além dessa reforma, fazemos menção ao Decreto 4430, de 30 de outubro de 1869, que 

passou a exigir, a partir de 1871, a obrigatoriedade do exame da Língua Portuguesa na 

admissão dos cursos de ensino superior, o que, antes, acontecia por meio de outras línguas, 

como latim e francês. De acordo com os artigos 11 e 22 do Decreto (BRASIL, 1869, p. 421-

422):  
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Art. 11. A prova escripta de lingua portugueza consistirá em composição 

sobre themas formulados pela mesa de exame: a das outras linguas na versão 

para latim, francez e inglez de trechos de autores classicos portuguezes. A de 

sciencias na exposição e desenvolvimento do assumpto contido no ponto. 

[...] Art. 22. Os pontos de prova oral serão diversos dos de prova escripta, e 

especiaes para cada examinando do mesmo dia. Em linguas, consistirão na 

leitura, analyse logica, etymologica e grammatical de trechos de autores 

brasileiros e portuguezes de melhor nota; e na leitura, traducção e analyse 

logica e grammatical de trechos escolhidos de autores classicos latinos, 

francezes e inglezes, e medição de versos latinos. Em sciencias, na 

exposição e desenvolvimento não só do objecto especial do ponto, como 

tambem dos principios geraes da matéria [...]. 

 

 É possível identificarmos, por meio da reforma de 1855 e do decreto de 1869, o 

desenvolvimento de aulas de português baseadas em uma organização curricular que 

considerava os exercícios de composição sobre temas, de leitura e recitação de escritores 

consagrados (portugueses e brasileiros), de análise lógica (sintática) e gramatical 

(morfológica) e do bem falar e escrever, inspirados no vocabulário, na gramática e na 

ortografia dos bons exemplares da língua, símbolos de uma nação civilizada que tem como 

base ler, escrever e falar corretamente. 

 Assistimos, ao longo do período imperial, o lento declínio do latim e a ascendência 

crescente da valorização dos conhecimentos sobre a Língua Portuguesa, com a ampliação da 

carga horária do seu ensino no currículo secundário brasileiro, assim também com a 

ampliação de exercícios de escrita (composição), a qual era requerida mediante as exigências 

dos exames preparatórios. 

 

2.3 Brasil republicano: intensificação de reformas educacionais 
 

 No período inicial do Brasil republicano, marcado por sua proclamação em 1889, 

intensificavam-se o crescimento urbano e industrial e, consequentemente, a necessidade de se 

ofertar uma formação mínima para a classe trabalhadora, com o objetivo de que as demandas 

da nova ordem política e econômica fossem atendidas. Acentuava-se a importância da 

escolarização no progresso da nação, na construção e na consolidação da hegemonia do 

pensamento republicano e na universalização da educação para o povo.  

Em razão desses interesses, o ensino primário passou a receber uma maior atenção dos 

diferentes estados brasileiros, os quais buscavam uma proposta de organização escolar que 

possibilitasse a formação de cidadãos aptos tanto para a participação na vida da sociedade 

quanto para as formas de trabalho exigidas pela sociedade republicana.  
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Nesse cenário, fazemos referência a algumas tentativas empreendidas pelo Governo do 

Estado do Rio Grande do Norte em relação à reorganização da instrução primária. 

Destacamos o surgimento dos Grupos Escolares6, criados pela Lei n. 249, de 22 de novembro 

de 1907, a qual autorizava o Governo do Estado do RN “[...] a reformar a instrução pública, 

dando especialmente ao ensino primário moldes mais amplos e garantidores da sua 

proficuidade [...]” (RIO GRANDE DO NORTE, 1907, p. 5), bem como pelo Decreto n. 178, 

de 29 de abril de 1908, que operacionalizava o funcionamento das instituições primárias.  

Com as devidas autorização e regulação, estabeleceram-se os Grupo Escolares no 

Estado do RN, os quais tinham como referência para a reforma educativa a instrução pública 

primária do Estado de São Paulo, considerada moderna aos avanços do século, com um 

modelo de organização pedagógica cívico e moral. Assim, as atividades de leitura e de escrita 

dos Grupos Escolares buscavam incutir nas crianças a moral e o civismo que se pretendia 

difundir na sociedade republicana. A esse respeito, Morais (2009, p. 120-121) pontua: 

 
As práticas de ensino da leitura e escrita nos Grupos Escolares tinham 

por finalidade a formação da sociedade letrada norte-rio-grandense. Neste 

período a leitura e a escrita revestem-se de importância, uma vez que 

tornam-se conhecimentos articulados à possibilidade de transmitir aos 

cidadãos os valores republicanos por meio dos Livros de Leitura. 
 

Como evidencia o trecho citado, a leitura e a escrita revestiam-se de importância como 

instrumentos de formação e valorização da nação, de modo que os livros escolares, 

representantes da ideologia dominante, serviam à veiculação dos preceitos moralizantes e 

cívicos que deveriam ser seguidos pelas crianças. Nesse sentido, a leitura e a escrita forjavam 

a constituição identitária republicana norte-rio-grandense que se desejava construir.  

Com vistas a esse propósito, os professores dos Grupos Escolares acreditavam “[...] 

que a leitura na Escola Primária propiciava a aquisição de ideias, pensamentos, 

conhecimentos, a comunicação e o desenvolvimento dos órgãos vocais” (MORAIS, 2009, p. 

125) e que a escrita era entendida “[...] como a arte de gravar os pensamentos e sentimentos 

por meio das letras” (MORAIS, 2009, p. 123).  

                                                             
6 “O Grupo Escolar era um modelo de ensino elementar de organização público urbana, adotado por países da 

Europa e pelos Estados Unidos no final do século XIX, que se baseava na distribuição homogênea dos alunos, na 

existência de várias salas de aula e de um maior número de professores. Com a proclamação da República 

brasileira esse modelo se configurou como projeto de educação popular dentro da Reforma da Instrução Pública 

Primária, funcionando com várias escolas no mesmo prédio, marcando o surgimento de um tempo inovador, uma 

vez que o surgimento dessas instituições denotava as transformações ocorridas no que se refere à estrutura física, 

sobretudo marcada pelo aparecimento de uma nova organização tanto administrativa quanto didático-

pedagógica” (SILVA, 2006, p. 4793-4794). 
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Por essa perspectiva, reforçava-se o trabalho com sentenças que veiculassem os 

atributos do cidadão bom, honrado e honesto, como também se mantinha a importância da 

leitura em voz alta, com atenção à respiração, às entonações, à dicção e às pausas para a 

fluência no modo de ler, além do incentivo à utilização da leitura silenciosa. Enfatizavam-se 

também a postura do corpo e o modo de segurar a pena para escrever, a cópia de modelos de 

escrita a serem imitados e os exercícios de composição que atendessem às regularidades 

gramaticais e à formação dos preceitos morais. 

Na busca pela universalização da educação para o povo, o Estado interveio de forma 

mais efetiva com a promulgação da Lei Orgânica do Ensino Primário, concernente ao decreto-

lei n. 8.529, de janeiro de 1946, que conferiu o caráter de obrigatoriedade e gratuidade ao 

ensino primário para todas as crianças de sete a doze anos de idade. 

Por meio da Lei Orgânica do Ensino Primário (BRASIL, 1946), manteve-se em voga a 

preocupação de instruir as crianças sobre o conhecimento da vida nacional e o exercício das 

virtudes morais e cívicas, tendo em sua matriz curricular a disciplina “Leitura, linguagem oral 

e escrita”, correspondente ao ensino do vernáculo, bem como os seguintes princípios para o 

ensino: 

 
a) Desenvolver-se de modo sistemático e graduado, segundo, os interesses 

naturais da infância; b) ter como fundamento didático as atividades dos 

próprios discípulos; c) apoiar-se nas realidades do ambiente em que se 

exerça, para que sirva à sua melhor compreensão e mais proveitosa 

utilização; d) desenvolver o espírito de cooperação e o sentimento de 

solidariedade social; e) revelar as tendências e aptidões dos alunos, 

cooperando para o seu melhor aproveitamento no sentido do bem estar 

individual e coletivo; f) inspirar-se, em todos os momentos, no sentimento da 

unidade nacional e da fraternidade humana (BRASIL, 1946, p. 247). 
 

Em nossa compreensão, os princípios para o ensino primário, como “respeitar os 

interesses naturais da infância”, “apoiar-se nas realidades do ambiente”, “desenvolver o 

espírito de cooperação”, “revelar as aptidões dos alunos” e “cooperar para o bem-estar 

individual e coletivo”, são indícios da influência das ideias e das propostas contidas no 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, datado de 1932, redigido por Fernando de 

Azevedo e subscrito por outros educadores de referência intelectual nacional, como Anísio 

Teixeira, Lourenço Filho e Francisco Campos. 

Objetivava-se, por meio do manifesto, uma educação que reconhecesse “[...] a todo o 

individuo o direito a ser educado até onde o permittam as suas aptidões naturaes, 
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independente de razões de ordem economica e social”, a fim de servir “[...] aos interesses do 

individuo, e que se funda sobre o principio da vinculação da escola com o meio social, tem o 

seu ideal condicionado pela vida social actual, mas profundamente humano, de solidariedade, 

de serviço social e cooperação” (AZEVEDO et al., 1984, p. 410-411).     

O referido documento, de reconstrução educacional no Brasil, alicerçava suas 

diretrizes em defesa de uma educação escolar para todos, independentemente da condição 

econômica e social do sujeito, assentada nos princípios de gratuidade, laicidade e 

obrigatoriedade, bem como integrada ao meio social dos educandos. Compreendemos, 

portanto, que, em meados do período republicano, assistia-se a um processo de valorização e 

de reorganização do ensino primário, vendo nele o meio para se formar o corpo social da 

nação.  

Realçamos, ainda, os anos de 1950 e 1960, em que se acentuavam as mudanças de 

perfis dos alunos e dos professores, devido à necessidade de ampliação dos recursos humanos 

e de democratização do acesso à escolarização. Soares (2004) aponta que, nos anos de 1960, o 

número de alunos no ensino primário duplicou e, no ensino médio, quase triplicou. 

Como consequência do aumento da população escolar, precisou-se ampliar o número 

de professores contratados, o que implicou uma seletividade com menos rigor e evidente 

prejuízo na qualidade do ensino. Reforçava-se, com isso, o abandono das escolas públicas 

pelas camadas mais privilegiadas da população, em busca de uma formação nas instituições 

particulares; o processo de desvalorização da função docente, com redução salarial e perda de 

autonomia; e uma mudança na concepção dos materiais utilizados no ensino.  

Conforme preconiza Soares (2004), diante da depreciação da função docente e das 

precárias condições de trabalho, os manuais didáticos passaram a propor e a formular 

exercícios de vocabulário, de interpretação, de redação e de gramática. Nesse ponto, Rojo 

(2008, p. 88) assevera que “os autores de livros didáticos e os editores passam, portanto, a ser 

atores decisivos na didatização dos objetos de ensino e, logo, na construção dos conceitos a 

serem ensinados”.  

É possível verificarmos, então, a preocupação pelo caráter didático dos livros 

utilizados em sala de aula, ao se caracterizarem como instrumentos de orientação e de 

organização do trabalho pedagógico, influenciando na abordagem conceitual e metodológica 

do ensino, na definição dos conteúdos e em sua didatização nas atividades propostas. Em um 

contexto de reforma educacional, em que a formação de professores e o processo de 

contratação menos seletivo se encontravam inadequados, cristalizava-se, historicamente, o 
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tratamento didático proposto ao livro escolar brasileiro, como material imprescindível ao 

ensino e à aprendizagem.  

Somava-se a isso o interesse por autores caracterizados por sua heterogeneidade e 

experiência pedagógica, no curso primário, secundário ou de formação para professores, 

tornando-se importante critério de escolha por parte dos setores editoriais (BITTENCOURT, 

2004). O crescente acesso da população à escolarização evidenciava, na elaboração de obras 

destinadas a um púbico estudantil diverso, a insuficiência da escolha de autores pertencentes à 

elite intelectual que não tivessem a vivência pedagógica.    

Nesse cenário de mudanças educacionais, encontramos também alterações na 

articulação entre a gramática e o texto, conforme ilustra o excerto a seguir: 

 
É então que gramática e texto, estudo sobre a língua e estudo da língua 
começam a constituir realmente uma disciplina com um conteúdo articulado: 
ora é na gramática que se vão buscar elementos para a compreensão e a 
interpretação do texto, ora é no texto que se vão buscar estruturas 
lingüísticas para a aprendizagem da gramática (SOARES, 2004, p. 167, grifo 

da autora). 

 

Diante do exposto, é possível identificarmos uma das características presentes ainda 

hoje nos livros didáticos de português: a convivência da gramática e do texto em um único 

livro, o que, antes, ocorria em separado. No entanto, embora se concebessem a gramática e o 

texto como conteúdos articulados nas aulas de português, persistiu-se no ensino o predomínio 

da gramática sobre o texto, utilizando-se deste como pretexto para a sistematização dos 

exercícios gramaticais, prática comum de ser observada em algumas propostas pedagógicas 

da atualidade.  

Acrescentamos, também, o conflito entre a variedade linguística privilegiada no ensino 

e aquela dos grupos sociais que passaram a frequentar progressivamente a escola, os quais 

possuíam práticas de leitura, de escrita e de oralidade diferentes das que eram trabalhadas pela 

instituição escolar. Tendo em vista que as propostas de ensino mantiveram o interesse pela 

primazia da análise gramatical, baseada no estilo da “boa linguagem” dos escritores 

considerados clássicos e representativa do uso da classe social de prestígio, os alunos das 

classes menos favorecidas vivenciaram um ensino excludente, coercitivo e alheio às suas 

vivências. 

Frente a esse contexto, tornam-se pertinentes os referidos questionamentos: 
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Como continuar preconizando os textos clássicos da literatura como modelos 

do bem falar e do bem escrever e a normalização linguística por meio do 

ensino de uma gramática prescritiva face à população que passava a integrar 

a escola? Diante das necessidades de acesso à cultura da escrita de uma 

população de diferentes tipos e níveis de letramentos que na época adentrava 

a escola, como fazer para que essa dominasse as capacidades necessárias ao 

mundo do trabalho, numa sociedade que se industrializava e modernizava 

rapidamente? (ROJO, 2006b, p. 52). 

 

A conceituação da língua como sistema, adotada no ensino destinado à elite, já não 

atendia ao contexto político-educacional vigente, voltado também a outras classes da 

população socialmente desprestigiadas. Fazia-se necessário ressignificar, teórica e 

metodologicamente, as condições de ensino e de aprendizagem, em busca de a instituição 

escolar responder aos novos desafios trazidos pelas classes populares. Assim, encontramos 

nos anos de 1970 novas reformas para a conjuntura educacional brasileira. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 5.692/71, que fixou 

reformulações no ensino de 1º e 2º graus7, estabeleceu-se o estudo da língua nacional como 

instrumento de comunicação e expressão da cultura brasileira. A partir de então, a disciplina 

de Língua Portuguesa passou a ser denominada “Comunicação e Expressão” nas séries 

iniciais do 1º grau (1ª a 4ª série) e “Comunicação em Língua Portuguesa” nas séries finais do 

1º grau (5ª a 8ª série).  

A assunção da língua como instrumento por excelência de comunicação e expressão 

fez realçar o caráter utilitário do ensino de Língua Portuguesa para a formação dos alunos, 

sujeitos que deveriam dominar os códigos verbais e não verbais para a comunicação ser 

estabelecida entre os papéis assumidos como emissores e receptores do texto. Por esse 

motivo, adentravam nas escolas não somente os textos literários do cânone, mas também os 

textos jornalísticos e publicitários, com destaque, ainda, para os textos não verbais, por meio 

das histórias em quadrinhos e charges (CLARE, 2002; ROJO, 2006b). 

Constituiu-se, então, um ensino mais interessado pela comunicação oral em seus usos 

cotidianos, assim como pela diversidade de textos em sala de aula, indo além dos excertos 

literários e das manifestações exclusivamente verbais e ampliando as possibilidades de uso da 

língua como instrumento de comunicação. Diante disso, buscou-se mudar a percepção da 

                                                             
7 O ensino de 1º grau, ensino primário, tinha a duração de oito anos letivos e atendia o aluno com idade mínima 

de sete anos. O ensino de 2º grau, ensino médio, destinava-se à formação integral do adolescente, tendo três ou 

quatro séries anuais, conforme previsto para cada habilitação (BRASIL, 1971).  
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gramática, passando de objeto de ensino preferencial a não mais suficiente para assegurar os 

modelos do bem falar e do bem escrever na escola e fora dela.  

Realçamos que, sob a perspectiva da língua como um código, o ensino de leitura 

esteve centrado no texto, exigindo do aluno/leitor o domínio desse código para o 

reconhecimento dos sentidos “extraídos” do texto, recuperando as intenções do autor por meio 

dos indícios deixados em sua comunicação. Com vistas a esse propósito, estimulava-se o 

desenvolvimento de estratégias de leitura voltadas, por exemplo, à localização explícita e 

implícita de informações, à formulação sobre a ideia principal e à checagem de vocabulário.  

Acerca do ensino de escrita, Beth Marcuschi (2010, p. 71) evidencia que a escola 

vivenciava um conflito, uma vez que, “ao mesmo tempo em que era chamada a estimular o 

aluno a expressar suas ideias de modo criativo, em atividades denominadas ‘redação’, 

‘redação livre’ e ‘redação criativa’, era pressionada a cercear a liberdade do aprendiz na 

emissão de posições sobre o status quo”. A autora acrescenta que há, nesse período, uma 

consolidação do trabalho com os textos narrativos, descritivos e dissertativos, com um ensino 

baseado em “[...] um modelo, um padrão de texto a ser obedecido, uma técnica de redação a 

ser aplicada. Segui-los à risca garante a uniformidade e a clareza da mensagem e, com isso, 

sua decodificação pelo receptor” (MARCUSCHI, 2010, p. 73). 

De forma a corroborar o que foi exposto, compreendemos que o ensino de escrita 

esteve direcionado a capacitar o aluno/escrevente em sua fluência na comunicação desejada, 

restringindo-se, no entanto, a uma padronização textual ideologicamente aceita. Isso 

significou uma ênfase no uso da língua ainda alheia à produção de sentidos vinculada com o 

contexto de inserção dos interlocutores, concebendo o mero (re)conhecimento de regras, as 

estruturas e os tipos textuais como condições suficientes para a construção dos sentidos do 

texto.   

Embora os anos de 1970 tenham apresentado um ensino mais convergente com as 

práticas sociais, a concepção de língua como instrumento de comunicação implicou um 

trabalho de leitura e de escrita com fins em si mesmos, ainda distantes do contexto que lhes 

dão sentido como parte do uso social. 

Em meados dos anos de 1980, com o processo de redemocratização do país, após um 

período marcado pela instauração do governo militar em 1964, intensificaram-se debates 

acerca da qualidade do ensino brasileiro, trazendo para reflexão e análise a concepção de 

língua que deveria fundamentar a prática pedagógica. Contribuíram, para tanto, os estudos de 

diferentes teóricos, dentre os quais mencionamos João Wanderley Geraldi.  
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Na coletânea “O texto na sala de aula”, organizada por Geraldi ([1984] 2006), há uma 

publicação de estudos que associam a ineficácia do ensino de Língua Portuguesa à 

artificialidade que se instituía em sala de aula, a partir da visão de que 

 
na escola não se escrevem textos, produzem-se redações. E estas nada mais 

são do que a simulação do uso da língua escrita. Na escola não se leem 

textos, fazem-se exercícios de interpretação e análise de textos. E isso nada 

mais é do que simular leituras. Por fim, na escola não se faz análise 

linguística, aplicam-se a dados análises preexistentes. E isso é simular a 

prática científica da análise lingüística (GERALDI, [1984] 2006, p. 90). 

 

A partir de críticas como essas, acentuava-se a necessidade de reformulação do ensino 

de Língua Portuguesa, voltado para o trabalho com a modalidade oral e escrita da língua em 

seu caráter interlocutivo. Sobre esse aspecto, Geraldi ([1984] 2006) destacou a importância de 

a linguagem ser concebida como lugar de interação humana, em que os sujeitos se constituem 

no processo das relações sociais. Sírio Possenti ([1984] 2006, p. 36), por meio da referida 

coletânea, realçou a importância de o domínio de uma língua ser resultado de práticas 

significativas e contextualizadas, tendo em vista que “não se aprende por exercícios, mas por 

práticas significativas. Essa afirmação fica quase óbvia se pensarmos em como uma criança 

aprende a falar com os adultos com quem convive e com seus colegas de brinquedo e 

interação em geral”. 

Dessa forma, observamos que os anos 1980 trouxeram posicionamentos dissidentes 

sobre modelos teóricos e procedimentos didáticos que se calcavam na concepção de língua 

como código, no ensino de língua distanciado da realidade do aluno, nas redações escolares 

isentas de características interlocutivas e nas atividades de leitura e de escrita que 

artificializavam o papel do aluno como leitor e escrevente de textos. Em resposta às críticas 

vigentes, destacamos a mudança de denominação das disciplinas “Comunicação e Expressão” 

e “Comunicação em Língua Portuguesa” para “Português”, tanto no currículo do ensino 

fundamental quanto no do médio. 

Na interpretação de Mortatti (2004, p. 72), tratava-se de pensar o ensino da leitura e da 

escrita, do ponto de vista didático-pedagógico, “[...] como uma questão não apenas técnica, 

mas principalmente política, dada sua fundamentação em teorias sobre as relações entre 

linguagem e classe social que expressavam compromissos com a luta contra as desigualdades 

sociais”. Isso implicava, necessariamente, um ensino de língua voltado para a perspectiva 
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social dos conteúdos e para usos da língua(gem) que contribuíssem para a formação e a 

participação cidadã dos alunos em sua interação com o outro.  

No entanto, em torno dessa busca por ressignificações no ensino, persistiu-se, nas 

propostas docentes, assim como nos livros didáticos, em dar continuidade a práticas de leitura 

e de produção que tratavam prioritariamente o texto como meio para o trabalho com análises 

gramaticais e estruturais, não se concretizando orientações didáticas sobre o processo 

interlocutivo do texto. Por outro lado, reconhecemos que a preocupação dos anos 1980, 

voltada para o redimensionamento do ensino de Língua Portuguesa, tornou-se basilar para os 

debates dos anos subsequentes, sobretudo para os estudos acerca dos gêneros discursivos.  

Assim, conforme preconizam Araújo e Barbosa (2015), a partir dos anos de 1990, um 

conjunto de ações legais foi implantado pelo governo federal, quando novas medidas pontuais 

acerca da reformulação do ensino e da promoção da leitura foram divulgadas por meio de 

documentos, leis e programas. Nesse contexto dos anos 1990, fazemos menção aos Decretos 

n. 519 e n. 520, de 13 de maio de 1992, bem como aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) de Ensino Fundamental, divulgados a partir de 1997.  

Com o Decreto n. 519 (BRASIL, 1992a), foi instituído o Programa Nacional de 

Incentivo à Leitura, o PROLER, com o objetivo de promover o interesse nacional pelo hábito 

da leitura, estruturar uma rede de projetos capaz de consolidar práticas leitoras e criar 

condições de acesso ao livro. Por conseguinte, com o Decreto n. 520 (BRASIL, 1992b), foi 

instituído o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que apresenta, entre seus objetivos, 

incentivar a implantação de serviços bibliotecários em todo o território nacional; promover a 

criação de bibliotecas em municípios desprovidos de bibliotecas públicas; favorecer a ação 

dos coordenadores dos sistemas estaduais e municipais para que atuem como agentes 

culturais, em favor do livro e de uma política de leitura no país; e desenvolver atividades de 

treinamento e qualificação de recursos humanos, para o funcionamento adequado das 

bibliotecas brasileiras. 

Em nossa compreensão, a criação desses decretos revelava a necessidade de fomentar 

o hábito da leitura para além da escola, visando à criação de bibliotecas como espaço cultural 

e educacional, à ampliação do acesso ao livro e à leitura, bem como à sua divulgação e 

valorização como bens culturais do país. No entanto, foi com a publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais que a abordagem da leitura e da escrita, a partir dos contextos de 

interação, ganhou maior visibilidade. Como o próprio nome sugere, os PCN buscam trazer 
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princípios educacionais para o ensino brasileiro, com vistas a contribuir para a construção de 

diretrizes aos currículos municipais e estaduais das diferentes áreas de conhecimento. 

Os PCN (BRASIL, 1997, 1998) voltados para o ensino de Língua Portuguesa 

trouxeram à tona a abordagem dos gêneros discursivos para o tratamento dos textos orais e 

escritos, propondo que o aluno vivencie diferentes situações de participação social. Para o 

eixo de leitura e de escrita, os PCN (BRASIL, 1997, p. 43) esclarecem que “a leitura, como 

prática social, é sempre um meio, nunca um fim. Ler é resposta a um objetivo, a uma 

necessidade pessoal”, além de que “[...] a prática de produção de textos precisa realizar-se 

num espaço em que sejam consideradas as funções e o funcionamento da escrita, bem como 

as condições nas quais é produzida: para que, para quem, onde e como se escreve” (BRASIL, 

1997, p. 49). 

A concepção dos gêneros discursivos como elementos orientadores e constitutivos das 

práticas sociais do ler, escrever, falar e escutar atendia às demandas vigentes, marcadas pela 

efervescência das tecnologias da informação e comunicação. As diferentes formas de se 

relacionar por meio do contexto tecnológico fomentaram a diversidade de usos da 

língua(gem), com novas nuances em torno das práticas de leitura e de escrita realizadas pelos 

sujeitos. 

Em sendo assim, a partir da segunda metade dos anos 1990, o trabalho com os gêneros 

discursivos chegou, cada vez mais, ao contexto de ensino da língua materna, fosse nos 

documentos oficiais, fosse nas propostas curriculares, fosse na produção dos livros didáticos. 

Por outro lado, apesar dos debates empreendidos sobre a importância dos gêneros discursivos 

para o processo social e interlocutivo nas práticas de leitura e de escrita, frisou-se no ensino o 

uso prescritivo, classificatório e estrutural dos gêneros, com orientações didáticas que pouco 

diziam sobre a situação social de interação (destinatário, objetivo, esfera de circulação etc.). 

Consequentemente, a perspectiva do ensino com base nos gêneros não se distinguiu em 

efetivo das abordagens realizadas nos anos de 1970 e 1980. 

Essa informação traz, para nossas reflexões, a atenção que devemos ter no projeto de 

letramento de nossa pesquisa, com o propósito de não denegarmos o caráter situado da 

língua(gem) e do trabalho com os gêneros em seus mais variados usos de relação social, como 

se bastassem propostas restritas à caracterização de aspectos descritivos e normativos.  

Consideramos que as mudanças, os conflitos, as reformas e os dissensos ocorridos na 

educação escolar brasileira ao longo das diferentes décadas nos mostram as possibilidades e 

os desafios do ensino de Língua Portuguesa, em sua historicidade, com os transcorridos 
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contextos de caráter político, econômico e sociocultural. Ainda, se pensarmos no século XXI, 

é fundamental compreendermos que 

 
se, no passado, a educação linguística poderia ter sido considerada 

secundária em termos de sua relevância para as nossas vidas, isso certamente 

não é o caso dos dias de hoje. [...] A compreensão de que vivemos em um 

mundo multisemiótico (para além da letra, ou seja, um mundo de cores, 

sons, imagens e design que constroem significados em textos orais/escritos e 

hipertextos) e de que é necessário entender tal mundo, para que seja possível 

fazer escolhas entre os discursos que se apresentam, tem transformado a 

educação linguística em peça fundamental para enfrentar os desafios da 

contemporaneidade na construção da cidadania. É preciso, então, trazer a 

linguagem para o centro de atenção na vida escolar, tendo em vista o papel 

do discurso nas sociedades densamente semiotizadas em que vivemos 

(MOITA LOPES; ROJO, 2004, p. 43-46). 

 

Baseando-nos nessa asserção, importa levarmos em conta as implicações que uma 

sociedade extremamente semiotizada, em que somos confrontados com novos modos de se 

construir as relações sociais, engendra na relação dos sujeitos com as práticas de leitura e de 

escrita. A integração das múltiplas semioses, tais como (hiper)texto, imagem e som, tem 

impactado os modos sociais de interagirmos, reverberando a existência de gêneros discursivos 

diversificados e mobilizando os modos de ser e de estar no mundo, seja com interlocutores 

fisicamente distantes, seja com a transposição de fronteiras espaciais e temporais, seja na 

constituição identitária do sujeito.   

As nuances promovidas pelas mudanças tecnológicas emergentes em uma sociedade 

letrada influenciam as possibilidades de uso da língua(gem) e, consequentemente, seu ensino 

na escola e fora dela. Portanto, a escola não pode ignorar a relação que os estudantes 

estabelecem, desde muito cedo, com as tecnologias da informação e da comunicação em seu 

contexto de vida, cabendo a ela estar situada nos usos linguísticos que emergem nesse 

cenário. É nesse sentido que o ensino de Língua Portuguesa se encontra diante da necessidade 

de conceber práticas sociais de leitura e de escrita como objetos de reflexão e de ensino, 

visando ampliar as práticas letradas dos estudantes e familiarizá-los com as novas relações de 

uso da língua escrita.  

Nesse contexto de vigência do século XXI, destacamos a publicação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013), que trazem 

encaminhamentos específicos para a articulação dos princípios, dos critérios e dos 

procedimentos que devem ser assegurados na educação infantil, no ensino fundamental e no 

ensino médio, bem como nas modalidades com que podem se apresentar. De acordo com o 
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referido documento, a educação brasileira deve propor uma escola emancipadora e 

libertadora, uma vez que 

 
compreender e realizar a educação, entendida como um direito individual 

humano e coletivo, implica considerar o seu poder de habilitar para o 

exercício de outros direitos, isto é, para potencializar o ser humano como 

cidadão pleno, de tal modo que este se torne apto para viver e conviver em 

determinado ambiente, em sua dimensão planetária. A educação é, pois, 

processo e prática que se concretizam nas relações sociais que transcendem o 

espaço e o tempo escolares, tendo em vista os diferentes sujeitos que a 

demandam. [...] A escola, face às exigências da Educação Básica, precisa ser 

reinventada: priorizar processos capazes de gerar sujeitos inventivos, 

participativos, cooperativos, preparados para diversificadas inserções sociais, 

políticas, culturais, laborais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e 

problematizar as formas de produção e de vida (BRASIL, 2013, p. 16). 
  

É de se notar o destaque dado à educação como um processo essencialmente 

sociopolítico. Por esse motivo, cabe a escola desempenhar o seu compromisso de ser 

corresponsável pela inclusão e pela participação dos estudantes na construção da vida social, 

cientes e conscientes da obtenção de seus direitos e da assunção de seus deveres. Diante disso, 

compartilhamos da perspectiva de que 

 
ser letrado é um direito do cidadão e é um dever do Estado. Sendo assim, 

como principal agência de letramento, a escola precisa cumprir seu papel, 

propiciando o acesso à cultura escrita aos que nela estão inseridos. Se o 

letramento confere poder aos indivíduos, a escola não pode prescindir de sua 

responsabilidade. Cabe a ela oferecer as condições necessárias para que os 

educandos aprendam a ler e a escrever satisfatoriamente, para atender suas 

necessidades de participação social e política, tornando-os cidadãos 

emancipados (SANTOS, 2012, p. 66). 

 

Frente ao exposto, devemos assumir o compromisso de, no projeto de letramento de 

nossa pesquisa, oferecermos um ensino que possibilite aos alunos o trabalho com as práticas 

sociais da leitura e da escrita, em seu vínculo com a perspectiva situada e sociointeracional da 

língua(gem) em uso. Cabe, portanto, promovermos situações em que os educandos se 

constituam como sujeitos atentos, críticos e copartícipes diante do atendimento às 

necessidades e à tomada de decisões, pertinentes tanto ao plano individual quanto ao 

comunitário, entendendo que as práticas de uso da língua escrita se inter-relacionam com a 

participação cidadã em uma sociedade cada vez mais letrada.  

Por tal razão, nas seções teóricas e metodológicas que seguem, visamos nos pautar em 

estudos que contribuam para a aproximação entre os usos da língua escrita na escola e em 
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outras esferas mais abrangentes, por meio dos quais os alunos possam desenvolver suas ações 

sociopolíticas uns com os outros.  
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3 O FENÔMENO DO LETRAMENTO: PLURALIDADE DE CONCEITOS 

 

Tudo tem a ver com o conhecimento: as maneiras 

utilizadas pelas pessoas quando consideram a 

leitura e a escrita vêm em si mesmas enraizadas em 

conceitos de conhecimento, de identidade e de ser 

(STREET, 2003, p. 4). 

 

O fenômeno8 do letramento vem sendo discutido ao longo das últimas décadas, tendo 

os mais variados âmbitos da sociedade envolvidos na realização de pesquisas: instituições 

públicas e privadas de formação inicial e continuada de professores, sistemas de avaliação 

nacional, documentos curriculares oficiais, congressos nacionais e internacionais, meios 

midiáticos e comunidades escolar e familiar. Nesse sentido, se entendemos, como Street 

(2003), que as considerações sobre leitura e escrita estão enraizadas por conceitos de 

conhecimento, de identidade e de ser dos sujeitos que as utilizam, a diversidade de pesquisas 

na área tem gerado uma pluralidade conceitual, bem como resultados diversos de importância 

para a formação docente, para a educação básica e para o campo epistemológico dos estudos 

da linguagem.  

No construto teórico que segue, importa levarmos em conta a natureza multifacetada 

atribuída ao termo letramento, dada a dificuldade de se estabelecer um consenso em torno de 

sua definição. Devido a isso, faremos uma breve apresentação das proposições deliberadas 

por alguns estudiosos, considerados representativos e influentes nas pesquisas que envolvem 

o letramento no Brasil, na tentativa de buscar o que, para nós, se revela mais coerente para os 

estudos desta tese. Não se trata, portanto, de escolher o conceito mais “correto”, mas de 

encontrar aquele que se mostra mais relevante às nossas reflexões, uma vez que a forma de 

concebermos o letramento enraíza-se também na forma de concebermos a língua(gem) 

escrita, o sujeito letrado na contemporaneidade e, especialmente, as práticas sociais 

desenvolvidas na escola, campo de estudo desta tese. A posteriori, apresentaremos algumas 

considerações acerca do fenômeno do letramento e, também, de sua articulação com os 

                                                             
8 O conceito sobre fenômeno se aproxima da compreensão apresentada pelo Grupo de Pesquisa Cultura Escrita e 

Escolarização, do Núcleo de Estudos em Linguística Aplicada (NELA/UFSC), ao se ancorar nos estudos de 

Faraco (2007) sobre a filosofia da existência. Para o referido Grupo (MOSSMANN, 2014; PEDRALLI, 2014), 

conceber o letramento como fenômeno significa compreendê-lo como um conjunto de práticas situadas de uso da 

escrita que se oferecem à observação da intelecção humana, por envolver implicações sócio-históricas, 

socioeconômicas e políticas.  
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projetos de letramento, mediante estudiosos a quem nos filiamos, descrevendo premissas 

teóricas que fundamentam este trabalho.  

 

3.1 Letramento no Brasil: introdução ao tema 

 

 Conforme defende Kleiman ([1995] 2012), o termo letramento foi cunhado no Brasil 

por Mary Kato, em 1986, no livro “No Mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística”. 

Para Kato, a escola teria a função de inserir a criança no mundo da escrita, objetivando torná-

la um “cidadão funcionalmente letrado” e capaz de atender ao seu crescimento cognitivo 

individual, como também às demandas de uma sociedade que prestigia a norma culta da 

língua. Nessa obra, a autora busca dar destaque aos aspectos de ordem cognitiva da língua 

escrita, cujo letramento é entendido como uma habilidade individual de uso da língua de 

prestígio. Podemos verificar, então, que, em sua origem, ainda não há um sentido conferido ao 

letramento como atualmente se discute – em seu vínculo com as práticas sociais e ao poder 

imbricados em seu uso.  

 No livro “Adultos não alfabetizados: o avesso do avesso”, publicado em 1988, Leda 

Tfouni focaliza as relações entre escrita, alfabetização e letramento a partir do resultado de 

uma investigação feita com um grupo de adultos brasileiros não alfabetizados. Baseando-se 

nisso, Tfouni ([1988] 2006) defende que a alfabetização se refere à aquisição da escrita 

enquanto processo de âmbito individual e ao letramento, por sua vez, como aspectos sócio-

históricos de aquisição da escrita por uma sociedade, remetendo-se sempre ao social mais 

amplo. Há, nessa conceituação, a defesa por estudos sobre letramento que não se restrinjam 

somente aos processos de aquisição da escrita, mas que também englobem investigações que 

levem em conta as consequências da ausência dessa escrita e os impactos sociais do 

letramento. 

 Em 1995, com a publicação do livro “Os significados do letramento: uma nova 

perspectiva sobre a prática social da escrita”, Angela Kleiman apresenta uma definição de 

letramento como sendo “[...] um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, como 

sistema simbólico e como tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos” 

(KLEIMAN, [1995] 2012, p. 18-19). Segundo a referida autora, essa definição de letramento 

implica considerar os usos, as funções e os impactos sociais da escrita, transcendendo a 

aquisição da base alfabética da língua.  



53 

 

 

 

 Assumir o letramento sob um viés socialmente situado significa envolver as práticas 

da leitura e da escrita para além do processo de alfabetização, em busca de contemplar suas 

funções e seus impactos nas mais diversificadas esferas da atividade humana, o que abrange 

seus diferentes níveis socioeconômicos e/ou de escolaridade. No caso, vislumbra-se o 

letramento como um fenômeno que não se restringe ao contexto escolar e às suas exigências, 

mas que se expande aos diversos outros contextos em que se necessita das práticas do ler e do 

escrever. Entende-se, ainda, a alfabetização como uma das práticas de letramento9, cuja 

especificidade é marcada pelo ensino sistemático da escrita alfabética. Dessa compreensão, 

advém identificarmos a existência de similaridades entre as definições propostas por Tfouni e 

Kleiman no que diz respeito à abrangência do letramento, não o limitando unicamente ao 

processo de apropriação do sistema de escrita alfabética. 

 Por meio do livro “Letramento: um tema em três gêneros”, publicado em 1998, Magda 

Soares apresenta uma sistematizada reflexão sobre o conceito de letramento, associando-o ao 

“[...] estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de 

ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais” (SOARES, [1998] 2009, p. 39). Essa 

autora complementa, ainda, que o aludido termo surge como resposta às exigências de uma 

sociedade cada vez mais grafocêntrica, pois não basta somente aprender a ler e a escrever, é 

preciso também fazer uso das variadas práticas sociais de leitura e de escrita que emergem em 

nossa vida. 

 Partindo dessa reflexão, verificamos que o conceito de letramento como estado ou 

condição10 envolve a capacidade de um sujeito ou de um grupo, ao ter se apropriado da 

escrita, de prover respostas a determinadas demandas que surgem. Tal estado ou condição 

ajusta-se bem ao letramento da esfera escolar, uma vez que esta faz uso de indicadores para 

sua avaliação e medição, em busca de obter dados sobre a apreensão de conhecimentos, de 

habilidades, de atitudes e de demais práticas ligadas à leitura e à escrita do aluno.   

 Com a publicação do livro “Alfabetismo e Atitudes: pesquisa com jovens e adultos”, 

de 1999, Vera Masagão Ribeiro esclarece sua opção pelo termo alfabetismo em vez de 

                                                             
9 Street (2003) explica que as práticas de letramento levam em conta os conceitos e os modelos sociais que 

circundam a natureza dos eventos de letramento e que conferem sentido às situações de uso da leitura e da 

escrita. Mais adiante, trataremos dessa concepção.  
10 O que Soares define como letramento é, para Rojo (2009, p. 45, grifo da autora), o que se conceitua como 

alfabetismo: “O foco do conceito de alfabetismo está no conhecimento, nas capacidades envolvidas na leitura e 

na escrita. É, portanto, um conceito de natureza sobretudo psicológica e de escopo individual – investigamos os 

níveis de alfabetismo dos indivíduos de determinada população”. 
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letramento. Ao estudar o alfabetismo junto à população jovem e adulta, a autora justifica sua 

escolha em razão de que 

 
[...] o termo alfabetismo é utilizado com o mesmo sentido do termo em 

inglês literacy, designando a condição de pessoas ou grupos que não apenas 

sabem ler e escrever, mas também, como propõe Magda Becker Soares, 

utilizam a leitura e a escrita, incorporando-as em seu viver, transformando 

por isso sua condição (Soares, 1995). Apesar de alguns autores brasileiros 

utilizarem o neologismo “letramento” com o mesmo sentido, preferiu-se, 

aqui, empregar o termo alfabetismo [...], por ser um termo já dicionarizado e 

também por guardar a mesma raiz de “alfabetização”, relativo ao ato de 

ensinar ou disseminar o ensino da leitura e da escrita (RIBEIRO, 1999, p. 16, 

grifo nosso). 

 

 Depreendemos do fragmento lido que o alfabetismo se aproxima do conceito de 

letramento proposto por Magda Soares, constituindo-se como a condição de pessoas ou de 

grupos saberem utilizar a leitura e a escrita enquanto habilidades necessárias para sua inserção 

na sociedade contemporânea. Para tanto, as habilidades relacionadas ao alfabetismo passam a 

ser requeridas não somente pelos contextos escolares, mas também pelos extraescolares, cuja 

demanda impõe o desenvolvimento de tais capacidades básicas como elemento favorável a 

transformar a atual condição do sujeito. 

 Ainda sobre a definição do termo letramento, podemos realçar os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) de Ensino Fundamental, divulgados a partir de 1997. No que 

condiz especificamente aos PCN de Língua Portuguesa dos 1º e 2º ciclos (1ª a 4ª série), o 

referido termo é mencionado brevemente em alguns trechos do documento, seja no uso das 

expressões grau de letramento (p. 21) e processo de letramento (p. 40), seja no uso de notas 

do rodapé para definir o próprio termo (p. 21) e também o conhecimento letrado (p. 28). 

Conforme mostram os excertos a seguir: 

 
Essa responsabilidade [garantir a todos os alunos o acesso aos saberes 

linguísticos necessários para o exercício da cidadania] é tanto maior quanto 

menor for o grau de letramento das comunidades em que vivem os 

alunos. Considerando os diferentes níveis de conhecimento prévio, cabe à 

escola promover a sua ampliação de forma que, progressivamente, durante 

os oito anos do ensino fundamental, cada aluno se torne capaz de interpretar 

diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como 

cidadão, de produzir textos eficazes nas mais variadas situações (BRASIL, 

1997, p. 21, grifo nosso). 

 

Letramento, aqui, é entendido como produto da participação em práticas 

sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São 

práticas discursivas que precisam da escrita para torná-las 
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significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de 

ler ou escrever. Dessa concepção decorre o entendimento de que, nas 

sociedades urbanas modernas, não existe grau zero de letramento, pois 

nelas é impossível não participar, de alguma forma, de algumas dessas 

práticas (BRASIL, 1997, p. 21, grifo nosso). 

 

Diante do exposto, aferimos que, para os PCN de Língua Portuguesa, o letramento 

possui uma estreita relação com os textos que circulam socialmente e que o domínio pelo uso 

de tais textos é fundamental para uma participação social efetiva, de modo a contribuir para as 

práticas letradas da sociedade atual. Destacamos também a menção que os PCN fazem à 

escola, caracterizando-a como instituição responsável por promover o contato do aluno com 

os textos representativos das práticas sociais, ampliando sua competência linguística e sua 

participação nas diferentes situações de interação.  

No entanto, é válido ressaltarmos uma das expressões utilizadas pelos PCN: grau de 

letramento. Embora o documento não apresente posicionamento explícito quanto ao seu 

significado, em nossa pesquisa, evitamos fazer uso dessa expressão, pois, em nosso 

entendimento, o termo “grau de letramento” pode levar ao risco de se tomar como referências 

as práticas normativas e valorizadas pelas classes média e/ou alta de nossa sociedade, as quais 

procuram impor um letramento mais “correto” e esperado. Nesse caso, há nesta pesquisa a 

defesa por um conceito de letramento que não se reduz a saberes padronizados, 

hierarquizados e rotulados, os quais não consideram a variável das experiências de cada 

sujeito. Para tanto, apoiamo-nos em Paulo Freire ([1993] 2012, p. 103), ao considerar que há 

entre nós uma forte tendência “[...] que nos empurra no sentido de fazer claro que o diferente 

de nós é inferior. Partimos de que a nossa forma de estar sendo não é apenas boa mas é 

melhor do que a dos outros, diferentes de nós. A intolerância é isso. É o gosto irresistível de 

se opor às diferenças”. 

Por essa razão, neste trabalho, evitamos utilizar expressões do tipo “maior grau de 

letramento” e/ou “menor grau de letramento”, uma vez que defendemos que o fenômeno do 

letramento envolve diversificadas práticas sociais, fazendo ressoar as peculiaridades traçadas 

por um sujeito que, com ou sem escolaridade, faz uso da língua(gem) escrita em seu dia a dia. 

Evitamos, então, dar notoriedade aos discursos hierarquizados que tratam da superioridade ou 

da inferioridade de determinadas competências de leitura e escrita, como também do 

apagamento dos sujeitos ou grupos que demonstram pouca desenvoltura com o ler e o 

escrever, conforme padronização estabelecida pelos grupos de prestígio. 
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A partir dessa compreensão, é pertinente ressaltarmos os estudos de Freire (1981, 

[1990] 2006), ao tratar a leitura e a escrita em seu caráter social. Em suas diferentes obras, 

Freire apresenta um conceito de alfabetização muito próximo ao dos estudos de letramento 

aqui assumidos. Para ele, a alfabetização designa uma prática que usa a língua escrita como 

instrumento de conscientização crítica da realidade em que se vive, em uma ação autêntica de 

democratização, a fim de agir sobre essa realidade e transformá-la.  

Por essa acepção, a alfabetização não é concebida somente como a apropriação do 

sistema de escrita alfabética no âmbito escolar, mas sim como um processo em que a leitura e 

a escrita são usadas pelo sujeito enquanto meio para participar conscientemente do contexto 

em que se encontra, em busca de uma possível mudança social. Podemos perceber, desse 

modo, que os estudos de Freire ajudam a dar respaldo às pesquisas que envolvem o 

letramento, incluindo os próprios fundamentos de nossa pesquisa, ao se aproximarem de 

referenciais que o abordam em função da prática social e de suas pluralidades. 

 Em síntese, esse breve panorama acerca do letramento no Brasil auxilia-nos a 

descortinar a existência de diferentes estudos que têm se engajado a entender e a ampliar o 

que constitui esse fenômeno. Conforme pode ser constatado, a intensificação dos debates 

sobre o referido tema resguarda a pluralidade do fenômeno do letramento, evitando 

homogeneizações e invariabilidades. 

 Tal pluralidade envolvida faz-nos adotar, como referência desta pesquisa, as 

concepções que partem do princípio de que o conceito de letramento se vincula às práticas 

sociais mediadas pela escrita em diferentes contextos, as quais os sujeitos colocam em ação 

para alcançar um determinado propósito.  

 

3.2 Letramento como prática social: visibilidade ao múltiplo e ao singular 
 

 O fenômeno do letramento, assentado sob o viés da prática social, vincula-se à 

perspectiva teórica dos estudos de letramento11, em que os usos da escrita são constituídos 

situadamente, conforme instituições, socialização de participantes e relações de poder que 

perpassam o uso da língua(gem). Salientamos que o conceito de prática social adotado neste 

                                                             
11 Não nos referimos ao termo “Novos Estudos de Letramento” para a realidade brasileira, pois, como esclarece 

Kleiman (2008), o conceito de letramento no Brasil é bem mais recente que no exterior, datando apenas da 

década de 1990, e, assim, em nosso país, os estudos do letramento são todos novos. Para Kleiman e Oliveira 

(2008, p. 7), a referência a “novos” tem mais sentido nos países de língua inglesa, a fim de enfatizar as pesquisas 

que passaram a considerar os aspectos sociais do uso da língua escrita: “Ao contrário do que aconteceu no Brasil, 

em que um novo termo foi cunhado, o termo, em inglês, ‘literacy’ abrange os termos alfabetização e letramento, 

daí o recurso ao adjetivo ‘novos’ para referir-se ao que aqui chamamos ‘estudos de letramento’”.  
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estudo se reporta a Chouliaraki e Fairclough (1999, p. 21, tradução nossa), que o definem 

como “[...] formas habituais, vinculadas a tempos e lugares particulares, nos quais as pessoas 

aplicam recursos (materiais ou simbólicos) para agir juntos no mundo”12. Ou seja, enquanto 

formas habituais de agir no mundo, as práticas sociais estão situadas na vida, sendo realizadas 

nos âmbitos de tempo e de lugar e articulando-se às relações humanas com suas experiências, 

conhecimentos e maneiras particulares de usar a linguagem. 

 Além disso, ancorando-nos em Kleiman e Oliveira, respectivamente, na perspectiva 

dos estudos de letramento, ressaltamos que “[...] não há apenas uma forma de usar a língua 

escrita – a reconhecida e legitimada pelas instituições poderosas, à qual poucos têm acesso –, 

mas há múltiplas formas de usá-la, em práticas diversas que são sociocultural e historicamente 

determinadas” (KLEIMAN, 2008, p. 490). Apontamos, ainda: “[...] os estudos de letramento 

reenquadraram-se, passando a destacar a complexidade da vida social, a pluralidade dos 

contextos sociais e culturais, a força das mudanças sociais e a implicação dessas mudanças 

nas práticas de letramento cotidianas” (OLIVEIRA, 2010, p. 329-330).  

 Os estudos de letramento se pautam em uma abordagem sócio-histórica e cultural da 

língua(gem) escrita, não pressupondo a existência de um letramento universal, ou seja, de um 

padrão único de letramento comum a todos os sujeitos. Pressupõem, sim, um olhar 

etnográfico direcionado às especificidades de uma leitura e escrita situada e construída em 

contextos sociais, em espaços e tempos particulares.   

 Partindo dessa compreensão, assumimos que o conceito de letramento transpõe o mero 

conjunto de habilidades cognitivas a serem apreendidas pelos sujeitos, ao se levarem em conta 

as práticas socialmente vivenciadas na sociedade, sejam elas valorizadas, sejam não 

valorizadas, e que variam de acordo com os propósitos dos sujeitos que nelas se engajam. É 

imprescindível reconhecermos que “ser letrado” na contemporaneidade significa ser um 

sujeito que participa de situações consubstanciadas pela modalidade escrita da língua, mesmo 

apresentando um conhecimento mínimo para com o ato de ler e de escrever. Por exemplo, 

uma criança não alfabetizada pode folhear um livro e escutar frequentemente histórias 

contadas para ela; um adulto não alfabetizado pode reconhecer produtos pelas marcas e 

identificar o número do ônibus de que necessita para chegar a um lugar. 

Entendemos que as considerações expostas nos ajudam a pensar sobre o nosso objeto 

de estudo – ensino de Língua Portuguesa em projeto de letramento –, de modo que a 

                                                             
12 Texto original: “[…] habitualised ways, tied to particular times and places, in which people apply resources 

(material or symbolic) to act together in the world”. 
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realização das ações com os participantes desta pesquisa considere o caráter situado das 

práticas de uso da língua escrita, seus objetivos, as situações comunicativas em que se 

desenvolvem, as instituições e os interlocutores com os quais interagem, suas representações 

de mundo, o que implica a construção e a negociação de sentidos durante o curso desse 

processo. 

As apreciações aqui externadas remetem-nos ao modelo ideológico13 de letramento 

defendido por Brian Street (2014). Segundo esse autor, o modelo ideológico enfatiza a 

natureza social do letramento, concebendo a leitura e a escrita em termos de práticas concretas 

e sociais, cujos textos lidos e produzidos se tecem com as situações sociais, os valores e as 

representações a eles atribuídos.  

 
O modelo ideológico alternativo de letramento oferece uma visão com maior 

sensibilidade cultural das práticas de letramento, na medida que elas variam 

de um contexto para outro. [...] Neste sentido, o letramento é sempre 

contestado, tanto seus significados quanto suas práticas, e assim as versões 

específicas sobre ele serão sempre “ideológicas”, serão sempre 

fundamentadas em uma visão particular do mundo [...]. Não é válido sugerir 

que o “letramento” possa ser dado de modo “neutro”, sendo os seus efeitos 

“sociais” experimentados apenas posteriormente (STREET, 2003, p. 4-5). 

 

 De acordo com o autor, o letramento é reconhecido por sua natureza ideológica e, 

portanto, por relações de poder a ele associadas, cujas consequências variam conforme a 

situação. Nesse caso, estamos tratando de uma prática de leitura e de escrita inextricavelmente 

ligada por relações culturais e de poder de uma dada sociedade, e não simplesmente por 

aspectos técnicos e cognitivos do uso da língua escrita. Por esse viés, compreendemos que tais 

práticas letradas podem atuar ora como instrumento de dominação e de exclusão, ora como 

instrumento de cidadania, a depender das escolhas, dos interesses e dos posicionamentos das 

relações intersubjetivas que as estiverem realizando.  

Compartilhamos do entendimento de que é possível associar essa discussão ao debate 

proposto pelo pensamento bakhtiniano acerca das forças centrípetas e centrífugas que 

participam da natureza dialógica da linguagem.  

 
Juntamente com as forças centrípetas, as forças centrífugas da linguagem 

continuam seu trabalho ininterrupto. Ao lado da centralização e da 

unificação verbo-ideológica, os processos ininterruptos de descentralização e 

                                                             
13 Para Street (2014, p. 173), a ideologia é o “[...] lugar de tensão entre autoridade e poder, de um lado, e 

resistência e criatividade individual, do outro [...]”, cuja tensão “[...] opera por meio de uma variedade de 

práticas culturais, incluindo particularmente a língua e, claro, o letramento”.  
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desunificação prosseguem. Cada enunciado concreto de um sujeito falante 

serve como um ponto no qual as forças centrífugas e as forças centrípetas se 

encontram. O processo de centralização e descentralização, de unificação e 

desunificação se cruzam no enunciado; o enunciado não só atende as 

necessidades da sua própria língua como um ato de fala individualizado 

personificado, mas também responde às exigências da heteroglossia, ele é de 

fato um participante ativo em tal diversidade de discurso14 (BAKHTIN, 

1981, p. 272, tradução nossa). 

 

Há, para Bakhtin, um embate de forças centrípetas (as que buscam impor 

centralização) e centrífugas (as que buscam descentralização) operante nos discursos 

circundantes nos estratos da sociedade. Remetendo-nos ao letramento, é possível 

identificarmos que os conflitos da língua(gem) escrita, axiologicamente saturada pelos valores 

sociais oriundos dos sujeitos que a utilizam, reflete o confronto entre a voz da autoridade, que 

age em busca da dominação e da submissão da heterogeneidade, e a voz internamente 

dialógica, que, ao se entrecruzar com outras vozes, age em busca de subverter o 

monologismo15.  

A esse respeito, depreendemos que o projeto de letramento desenvolvido com a turma 

do 5º ano do ensino fundamental deve ser orientado por relações dialógicas entre os 

colaboradores do projeto e, assim, pelo seu posicionamento crítico diante da heterogeneidade 

discursiva. Portanto, em concordância com Street (2014), não devemos reduzir o letramento a 

um conjunto de habilidades cognitivas individuais, supostamente desvinculadas do contexto 

social, bastando aos sujeitos aprender determinadas técnicas como condição para obter 

progresso, civilização e mobilidade social. Para o referido autor, uma perspectiva assim 

apregoa a falsa crença de que o letramento, em si mesmo, traz esses efeitos benéficos, 

independentes das conjecturas socioeconômicas e políticas existentes.  

Ainda nesse sentido, Street (2003, 2014) discute acerca da reprodução de outros 

estereótipos, tais como: visão etnocêntrica de que há um letramento único e compacto, 

negando os vários usos e significados do ler e do escrever; distanciamento entre sujeito e 

                                                             
14 Texto original: “Alongside the centripetal forces, the centrifugal forces of language carry on their 

uninterrupted work; alongside verbal-ideological centralization and unification, the uninterrupted processes of 

decentralization and disunification go foward. Every concrete utterance of a speaking subject serves as a point 

where centrifugal as well as centripetal forces are brought to bear. The process of centralization and 

decentralization, of unification and disunification, intersect in the utterance; the utterance not only answers the 

requirements of its own language as an individualized embodiment of a speech act, but it answers the 

requirements of heteroglossia as well, it is in fact an active participant in such speech diversity”. 
15 Levando em consideração o pensamento de Bakhtin ([1951/1953] 2011; [1959/1961] 2011), compreendemos 

que uma voz monológica pressupõe um grau mínimo de dialogismo, uma vez que em todo enunciado há certa 

interseção de réplicas ao dito. 
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língua, como se esta adquirisse qualidades autônomas, não sociais; ensino formalizado e 

prescritivo do texto escrito, cujos significados não são negociáveis; defesa de que o uso da 

língua escrita facilita as funções lógicas da linguagem, possibilitando que elas se separem das 

funções interpessoais; dicotomização entre oralidade e escrita, uma vez que a primeira, mais 

restritiva e inferior, é regida pelo pensamento concreto, enquanto a segunda, mais complexa e 

superior, é regida pela racionalidade e pela lógica, o que confere um status de superioridade 

aos povos envoltos pela aquisição da escrita. 

De um ponto de vista pedagógico, em nosso entendimento, estereótipos como esses se 

articulam a um ensino de leitura e de escrita encapsulado em habilidades educacionais regidas 

pela ótica conteudística e sujeitas aos limites linguísticos e estruturais da língua, sendo 

condições suficientes para assegurar a proficiência do aluno em relação ao domínio das 

competências do ler e do escrever. Inferimos que tal encaminhamento acaba por sedimentar 

um ensino fundamentalmente monológico, baseado na predominância da voz do professor, 

como também no esvaziamento de vivências com a língua escrita, desencadeando o 

tratamento universalizante dos alunos e o silenciamento de suas respectivas experiências. 

  Uma proposta como essa reporta-nos a uma das importantes reflexões feitas por 

Bakhtin/Voloshinov ([1929] 2012, p. 127-128), ao afirmar que a verdadeira natureza 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. [...] Assim, o discurso escrito é de certa maneira parte 

integrante de uma discussão ideológica”.  

Essa discussão nos permite compreender o ensino de Língua Portuguesa sob uma 

perspectiva do lugar do sujeito no processo, dos valores que a leitura e a escrita assumem na 

sua história e da concepção pela qual a língua(gem) é abordada. Tais percepções partem do 

campo teórico e nos possibilitam analisar seus desdobramentos na esfera escolar, para, dessa 

forma, melhor entendermos os fenômenos pedagógicos e o modo como se articulam às 

práticas letradas realizadas na escola. Consistem, ainda, em análises iniciais que nos fazem 

antecipar como esses aspectos epistemológicos cabíveis ao campo do letramento ganharão 

corpo na escola, campo de pesquisa desta tese, seja na seleção dos conteúdos trabalhados, seja 

nas orientações para retomada dos conhecimentos prévios dos alunos, seja na escolha dos 

gêneros discursivos utilizados, seja nas práticas de leitura e de escrita retomadas e 

desenvolvidas.   
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Conferimos que o caráter ideológico do letramento apresentado por Street (2003, 

2014) se caracteriza como uma das importantes concepções para pensarmos em nosso objeto 

de estudo, na medida em que potencializa a voz (co)autoral do sujeito, assim como colabora 

para o desvelamento do múltiplo e do singular subjacente a toda e qualquer escrita, uma vez 

que esta não é simplesmente uma tecnologia neutra. Na concepção do autor, 

 
[...] o modelo ideológico consegue perceber as habilidades técnicas 

envolvidas, por exemplo, na decodificação, no reconhecimento das relações 

entre fonemas e grafemas e no engajamento nas estratégicas aos níveis de 

palavras, sentenças e de textos [...]. Entretanto, o modelo ideológico 

reconhece que essas habilidades técnicas estão sempre sendo empregadas em 

um contexto social e ideológico, que dá significado às próprias palavras, 

sentenças e textos com os quais o aprendiz se vê envolvido (STREET, 2003, 

p. 8-9). 

 

 Nesse sentido, compreendemos que a natureza ideológica de um projeto de letramento, 

tal qual o nosso objeto de estudo, não nega a importância dos aspectos técnicos da leitura e da 

escrita, porém, entende que esses aspectos estão circundados por estruturas de poder e, 

destarte, por valores socioculturais particulares. Devido a esse cenário, é inegável que a escola 

promova as habilidades técnicas envolvidas no ensino a partir dos usos sociais da língua 

escrita, para, desse modo, contribuir na formação e na atuação do aluno pertencente à 

sociedade grafocêntrica.  

 

3.3 Letramentos: pluralização inerente aos eventos e às práticas letradas 
 

 O modelo ideológico, conforme pudemos observar na seção anterior, sinaliza a 

natureza situada do letramento, o que implica a existência de diferentes práticas de leitura e de 

escrita dos sujeitos que as exercem e, desse modo, a inferência em favor de os letramentos 

serem múltiplos. Mediante esse entendimento, Barton (1993, p. X, tradução nossa) assevera: 

 
[...] há diferentes mundos de letramento [...] há letramentos distintos que 

existem lado a lado, que os indivíduos têm diferentes experiências e 

diferentes demandas que lhes são feitas; e que pessoas diferentes têm 

experiências e propósitos distintos para a leitura e a escrita. Há mundos 

separados dos adultos e das crianças, de pessoas que falam línguas 

diferentes, de homens e de mulheres. Há também vários mundos públicos de 

letramento, definido pelas instituições sociais das quais nós participamos, 

tais como: escola, local de trabalho e repartições públicas16.  

                                                             
16 Texto original: “[...] there are different worlds of literacy [...] there are distinct literacies which exist alongside 

each other; that individual people have different experiencies and different demands made upon them; and that 

different people have distinct experience of and hopes and purposes for Reading and writing. There are the 



62 

 

 

 

Na perspectiva teórica apresentada, a terminologia mundos de letramento pressupõe o 

reconhecimento dos múltiplos usos de leitura e de escrita existentes em uma mesma 

comunidade ou em comunidades distintas, cuja heterogeneidade se associa a diferentes 

esferas da sociedade e a propósitos particulares da vida. Tornar visíveis os letramentos 

múltiplos pressupõe, então, a existência da multiplicidade de práticas situadas nas relações 

sociais, as quais podem ser globais, locais, dominantes, vernaculares, valorizadas e não 

valorizadas. 

Com um posicionamento similar, Oliveira (2010) esclarece que os letramentos são 

múltiplos em razão de as práticas letradas estarem associadas aos diferentes contextos de 

atividade, aos aspectos particulares da vida cultural e aos distintos sistemas simbólicos, de 

maneira a repercutirem na existência de funções e propósitos variados, nos papéis que os 

sujeitos exercem e no que eles necessitam realizar, bem como nos modos de interagir com a 

leitura e a escrita na vida social.  

Leituras múltiplas. Escritas múltiplas. Isso implica o reconhecimento do caráter plural 

das práticas sociais de letramento, incidindo nas relações de poder a ele vinculadas, nas 

diferenças de valores atribuídas pelos sujeitos e nas vivências distintas assumidas com as 

práticas de uso da língua escrita. Daí a importância de considerarmos o contexto situado da 

leitura e da escrita, compreendendo que elas não são concebidas e utilizadas igualmente nas 

diferentes realidades socioculturais, como também depreendendo que as relações de sentido 

construídas por leitores e escreventes em seus contextos de vida são também plurais.  

Diante da heterogeneidade das interações humanas, entendemos que o conceito de 

letramentos múltiplos reverbera a existência de gêneros discursivos diversificados, atendendo 

a demandas específicas da modalidade escrita da língua. Levando essa abordagem para a 

realização de nossa pesquisa, ganhamos a possibilidade de conceber os gêneros discursivos 

como artefatos essencialmente envolvidos com o caráter dialógico da língua(gem), de forma a 

viabilizarmos uma proposta pedagógica marcada pela interface com as especificidades da 

práxis humana. Ainda, compreendemos que tal conceito acentua uma concepção de escola 

enquanto espaço no qual convivem letramentos múltiplos, tornando-se base para uma 

educação em que as diferenças de práticas letradas sejam reconhecidas e negociadas. 

                                                                                                                                                                                              
separate worlds of adults and children, of people speaking different languages, of men and women. There are 

also various public worlds of literacy, defined by the social institutions we participate in”.  
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Nesse percurso de discussão sobre a pluralização do fenômeno do letramento, em sua 

natureza social e historicamente situada, convém destacarmos as teorizações sobre seus 

eventos e práticas, conceitos importantes para o trabalho baseado nos estudos de letramento. 

Os eventos de letramento, para Heath (1982, p. 50, tradução nossa), são “[...] ocasiões 

em que a linguagem escrita é parte integrante da natureza das interações dos participantes e de 

seus processos interpretativos e estratégias. [...] Cada comunidade tem regras para interação 

social e conhecimentos que ancoram os eventos de letramento”17. Em outras palavras, os 

eventos de letramento se referem a situações comunicativas em que a presença do texto 

escrito exerce uma função, central ou periférica, na intermediação das relações humanas, 

seguindo regras de uso da escrita socialmente provenientes da comunidade/da instituição em 

que estão inseridas. 

É válido destacar aqui o nosso entendimento de que os eventos de letramento não se 

restringem somente a práticas de escrita, uma vez que podem contemplar também práticas 

orais, havendo, então, maior ou menor predomínio de uma ou de outra modalidade da língua. 

Levando isso em conta, podemos encontrar nos eventos de letramento a interface entre escrita 

e oralidade, desde que esta não se isente da presença da modalidade escrita. Alguns desses 

eventos são: contação de história para criança a partir de uma obra literária; conversa familiar 

acerca de uma fatura para pagamento; palestra que se apoia em material escrito mediante 

projetor de slides; ensaio de peça teatral que se alicerça em roteiro escrito; dentre outros 

exemplos.  

A esse respeito, entendemos que o nosso campo de pesquisa abarcou a existência de 

diferentes eventos de letramento, visando que os alunos realizassem, por exemplo: leitura de 

textos de divulgação científica para buscar esclarecimentos; leitura de notícias jornalísticas 

para assumir seus posicionamentos próprios; escrita para solicitar algo; escrita para agradecer; 

debate sobre uma situação-problema do projeto; entrevista com profissionais da saúde; dentre 

outros eventos que serão, a posteriori, mais bem apresentados.  

No que condiz às práticas de letramento, Street (2014, p. 18) preconiza: 

 

O conceito de “práticas de letramento” se coloca num nível mais alto de 

abstração e se refere igualmente ao comportamento e às conceitualizações 

sociais e culturais que conferem sentido aos usos da leitura e/ou da escrita. 

As práticas de letramento incorporam não só “eventos de letramento”, como 

                                                             
17 Texto original: “[...] occasions in which written language is integral to the nature of participants interactions 

and their interpretive processes and strategies. […] Each community has rules for socially interacting and 

sharing knowledge in literacy events”. 
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ocasiões empíricas às quais o letramento é essencial, mas também modelos 

populares desses eventos e as preconcepções que os sustentam. 

 

Por esse viés, as práticas de letramento são constituídas por regras sociais que 

norteiam os usos singulares do texto escrito, o que implica considerar que as distintas esferas 

da sociedade se comportam de forma diferenciada com tais usos, repercutindo na maneira 

como cada relação intersubjetiva lida com os eventos de letramento. Inferimos, nesse sentido, 

que diferentes contextos facultam diferentes práticas de letramento, haja vista estas 

envolverem, por exemplo, conhecimentos institucionalizados, vivências, convenções, modos 

de pensar e propósitos ideológicos situados. 

Para melhor compreendermos esses conceitos, recorremos à metáfora do iceberg 

proposta por Hamilton (2000), que trata os eventos de letramento como a parte visível e 

fotografável da ponta de um iceberg, enquanto as práticas de letramento são tomadas como a 

base do iceberg, portanto, não visível, configurando-se como a sustentação desses eventos. 

Por esse viés, as práticas de letramento podem ser inferidas a partir das evidências 

observáveis dos eventos de letramento, o que implica que esses mesmos eventos se 

desenvolvem e se sustentam por valorações, atitudes, configurações de poder, fins sociais, 

pensamentos, sentimentos, preconcepções ideológicas, dentre outros elementos de natureza 

mais subjetiva e abstrata. 

A esse respeito, é possível afirmarmos que o projeto de letramento desenvolvido nesta 

pesquisa se constitui como uma importante prática de letramento, uma vez que os 

participantes se engajam em diferentes eventos de letramento direcionados por objetivos 

socialmente definidos; por conhecimentos e experiências que mobilizam processos 

discursivos e identitários de professores, estudantes e demais colaboradores; e por convenções 

sociais que regem a construção do gênero discursivo e os papéis assumidos pelos participantes 

do projeto.  

À luz dessas considerações, vislumbramos que uma das funções importantes do 

professor concerne a possibilitar uma proposta de ensino sensível às práticas de letramento de 

seus alunos, considerando conhecimentos, experiências, interesses, sentimentos, preocupações 

pessoais, problemas na comunidade onde moram, em vez de negá-los ou depreciá-los, 

objetivando usá-los na realização de eventos de letramento condizentes com novas práticas 

letradas de que necessitem para a sua vida social. O professor precisa estar atento às práticas 

letradas dos contextos sociais em que seus alunos se inserem, assim como entender qual 
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atribuição lhe cabe no agenciamento de práticas de letramento caracterizadas no âmbito 

escolar. Acerca dessa discussão, tornam-se oportunas as palavras de Street (2003, p. 10-11):  

 
[...] a pesquisa de caráter etnográfico não sugere que as pessoas sejam 

simplesmente deixadas como estejam, com base no argumento relativista de 

que um tipo de letramento é tão bom quanto o outro. Mas também não 

sugere que as pessoas simplesmente devem “receber” o tipo de letramento 

formal e acadêmico conhecido pelos responsáveis pela determinação de 

políticas e que, de fato, muitas delas já terão rejeitado. Os etnógrafos do 

letramento, entretanto, argumentariam que o respeito demonstrado em sua 

abordagem não deve ser confundido com romanticismo, ou com abordagens 

“folclóricas”. A abordagem etnográfica não envolve um compromisso 

simplesmente com o status quo: ao contrário, os pesquisadores mostram-se 

comprometidos com transformação social – que foi na verdade a raiz de seu 

engajamento. 

 

Com esse propósito, faz-se necessário que os alunos estejam inseridos em uma 

proposta didático-pedagógica de pertencimento, de participação e de interesses partilhados, 

ampliando suas práticas de letramento e, consequentemente, a familiarização com novos usos 

da língua escrita. É válido lembrarmos que os estudantes de uma sociedade grafocêntrica, 

antes mesmo de adentrarem nos muros escolares, carregam consigo um conjunto de 

conhecimentos adquiridos por meio de experiências que demandam o uso da leitura e da 

escrita como partes de sua vida cotidiana, os quais alguns são mais e outros menos 

valorizados pela sociedade. Portanto, considerar esses conhecimentos se revela importante em 

uma proposta de ensino que objetive promover não somente a ampliação dos usos sociais da 

língua escrita por esses estudantes, mas também suas possibilidades de atuação em situações 

sociais requeridas na atualidade. 

Em sintonia com essa preocupação, na seção a seguir, trataremos de um breve 

percurso sócio-histórico da pedagogia de projetos para que, na sequência, possamos dialogar 

com referenciais que oferecem esteio à proposição de projetos focados nas práticas sociais de 

uso da leitura e da escrita, emergentes da vida do aluno para dentro do ambiente de ensino.  

 

3.4 Dos projetos a projetos de letramento: experiências valorizadas e conhecimentos 

articulados 

 

 A pedagogia de projetos, em seu percurso sócio-histórico, auxilia-nos a compreender 

que o trabalho com projetos na escola é embasado por fazeres pedagógicos que se preocupam 

com a relação entre ensino e aprendizagem, sendo marcados pelas demandas de cada época e 
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pelos fins para os quais foram gerados. Dentre os diferentes estudiosos, por exemplo, 

podemos citar a influência de John Dewey, César Coll, Fernando Hernández e Angela 

Kleiman no que tange à esfera educacional, mais precisamente, ao ensino para além de 

propósitos estritamente escolares.  

No início do século passado, o pensador norte-americano John Dewey (1978) 

desenvolveu uma concepção teórica educacional balizada no princípio de que o processo de 

ensino-aprendizagem necessita estar alicerçado em uma experiência real de vida. Para o autor, 

a seleção e a organização das matérias de estudo, pelo fato de possuírem um valor educativo, 

devem se relacionar com as experiências comuns da vida cotidiana. 

Pelo exposto, o ensino deve ser iniciado pelas experiências que os alunos já possuem, 

as quais precisam fornecer novos horizontes para a (re)construção de conhecimentos. Nessa 

perspectiva, é importante que a escola reconstrua continuamente a experiência humana, a fim 

de não se limitar à preservação de conhecimentos estabelecidos historicamente, mas se propor 

a ampliar também as potencialidades da natureza do ser humano.  

Conforme sugere Dewey, para se processar uma aprendizagem integrada à vida, é 

essencial contemplar algumas premissas, como:  

 

1) somente se aprende o que se pratica: a escola, tradicionalmente, organiza-se 

em torno de conteúdos curriculares considerados ideais e previamente 

determinados pelo sistema educacional, sem levar em conta a experiência e o 

interesse de seu alunado. Portanto, é fundamental que a escola se caracterize 

como um meio social vivo, cujo programa escolar seja gestado por uma situação 

real de vida; 

2) não basta praticar: a intenção tem singular importância para o aprendizado do 

aluno, influenciando novos modos de agir, oportunizando a criação de propósitos 

para pô-los em execução, possibilitando o aprendizado por meio de intenções e 

integrando os resultados de aprendizagem em sua própria vida;  

3) aprende-se por associação: o aprendizado não acontece somente com o que se 

tem em vista, mas também com outras coisas associadas ao objetivo mais claro 

da atividade, que, por vezes, podem ser até mais importantes do que o próprio 

objeto de ensino; 
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4) não se aprende uma coisa só: à medida que um dado aprendizado ocorre, outras 

diferentes aprendizagens são construídas simultaneamente com o objetivo direto 

da atividade; 

5) a aprendizagem deve ser integrada à vida: uma verdadeira aprendizagem se 

relaciona com a vida presente do aluno, de modo que se tem a possibilidade de 

perceber  o uso e a função daquilo que será aprendido. Os exercícios escolares 

não podem ser trabalhados isoladamente, sem conexão com uma experiência real 

de vida. 

 

É possível depreendermos que, nessa perspectiva teórica, realizar projetos na escola 

implica um ensino integrado à vida, filiado às necessidades de desenvolvimento das 

potencialidades dos seres humanos, de forma a reforçar uma educação a serviço de objetivos 

que são para o aluno compreendidos e sentidos. Isso significa, por sua vez, que se aprende 

para a vida; que se aprende em um agir conectado a um propósito claro; que se aprende não 

somente para agir, mas também para agir de um novo modo aprendido. Visa-se, então, o valor 

prático das experiências de vida enquanto abertura para o conhecimento humano, de modo a 

promover uma maior capacidade de pensar, de compreender, de experimentar, de comparar, 

de decidir, de desenvolver novos hábitos ou de aperfeiçoar os que já possuem. 

Já na década de 1930, Fernando Sáinz (1931 apud HERNÁNDEZ, 1998), professor de 

espanhol vinculado ao princípio de uma escola próxima à vida diária, delineou algumas ideias 

que alicerçaram o projeto enquanto método: partir de uma situação-problema, relacionar a 

aprendizagem ao mundo exterior à escola e superar os limites de fragmentação das matérias. 

Para Sáinz, a tentativa de aproximar a distância entre vida exterior e vida escolar implicaria 

conceber o projeto enquanto reforma de ordem metodológica, o qual não poderia ser realizado 

por uma imposição ao professor ou à escola.  

Conforme esse autor, citado por Hernández (1998), o método de projetos pode ser 

concretizado por meio de quatro possibilidades: a) projetos globais, que tratam de núcleos 

temáticos, envolvendo todas as matérias; b) projetos por atividades, com finalidade ética; c) 

projetos por matérias, relacionados com as disciplinas escolares; d) projetos de caráter 

sintético, em torno das matérias ou das experiências próximas. Essas possibilidades 

explicitadas por Sáinz já nos indicavam que, para a realização de projetos em sala de aula, não 

existia somente uma única maneira de desenvolvê-los.   
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Considerando os estudos que fundamentam nossa pesquisa, afirmamos que essa 

abordagem de projeto enquanto método reforça o nosso interesse de desenvolver eventos de 

letramento a partir de uma situação-problema integrada ao contexto social de vida, os quais 

viabilizem uma proposta pedagógica que suplante a carência de articulações entre os 

componentes curriculares. Em nosso entendimento, essa é uma das importantes características 

do trabalho com projetos, ao se configurarem como possibilidade para a mobilização de 

sentidos dependentes das relações existentes entre os diferentes conhecimentos. 

Ainda na década de 1930, sob um viés político-educativo, é possível identificarmos a 

nítida influência do pensamento de Dewey no contexto brasileiro, especificamente, por um 

lado, em um período marcado por um governo federal de matizes autoritárias e, por outro 

lado, pelo engajamento de intelectuais em favor da necessidade de mudanças paradigmáticas 

na educação escolar. Destacamos, assim, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, o 

qual se ancorava em pilares científicos e democráticos. Para o Manifesto, a escola deveria 

oferecer à criança 

 
[...] um meio vivo e natural, “favoravel ao intercambio de reações e 

experiencias”, em que ella, vivendo a sua vida própria, [...] seja levada “ao 

trabalho e á ação por meios naturaes que a vida suscita quando o trabalho e a 

acção convem aos seus interesses e ás suas necessidades”. [...] é preciso que 

ella [a escola] seja reorganizada como um “mundo natural e social 

embrionario”, um ambiente dynamico em íntima conexão com a região e a 

comunidade. A escola que tem sido um apparelho formal e rijido, sem 

differenciação regional, inteiramente desintegrado em relação ao meio 

social, passará a ser um organismo vivo, com uma estructura social, 

organizada á maneira de uma comunidade palpitante pelas soluções de seus 

problemas (AZEVEDO et al., 1984, p. 416).  

 

Como evidencia o trecho citado, objetivava-se uma educação escolar propugnada por 

uma função social eminentemente pública e em íntima relação com a região e a comunidade, 

contrapondo-se a uma educação escolar desintegrada de diferenciações regionais e da vida em 

sociedade. Em virtude de tal diretriz, os interesses e as necessidades do educando tornavam-se 

fontes uníssonas de inspiração às atividades escolares. Outrossim, salientamos que o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova aparecia como expressão de compromisso com 

uma reforma de educação escolar enquanto reforma de ordem social mais equitativa, sendo 

portador de um ideário de unidade nacional, bem como de significação da escola à vida social 

do sujeito. 
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Dentro desse panorama, assumimos, com Oliveira, Tinoco e Santos (2014, p. 78), a 

afirmação de que, em certa medida, os pensadores que contribuíram para a efervescência das 

ideias sobre projetos, como os que já citamos, “[...] influenciaram diferentes profissionais a 

repensar a escola, no sentido de que ela pudesse oportunizar aos alunos aprendizagens mais 

significativas. Isso, por sua vez, colocou o trabalho com projetos no centro das discussões nos 

contextos de ensino”. 

Remetendo-nos novamente ao contexto educacional brasileiro, podemos citar os PCN, 

que receberam significativa influência do modelo de projeto curricular proposto pelo 

pesquisador espanhol César Coll (1998). Dentre as suas ideias que contribuíram para a 

elaboração dos PCN, destacamos: articulação de propostas curriculares para os diferentes 

níveis de escolaridade obrigatória, com vistas a uma maior integração do conhecimento; 

elaboração de propostas curriculares adaptadas em função do contexto educativo particular de 

cada escola; interação permanente entre escola e outras esferas (familiar, midiática), que 

também incidem sobre o processo de construção do conhecimento; inserção de temas 

transversais nas propostas curriculares de ensino, relacionando-as com a vida dos educandos; 

ensino de conteúdos de natureza conceitual, procedimental e atitudinal, ampliando os objetos 

de aprendizagem.    

Decerto, a proposta curricular de Coll inspirou tentativas de ressignificações no 

contexto educacional brasileiro, influenciando experiências escolares que buscavam ser 

favoráveis entre o que se ensina e o que se aprende na escola e o que se vivencia fora dela. 

Além dessa referência, podemos citar o reconhecimento do educador Fernando Hernández na 

esfera da educação brasileira, particularmente no que ele denomina projetos de trabalho.  

De acordo com Hernández (1998), trabalhar sob o viés desses projetos significa adotar 

uma concepção de currículo integrado, em que se procura transgredir a visão de currículo 

centrada na compartimentação disciplinar e em conteúdos representativos de um 

conhecimento parcial e fragmentado. Em outros termos, o currículo integrado se configura 

como um processo em construção, por abordar temas e problemas em sua relação com 

fenômenos naturais, sociais e pessoais, favorecendo uma compreensão que não se restringe à 

informação dada, mas que se vincula à busca de explicações, ordenação e análise de ideias, ao 

estabelecimento de analogias, à tomada de decisões e a novas representações do 

conhecimento.  

A respeito desse enfoque educativo dos projetos de trabalho, Hernández argumenta 

que a finalidade da escola não deve ser confinada à preparação do aluno para o futuro, mas 
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assinalar a marcação de sentidos no presente, abrindo caminho para o aluno repensar e 

responder às situações-problema que o rodeiam. Para tanto, nos projetos de trabalho, a relação 

entre professor e aluno é revisada, de modo a estimular uma participação mais colaborativa 

entre ambos naquilo que é ensinado e aprendido.   

Embora Hernández não focalize um tratamento didático ao ensino de língua escrita, os 

princípios em torno dos projetos de trabalho, como correlação entre finalidade escolar e vida 

presente, aprendizagem situada, ação coletiva entre professor e estudantes e complexidade do 

conhecimento, salientam as nossas reflexões circunscritas aos projetos de letramento, com a 

especificidade de que estes propõem os usos sociais da leitura e da escrita na escola e fora 

dela.  

Em nossa compreensão, os projetos de trabalho, conceituados por Hernández, ajudam-

nos a refletir sobre a importância da interdisciplinaridade para o ensino e a aprendizagem no 

contexto escolar. A defesa do teórico acerca da “transgressão da visão de currículo escolar 

centrado nas disciplinas” remete-nos aos estudos de Kleiman e Moraes (1999, p. 22), quando 

elas defendem a interdisciplinaridade como 

 
uma abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento questionando a 

segmentação entre os diferentes campos do saber produzida por uma visão 

compartimentada (disciplinar), que apenas informa sobre a realidade sobre a 

qual a escola, tal como é conhecida, historicamente se constitui.  

 

 Em face desse conceito, entendemos que a realização de projetos que se situem para 

além do individualismo possibilita haver encaminhamentos didáticos e interdisciplinares que 

objetivem a articulação do trabalho colaborativo entre professores, entre professores e alunos, 

bem como entre os diferentes componentes curriculares. Não se trata, pois, de 

encaminhamentos baseados na cisão entre sujeitos, nem entre sujeitos e conhecimentos, mas 

voltados a relações dialógicas e à troca de parcerias que convirjam para as perguntas 

enunciadas, para as dúvidas apresentadas e para as respostas buscadas.  

No enfoque apresentado, por sua vez, pela pesquisadora francesa Josette Jolibert, há 

uma proposta de ensino de língua materna via pedagogia de projetos. Conforme mencionam 

Jolibert e colaboradores (2006), a pedagogia de projetos é um convite a compartilhar com os 

alunos o sentido de suas atividades escolares e a mostrar que suas experiências podem 

contribuir tanto para sua aprendizagem quanto para a construção de projetos em sala de aula, 

uma vez que respondem a necessidades da vida diária, implementando realizações 
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(convivências, exposições), estudo (temas, curiosidades) e pesquisa (levantamentos, 

entrevistas). A partir dessa compreensão, a autora destaca três tipos de projetos, que podem se 

correlacionar: projetos referentes à vida cotidiana, vinculados ao funcionamento e à 

organização da vida de uma coletividade, como questões relativas à lista de responsabilidades, 

a regras de conduta, aos planos de distribuição do trabalho etc.; projetos-empreendimentos, 

vinculados a atividades complexas que se desenvolvem a partir de um objetivo preciso, como 

realizar uma averiguação e organizar uma exposição; e projetos de aprendizado18, ligados aos 

conteúdos ensinados e aos objetivos a serem alcançados, permitindo que os alunos saibam o 

que estão fazendo e por que o fazem (JOLIBERT et al., 1994). 

Em consonância com cada um desses projetos, há uma ênfase em atividades baseadas 

na leitura e na produção de diferentes textos, a partir de situações de comunicação que 

estimulem destinatários e propósitos muito bem definidos, distinguindo-os pela sua função e 

funcionamento. Assumindo esse interesse, são construídos módulos de aprendizagem a partir 

do texto a ser trabalhado, dando realce a um procedimento baseado nos seguintes elementos: 

parâmetros da situação de comunicação (destinatário, enunciador, objetivo), representação 

prévia do texto que procura produzir (seu aspecto geral, escolha de material, suporte), níveis 

linguísticos do texto (estrutura esquemática e interna do texto, linguística do texto, linguística 

da frase), releitura e reescrita do texto, produção final e avaliação sobre o trabalho realizado. 

Depreendemos que os projetos desenvolvidos por Jolibert e colaboradores concebem o 

texto como objeto central e estruturante do ensino, cuja finalidade de aprendizagem se embasa 

nas competências de ler e de produzir textos diversificados para que, a posteriori, cada aluno 

possa mobilizar, autonomamente, tais competências para novas situações de comunicação. 

Observemos que os diferentes enfoques explicitados até aqui, como os de John 

Dewey, César Coll e Fernando Hernández, impulsionam um trabalho pedagógico que, calcado 

na necessidade de um conhecimento pensado e repensado, construído e reconstruído, vem a 

destacar a indispensabilidade das inter-relações para o fortalecimento de um projeto comum 

que tenha como base o respeito às potencialidades e às limitações de cada sujeito, a 

valorização e a articulação dos conteúdos representativos de cada área do conhecimento e a 

afirmação de vínculo entre escola e vida social mais ampla.  

                                                             
18 Em concordância com Santos (2012), consideramos por demais reducionista intitular essa proposta como 

“projetos de aprendizado”, uma vez que o trabalho com projetos tem sua natureza eminentemente voltada para a 

aprendizagem. Aliás, entendemos que os outros projetos – projetos referentes à vida cotidiana e projetos-

empreendimentos – também possibilitam o aprendizado.  
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No decorrer dessas reflexões, compreendemos que, nos estudos de cada pesquisador 

citado, embora sejam encontradas convergências e diferenças entre eles, há um interesse 

maior que os aproxima, qual seja: ressituar as práticas educativas na escola em resposta aos 

diferentes momentos vivenciados na história da educação. Não se trata, pois, de uma 

readaptação a uma proposta do passado, tampouco de uma inovação, mas de uma 

recontextualização de práticas que nos ajudem a repensar e a reorientar a função da escola, o 

que deve ser ensinado e como deve ser ensinado, mediante as demandas de cada época. Em 

razão disso, compreendemos que a realização de projetos na escola deve estar imbricada à 

ideia de abertura ao novo e a um modo de agir que se comprometa com ações 

intencionalmente definidas e explicitadas para os alunos.  

No caso dos projetos de letramento, a nosso ver, o seu surgimento apresenta uma 

especificidade ao ensino de língua escrita ao focalizar os usos da leitura e da escrita a partir de 

uma prática social como princípio organizador do ensino, de maneira a enfatizar a função 

social e político-educativa da escola. Guiamo-nos, portanto, pela concepção de Kleiman 

(2000, p. 238), quando afirma que o projeto de letramento representa 

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

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

textos que, de fato, circulam na sociedade e a produção de textos que serão 

lidos, em um trabalho coletivo de alunos e professor, cada um segundo sua 

capacidade. O projeto de letramento é uma prática social em que a escrita é 

utilizada para atingir algum outro fim, que vai além da mera aprendizagem 

da escrita (a aprendizagem dos aspectos formais apenas), transformando 

objetivos circulares como “escrever para aprender a escrever” e “ler para 

aprender a ler” em ler e escrever para compreender e aprender aquilo que for 

relevante para o desenvolvimento e a realização do projeto. 

 

Baseando-nos nessa asserção, entendemos que o projeto de letramento nasce de uma 

situação-problema real na vida dos participantes a ele vinculados, buscando mobilizar os usos 

da leitura e da escrita em uma perspectiva situada, para que se tencionem o esclarecimento e 

as alternativas de resolução. Por esse motivo, as ações de linguagem integram-se a uma 

prática social, já que encontram nos projetos de letramento uma via desencadeadora para a 

realização das atividades, suplantando um ensino que tende a se arraigar unicamente no 

tratamento da leitura e da escrita como aprendizagens de competências individuais a serem 

comprovadas pelos alunos. 

Nessa linha de pensamento, outorgam-se visibilidade e autenticidade às práticas 

letradas, uma vez que a leitura e a escrita assumem funções sociais inerentes às demandas a 



73 

 

 

 

que o projeto se articula. Para tanto, a construção de sentidos nasce de uma abordagem 

socialmente situada, regida por situações em que os sujeitos estão inseridos e por propósitos a 

que desejam alcançar, resultando na ampliação do espaço de aprendizagem, uma vez que as 

ações com a língua escrita não estão centradas apenas no e para o contexto da sala de aula, 

mas para além dele, e na ampliação do tempo de aprendizagem, na medida em que as ações se 

coadunam com a extensão temporal requerida pelas necessidades do projeto de letramento. 

Como bem aponta Kleiman (2007, p. 6), os conteúdos continuam sendo um dos alvos 

de ensino, porém, “[...] o movimento será da prática social para o ‘conteúdo’ (procedimento, 

comportamento, conceito) a ser mobilizado para poder participar da situação, nunca o 

contrário [...]”. Se a prática social é estruturante, continua a autora, “[...] a relação do 

professor com os conteúdos curriculares se transforma: o currículo deixa de ser a camisa de 

força do trabalho escolar e passa a ser visto como uma organização dinâmica de conteúdos 

que vale a pena ensinar (e que podem mudar)” (KLEIMAN, 2007, p. 20).  

Por esse direcionamento, ao optarmos pela realização do projeto de letramento em 

nossa pesquisa, devemos considerar a prática social como eixo norteador do ensino de Língua 

Portuguesa, cujo conteúdo curricular se delineia no próprio desenrolar do projeto. Significa 

entendermos, consequentemente, que não deve haver uma seleção pré-determinada dos 

gêneros discursivos a serem trabalhados19, uma vez que a escolha destes é resultante das 

necessidades que surgem no decorrer do processo. Esse entendimento, portanto, ensejou 

nosso desejo de realizar uma pesquisa em torno das características do ensino de leitura e 

escrita em projeto de letramento, bem como do papel dos gêneros discursivos nesse contexto 

de ensino, no tocante ao seu desenvolvimento em uma turma representativa dos anos iniciais 

do ensino fundamental.  

Um projeto dessa natureza reveste-se de um currículo de cunho emancipatório, uma 

vez que os conhecimentos escolares não se ordenam apenas em função de referências 

disciplinares definidas a priori, mas a partir de situações-problema que possibilitam não 

somente explorar conteúdos cristalizados pela escola, como também conhecimentos que vêm 

à tona em decorrência de uma aprendizagem situada com o seu contexto emergente. 

 
 

                                                             
19 Proposta que se distingue da teoria desenvolvida pelo Grupo de Genebra (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2011), que considera o agrupamento de gêneros como instrumento para se construir a 

progressão curricular em cada ciclo de ensino. 
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Assumir que o conhecimento que se requer para dar sentido ao mundo no 

qual se vive não está organizado por fatos, conceitos, procedimentos e 

valores fixos e dados, mas é um processo mutante e em construção. Que o 

conhecimento não se configura como uma linha reta, mas está feito de 

histórias e versões sobre os fenômenos, reflete interesses que reafirmam e 

que excluem... Isso faz com que um dos atuais desafios da Escola seja o de 

convidar os alunos a aproximarem-se de como o conhecimento é construído 

[...] e não considerar que o conhecimento é algo pré-existente e essencialista 

(HERNÁNDEZ, 2001, p. 6). 

 

 Em corroboração ao exposto, entendemos que na realização do projeto de letramento 

desta pesquisa precisamos considerar o conhecimento como um processo coletivo e em 

construção, o qual não subsiste na compartimentação e no isolamento dos conteúdos 

curriculares, mas, sim, nas necessárias interligações, como de ideias, procedimentos, 

descobertas, habilidades e experiências, que nos façam melhor compreender um objeto de 

estudo. Aliás, segundo Kleiman e Moraes (1999), projetos de trabalho coletivos oportunizam 

o redimensionamento de atividades escolares fragmentadas, sem conexões entre si, ao 

integrarem a relevância de uma prática social capaz de impulsionar a investigação e a 

aprendizagem, levando em conta que  

 
a instrução interdisciplinar aproveita-se de conexões naturais e lógicas que 

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

problemas ou projetos, em lugar dos conteúdos restritos aos limites das 

disciplinas tradicionais. [...] Um enfoque nas relações entre disciplinas 

deverá encorajar a solução criativa de problemas e a tomada de decisões 

porque traz para os alunos as perspectivas, conhecimento, e a habilidade de 

coletar dados de todas as disciplinas (KLEIMAN; MORAES, 1999, p. 27). 

 

Sendo assim, depreendemos que os projetos de letramento, ao partirem de uma 

situação-problema que preocupa e/ou interessa os estudantes, abrem possibilidades para uma 

perspectiva interdisciplinar de ensino, voltada à curiosidade, ao diálogo, à descoberta, à 

reflexão e ao desejo de aprender e de ampliar compreensões. Nesse sentido, esses projetos 

proporcionam um ensino que considera a necessária e a pertinente dependência entre os 

diferentes componentes curriculares, a fim de se perceber, conhecer, explicar e questionar um 

dado objeto de estudo. Compreendemos, então, a interdisciplinaridade como condição 

necessária para o trabalho com projetos comprometidos com as maneiras de se produzir o 

conhecimento e dele se utilizar com o propósito de se posicionar criticamente diante das 

demandas e dificuldades que reiteradamente surgem.  
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É importante ressaltarmos que adotar o conteúdo curricular como um construto social, 

a ser ajustado ao longo do processo, não significa destituirmos a presença de um planejamento 

nem cumprirmos um fazer pedagógico improvisado e espontaneísta. Representa, sim, o 

deslocamento de um planejamento rígido para um planejamento flexível, como condição 

necessária para eventuais melhorias e enriquecimento, levando-se em conta: abertura para 

mudanças; envolvimento dos alunos; competências requeridas; disponibilidade de recursos, 

humanos ou materiais; aproveitamento de oportunidades; sensibilidade a objetivos que, não 

traçados inicialmente, podem ser acrescentados ao processo; entre outros fatores.  

Os projetos de letramento, então, buscam contribuir para a participação de alunos em 

uma escrita socialmente situada e, assim, para o desenvolvimento e a ampliação de práticas 

letradas dos que neles se envolvem. Por esse viés, tais projetos ajudam a balizar o processo de 

ensinar e de aprender a partir de uma mobilização social, tornando-se pertinentes para o 

redimensionamento de um fazer pedagógico concernente à inserção dos alunos no universo da 

cultura letrada. 

A esse respeito, consideramos as palavras de Tinoco (2008), ao preconizar que 

projetos na perspectiva do letramento não pretendem ser uma metodologia para solucionar os 

problemas da educação brasileira, tampouco um método a ser seguido em uma sequência 

estável de passos. Consistem, segundo a autora, em um modelo didático que se faz na ação-

reflexão, no qual os princípios centrais apontam para a almejada ressignificação do ensino de 

escrita, visando uma educação linguística significativa para a vida.  

Em outras palavras, os projetos de letramento se configuram como uma organização 

didática (SANTOS, 2012) que vislumbra uma postura social e político-educativa, de forma a 

viabilizar a ressignificação de saberes e fazeres. Não se trata de um modelo que elenca um 

conjunto de fórmulas básicas, parecendo ser aplicado a todo tipo de contexto e circunstância, 

mas da assunção de um modelo que se pauta em ações situadas.  

Nessa conjuntura, compreendemos que o projeto de letramento desta pesquisa deve se 

realizar como uma organização didática que suplante o modelo de ensino centrado no 

formalismo e destituído das situações nas quais o uso da língua escrita está inserido, cujo 

aprendizado torna-se o mero revozeamento do discente ao discurso dominante do professor. 

Vislumbramos uma proposta em que o ensino de língua escrita se constitui dentro e através 

das relações sociais. 
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3.4.1 Projetos de letramento: práticas de pesquisa 
 

 A partir da fundamentação teórica que sustenta nossa pesquisa, realizamos um 

mapeamento acerca de publicações em torno de projetos de letramento (KLEIMAN, 2000), 

em especial, de projetos de letramento voltados para a área de educação e ensino, buscando 

identificar, por exemplo, quais temas são abordados e recorrentes e os níveis de ensino mais 

focalizados. Objetivamos, com isso, contribuir para possíveis necessidades de investigação 

ainda existentes. 

 Em razão disso, em 2015, quando ingressamos no curso de Doutorado em Educação, 

realizamos uma busca no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, bem como no Portal 

de Periódicos da CAPES, na qual elegemos os últimos dez anos como recorte, ou seja, o 

intervalo entre 2006 e 2015. Para tanto, utilizamos os descritores “projeto de letramento” e 

“projetos de letramento”, em uma pesquisa que considerou o título e o resumo do trabalho. No 

entanto, quando os resumos não estavam disponíveis, recorremos ao repositório das 

universidades em que as dissertações e as teses se vinculavam, no sentido de encontrar as 

devidas informações.  

 Na ocasião da busca ao Catálogo de Teses e Dissertações, foram encontrados 28 

trabalhos, dos quais: um (1) tratava dos projetos de letramento como potencializadores para o 

letramento familiar; três (3) eram voltados para os projetos de letramento na formação inicial, 

sendo um para graduandos do curso de Letras, um para o curso de Pedagogia e um para o 

bacharelado em Ciências e Tecnologia; e três (3) abordavam os projetos de letramento na 

formação continuada de docentes, sendo dois (2) voltados para professores dos anos iniciais 

do EF e um (1) para professores dos anos finais do EF. Destacamos, ainda, que, desses vinte e 

oito (28) trabalhos, dois (2) traziam nomenclaturas aleatórias (como projeto de letramento, 

projeto pedagógico e projeto de ensino), não apresentando uma clareza sobre a 

fundamentação teórica adotada. Os demais trabalhos, por sua vez, aproximavam-se mais 

diretamente desta pesquisa, por focarem no contexto de ensino. Apresentamos, a seguir, os 

trabalhos que relacionaram projetos de letramento e ensino.  

 

Quadro 1 – Dissertações e teses que relacionam projetos de letramento e ensino 
Nº Autor(a) Título do 

trabalho 

Tipo de 

pesquisa 

Universidade/ 

Programa 

Objetivo(s) Nível de 

ensino 

Ano 

 

1 Jaciara 

Limeira de 

Aquino 

O ensino de 

gramática 

numa 

perspectiva 

Dissertação Universidade 

do Estado do 

Rio Grande do 

Norte/Letras 

Compreender o 

papel do ensino 

de gramática na 

escola por meio 

9º ano 

do EF 

2015 
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funcionalista: o 

caso da 

concordância 

verbal 

 

 

do 

funcionalismo 

linguístico e da 

variedade 

constitutiva da 

língua, tomando 

como base o 

desenvolvimento 

de um projeto de 

letramento 

2 Giciéli 

Hohemberger 

Barúa 

Do tear ao 

tecido: uma 

experiência 

com jornal 

escolar 

Dissertação Universidade 

Federal do 

Pampa/Ensino 

de Línguas 

Narrar a prática 

de letramento do 

jornal escolar O 

Maracanã, 

desenvolvido em 

uma escola do 

campo em 

Alegrete, Rio 

Grande do Sul, 

discutindo o 

processo de 

constituição 

desse 

instrumento 

mediante os 

sentidos 

produzidos 

desde sua 

criação e 

implantação até 

a 35ª edição 

Não 

identifica

do 

2015 

3 Francisca 

Vaneíse 

Andrade 

Fernandes 

Olimpíada de 

Língua 

Portuguesa: 

ressignificação 

de práticas de 

leitura e escrita 

 

 

Dissertação Universidade 

Federal do Rio 

Grande do 

Norte/Letras 

Ressignificar 

práticas de 

leitura e escrita 

por meio da 

Olimpíada de 

Língua 

Portuguesa, 

desenvolvida a 

partir do modelo 

didático que 

advém dos 

projetos de 

letramento 

7º ano do 

EF 

2015 

4 Elaine 

Cristine 

Fernandes da 

Silva 

Projeto de 

letramento na 

sala de aula: 

uma 

experiência 

com leitura de 

gêneros 

textuais 

Tese Pontifícia 

Universidade 

Católica de 

São 

Paulo/Língua 

Portuguesa 

Contribuir para a 

ampliação do 

conhecimento 

do aprendente, 

proporcionando 

um agir e um 

interagir de 

modo crítico em 

contextos 

específicos 

2º ano do 

Ensino 

Médio 

2015 

5 Juliana 

Machado 

Anastácio 

Souza 

O uso do 

celular na 

escola: a 

implementação 

Dissertação Universidade 

Federal de 

Minas 

Gerais/Letras 

Propor e 

investigar a 

implementação 

de um projeto de 

8º ano 

do EF 

 

2015 
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de um projeto 

de letramento 

nos anos finais 

do ensino 

fundamental 

 

 

letramento, em 

busca de 

ressignificar 

práticas 

pedagógicas no 

ensino de 

Língua 

Portuguesa 

6 Luanna 

Priscila da 

Silva Gomes 

Caracterização 

do letramento 

matemático: a 

análise de uma 

experiência na 

turma do 3º 

ano do ensino 

fundamental 

Dissertação Universidade 

Federal do Rio 

Grande do 

Norte/ 

Educação 

Caracterizar o 

letramento 

matemático a 

partir da análise 

de um projeto de 

letramento 

desenvolvido 

numa turma de 

3º ano do ensino 

fundamental, 

assim como 

analisar as 

contribuições 

das práticas do 

projeto de 

letramento para 

a realização da 

leitura e da 

escrita em 

Matemática 

3º ano do 

EF 

2015 

7 Flavia 

Campos 

Cardozo 

Interligando 

letramentos nas 

leituras 

construídas a 

partir do 

gênero poesia: 

uma práxis 

escolar 

contemporânea 

mediada pelo 

agente letrador 

Dissertação Universidade 

Federal Rural 

do Rio de 

Janeiro/Letras 

Elaborar, aplicar 

e analisar uma 

proposta de 

projeto de 

letramento 

envolvendo a 

prática de leitura 

a partir do 

gênero poesia 

6º ano 

do EF 

2015 

8 Daniele 

Ferreira 

Ribeiro 

Educação 

com/para a 

mídia 

televisiva: uma 

experiência a 

partir da 

produção de 

telejornais na 

escola 

 

 

Dissertação Universidade 

Federal da 

Paraíba/Letras 

Desenvolver um 

projeto de 

letramento com 

um grupo de 24 

estudantes do 9º 

ano de uma 

escola estadual 

do município de 

Campina 

Grande, no 

intuito de 

contribuir para a 

formação de 

leitores críticos 

9º ano do 

EF 

2015 

9 Silvia 

Cristina 

Rapatoni 

Projetos de 

letramento: 

uma proposta 

Dissertação Universidade 

Estadual 

Paulista/Letras 

Propor uma 

análise a 

respeito da 

8º ano do 

EF 

2015 
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Ribeiro para a 

ressignificação 

da produção 

escrita na 

escola 

 

 

produção textual 

escrita no 

ambiente escolar 

por meio de 

atividades 

desenvolvidas 

sob o enfoque de 

projetos de 

letramento, 

como uma 

proposta para a 

ressignificação 

da prática de 

produção textual 

escrita na escola 

10 Vanessa 

Titonelli 

Alvim 

 

 

Práticas de 

oralidade no 

ensino 

fundamental: 

características 

e funções das 

atividades de 

escuta 

 

Dissertação Universidade 

Federal de 

Juiz de Fora/ 

Educação 

Desenvolver um 

trabalho de 

intervenção com 

práticas de 

oralidade, 

enfocando mais 

especificamente 

na análise 

linguística do 

texto oral e 

tomando como 

objeto de estudo 

as atividades de 

escuta 

3º ano do 

EF 

 

 

2015 

11 Maria 

Marcleide da 

Cunha 

Leitura e 

produção 

textual: um 

estudo 

qualitativo com 

turma do 7º 

ano do ensino 

fundamental 

 

 

Dissertação Universidade 

do Estado do 

Rio Grande do 

Norte/Letras 

Analisar as 

práticas de 

ensino-

aprendizagem da 

leitura e da 

produção textual 

desenvolvidas 

em uma turma 

do 7º ano, com 

vistas à 

ampliação das 

competências e 

das habilidades 

leitoras e 

escritoras de 

seus alunos 

7º ano do 

EF 

2015 

12 Neide Alves 

Gonçalves da 

Silva 

Letramento 

escolar: da 

oralidade 

letrada à 

produção 

escrita 

argumentativa 

 

 

Dissertação Universidade 

Estadual de 

Londrina/ 

Letras 

Investigar de 

que modo a 

realização de 

diversas práticas 

significativas de 

letramento que 

antecedem e 

acompanham a 

produção do 

gênero 

discursivo 

debate pode 

contribuir para a 

8º ano do 

EF 

2015 



80 

 

 

 

promoção e a 

construção da 

oralidade letrada 

e, também, para 

o 

desenvolvimento 

da capacidade de 

produzir o 

gênero 

discursivo artigo 

de opinião 

13 Poliana Carla 

da Silva 

Rocha 

Formação 

docente e 

práticas de 

letramentos: 

um estudo 

sobre o ensino-

aprendizagem 

da leitura e da 

escrita de 

alunos com 

distorção 

idade/ano 

Dissertação Universidade 

do Estado do 

Rio Grande do 

Norte/Letras 

Refletir sobre 

práticas de 

ensino-

aprendizagem da 

leitura e 

da escrita 

desenvolvidas 

em uma turma 

de correção de 

fluxo, composta 

por alunos com 

distorção 

idade/ano, 

correspondendo 

do 6º ao 9º anos 

do ensino 

fundamental 

6º ao 9º 

ano do 

EF 

(turma de 

correção 

de fluxo) 

2015 

14 Vanessa 

Wendhausen 

Lima 

 

 

A prática social 

no jornal 

escolar: estudo 

do ponto de 

vista da análise 

crítica de 

gênero 

 

 

Tese 

 

Universidade 

do Sul de 

Santa 

Catarina/ 

Ciências da 

Linguagem 

Analisar, do 

ponto de vista da 

Análise Crítica 

de Gênero, a 

relação entre 

gênero e prática 

social em um 

jornal escolar 

produzido por 

alunos de uma 

turma de 

correção de 

fluxo dos anos 

finais do ensino 

fundamental 

Anos 

finais do 

EF 

(turma de 

correção 

de fluxo) 

 

 

2014 

15 Marcia de 

Souza 

Os sentidos de 

escrever e ler 

na escola em 

um projeto de 

letramento 

 

 

Dissertação Universidade 

Regional de 

Blumenau/ 

Educação 

Compreender os 

sentidos dos 

enunciados dos 

alunos sobre a 

escrita e a leitura 

de poemas em 

um projeto de 

letramento 

8º série 

(9º ano) 

2013 

16 Ivoneide 

Bezerra de 

Araújo 

Santos 

Projetos de 

letramento na 

educação de 

jovens e 

adultos: o 

ensino da 

escrita em uma 

Tese Universidade 

Federal do Rio 

Grande do 

Norte/ 

Linguística 

Aplicada 

Refletir sobre o 

papel dos 

projetos na 

ressignificação 

das práticas de 

letramento 

escolar e 

Educação 

de jovens 

e adultos 

2012 
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perspectiva 

emancipatória 

 investigar como 

se dá a ação de 

professores e 

alunos como 

agentes de 

letramento 

17 Paloma 

Sabata Lopes 

da Silva 

Palestra na 

escola: um 

gênero 

ensinável? 

 

 

Dissertação Universidade 

Federal de 

Campina 

Grande/ 

Linguagem e 

Ensino 

Elaborar e 

executar um 

projeto de 

letramento 

baseado em uma 

sequência 

didática 

previamente 

planejada, a 

respeito do 

gênero palestra, 

em uma turma 

de 3º ano do 

Ensino Médio 

3º ano do 

Ensino 

Médio 

2011 

18 Marcia de 

Lucca 

Barbarini 

Gêneros, 

autoria e estilo 

em textos de 6º 

ano do ensino 

fundamental 

 

 

Dissertação Universidade 

Federal de São 

Carlos/ 

Linguística 

Propor uma 

reflexão acerca 

de atividades 

desenvolvidas 

em sala de aula a 

partir de 

produções 

textuais de 

alunos de 6º ano 

do ensino 

fundamental 

6º ano do 

EF 

2011 

19 Rosana 

Cristina da 

Cunha 

Jornal escolar: 

raio de ações, 

rede de 

significações. 

Reconfiguração 

do ensino de 

língua materna 

e dinamização 

da formação 

continuada do 

professor 

 

 

Tese Universidade 

Estadual de 

Campinas/ 

Linguística 

Aplicada 

 

Investigar as 

implicações que 

um projeto de 

letramento como 

o que envolve a 

produção de um 

jornal escolar 

tem na 

reconfiguração 

da 

aula de Língua 

Portuguesa – 

especialmente 

no que se refere 

ao ensino dos 

gêneros, em 

geral, 

e dos gêneros 

argumentativos, 

em particular –, 

bem como a 

influência desse 

processo na 

formação 

continuada do 

professor 

2º ano do 

Ensino 

Médio 

2010 

Fonte: Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, com quadro elaborado pela pesquisadora. 
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 A partir do Quadro 1, é possível identificarmos que duas pesquisas se focaram na 

realização de projetos de letramento para os anos iniciais do EF; 12, para os anos finais do 

EF; três, para o ensino médio; e uma para a educação de jovens e adultos. Esses dados 

quantitativos nos revelam que, no intervalo entre 2006 e 2015, houve uma predominância do 

desenvolvimento de projetos de letramento para os anos finais do EF e, consequentemente, a 

necessidade de termos mais publicações de pesquisas em torno desse objeto de estudo para os 

diferentes níveis e modalidades de ensino. Nesse caso, entendemos que esta pesquisa de 

doutorado, ao contemplar uma das etapas dos anos iniciais do EF, o 5º ano, vem a contribuir 

para essa necessidade identificada.  

 Além disso, a partir do mapeamento feito, pudemos distinguir os interesses de 

pesquisa privilegiados, ao relacionarem projetos de letramento com o ensino de gramática, a 

produção do jornal escolar, o ensino de leitura e escrita, as aulas de Matemática, os textos de 

literatura e o ensino da oralidade. Dentre esses interesses de pesquisa, chamaram-nos a 

atenção aqueles que se propuseram a investigar o trabalho com a leitura e a escrita por meio 

da perspectiva dos projetos de letramento (KLEIMAN, 2000), pois, neles, poderíamos 

encontrar contribuições para este trabalho, assim como vislumbrar possíveis contribuições 

deste trabalho para as necessidades ainda existentes.  

 Em primeiro lugar, identificamos a importância desses trabalhos, seja para a educação 

básica, seja para a realização de nossa pesquisa, por buscarem ressignificar os usos da leitura 

e da escrita nas aulas de Língua Portuguesa, com o propósito de inserir os estudantes nas 

práticas sociais de letramento da sociedade, em um conjunto variado de situações de 

interação, com interlocutores definidos e com objetivos socialmente relevantes. 

Em segundo lugar, verificamos a pertinência de a nossa pesquisa adotar como foco de 

investigação o ensino de Língua Portuguesa em projeto de letramento, mais especificamente o 

trabalho com a leitura e a escrita, em razão de que: 1) as duas pesquisas realizadas nos anos 

iniciais do EF, ambas para o 3º ano, adotaram como foco principal de estudo, 

respectivamente, a caracterização e a relação do letramento com os conhecimentos 

matemáticos, bem como o desenvolvimento das práticas de oralidade, sobretudo, das práticas 

de escuta; 2) as pesquisas direcionadas à leitura e à escrita em aulas de Língua Portuguesa se 

centraram nos anos finais do EF, no ensino médio ou na educação de jovens e adultos, cujos 

pesquisadores(as) e professores(as) colaboradores(as) dos projetos de letramento realizados 

têm uma formação predominante em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa.  
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Para nós, esta pesquisa de doutorado, ao eleger como campo de investigação uma 

turma de 5º ano, pertencente a uma escola da rede pública municipal de ensino, evidencia uma 

etapa específica da educação básica – os anos iniciais do ensino fundamental –, em que 

diferentes componentes curriculares têm um(a) só profissional na realização das aulas – o(a) 

pedagogo(a). Assim, ao analisarmos um projeto de letramento voltado a uma turma de 5º ano, 

desvelamos a singularidade das salas de aula dos anos iniciais do EF, em que diferentes 

componentes curriculares são articulados por um(a) único(a) docente. Fazemos menção a essa 

especificidade, tendo em vista que parte das pesquisas do Quadro 1 vislumbra a articulação 

entre componentes curriculares como uma possibilidade, mas que tal apontamento carece da 

divulgação de dados, em decorrência da dificuldade de os professores dos diferentes 

componentes curriculares aderirem ao que é proposto no trabalho com projetos.  

Isto posto, guardadas as similitudes validadas por cada pesquisa, em que projetos de 

letramento (KLEIMAN, 2000) contribuem para as práticas sociais de uso da leitura e da 

escrita, consideramos importante realçar projetos de letramento voltados para os anos iniciais 

do EF, que têm, entre seus colaboradores, o(a) professor(a) pedagogo(a) como articulador das 

diferentes linguagens, bem como os estudantes, majoritariamente crianças, com suas 

específicas vivências, descobertas, potencialidades, preocupações, sentimentos e interesses. 

 No que diz respeito ao Portal de Periódicos da CAPES, o resultado de busca para 

“projetos de letramento” e “projeto de letramento” sinalizou, respectivamente, a existência de 

87 e 133 trabalhos, muitos deles repetindo-se em ambas as buscas. No entanto, à medida que 

realizávamos a leitura dos títulos e dos resumos, com o propósito de termos acesso a 

pesquisas acerca de projetos de letramento, podíamos perceber o vasto quantitativo de 

trabalhos que se distanciavam do nosso objeto de estudo, tendo em vista que, por meio da 

busca no Portal, há o desmembramento das palavras-chave utilizadas, ora aparecendo 

trabalhos que fazem menção a projetos, ora a letramento, ora a um desses termos na íntegra 

do texto, mas que não os têm como foco de estudo. Diante disso, foi gerado um indicativo de 

trabalhos com perspectivas de pesquisa bastante abrangentes, como, por exemplo, 

“habilidades geométricas exigidas na Provinha Brasil”, “contextualização histórica do ensino 

de filosofia na EJA”, “estudo bibliográfico sobre a educação ambiental indígena”, entre 

outros. Por essa razão, precisamos fazer um levantamento criterioso sobre os trabalhos que 

poderiam se aproximar, diretamente ou em parte, do nosso interesse de pesquisa. 

Apresentamos, a seguir, referências de alguns artigos que fazem menção à perspectiva dos 

projetos de letramento.  
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Quadro 2 – Artigos em periódicos em torno dos projetos de letramento  
Nº Autor(a) Título Periódico Objetivo(s) Ano 

1 Ivoneide Bezerra de 

Araújo Santos 

Letramento cívico na 

EJA: o trabalho com os 

gêneros 

discursivos em projetos 

de letramento 

Fórum 

Linguístico, 

Florianópolis, v. 

9, n. 4, p. 283-

303, out./dez. 

2012 

Refletir sobre o caráter 

agentivo da escrita e o 

papel dos gêneros 

discursivos na 

formação de agentes de 

letramento, visando à 

ação e à mudança 

social 

 

2012 

2 Maria do Socorro 

Oliveira 

Gêneros textuais e 

letramento 

RBLA, Belo 

Horizonte, v. 10, 

n. 2, p. 325-345, 

2010 

Discutir a relação entre 

letramento e gênero 

textual, considerando 

a rica complexidade 

que envolve não apenas 

esses objetos teóricos, 

mas também a sua 

aplicação no domínio 

pedagógico, 

particularmente no que 

diz respeito ao ensino-

aprendizagem de língua 

materna 

2010 

3 Angela B. Kleiman Trajetórias de acesso 

ao mundo da escrita: 

relevância das práticas 

não escolares de 

letramento para o 

letramento escolar 

PERSPECTIVA, 

Florianópolis, v. 

28, n. 2, 375-400, 

jul./dez. 2010 

Discutir aspectos do 

letramento escolar, 

apontando algumas 

implicações 

dessa concepção para o 

ensino e a pesquisa 

2010 

4 Angela B. Kleiman Projetos dentro de 

projetos: ensino-

aprendizagem da 

escrita na formação 

de professores de nível 

universitário e de 

outros agentes de 

letramento 

SCRIPTA, Belo 

Horizonte, v. 13, 

n. 24, p. 17-30, 1º 

sem. 2009 

Apresentar os 

resultados de um 

Projeto Temático 

Fapesp sobre 

letramento do 

professor, intitulado 

“Formação do 

Professor: atividades de 

retextualização e 

práticas de letramento”, 

que teve uma parte 

desenvolvida 

no âmbito do Convênio 

Bilateral Capes-

Cofecub/Ensino-

aprendizagem 

da escrita na formação 

de profissionais de 

nível universitário 

2009 

5 Angela B. Kleiman Letramento e suas 

implicações para o 

ensino de língua 

materna 

Signo, Santa Cruz 

do Sul, v. 32, n 

53, p. 1-25, dez. 

2007 

Discutir a relevância do 

conceito de letramento 

para o ensino e a 

aprendizagem de língua 

materna em todos os 

ciclos do ensino 

fundamental e médio 

2007 

 Fonte: Portal de Periódicos da CAPES, com quadro elaborado pela pesquisadora. 
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A busca no Portal de Periódicos nos possibilitou o mapeamento de um conjunto de 

artigos, como os do Quadro 2, que apresentam aportes teóricos sobre os estudos de letramento 

e sua relação com os gêneros discursivos/textuais, bem como uma organização didática na 

perspectiva dos projetos de letramento. Destacamos os artigos de número 1 e 3, por 

compartilharem resultados de propostas desenvolvidas no âmbito da EJA e da educação 

infantil, evidenciando implicações dos projetos de letramento para o ensino e a aprendizagem 

da língua materna. Assim, também, realçamos os artigos que compõem o Quadro 3, por 

contribuírem em parte para o nosso objeto de interesse.  

 

Quadro 3 – Outros artigos em periódicos que contribuíram para nossas reflexões 
Nº Autor(a) Título Periódico Objetivo(s) Ano 

1 Simone da Costa 

Lima; Raquel 

Cristina de Souza e 

Souza 

Projeto todos contra o 

bullying: práticas de 

leitura e escrita  

hipertextual por alunos 

do ensino fundamental 

 

Texto Digital, 

Florianópolis, 

Santa Catarina, 

Brasil, v. 11, n. 1, 

p. 21-45, jan./jun. 

2015. 

Relatar uma 

experiência realizada 

com seis turmas de 6º 

ano do ensino 

fundamental de uma 

instituição pública 

federal no Rio de 

Janeiro 

 

2015 

2 Silmara Regina 

Colombo; Tânia 

Sofia Viel 

Letramento além da 

alfabetização: 

a ficha de cadastro 

como gênero textual 

Entrepalavras, 

Fortaleza, ano 4, 

v.4, n.1, p. 180-

191, jan./jun. 2014 

Analisar a perspectiva 

do letramento além da 

alfabetização inicial, 

uma vez que, como 

prática social de leitura 

e escrita, entende-se 

que ela deva abranger 

todas as etapas da 

educação básica e não 

se 

restringir à discussão 

em torno de alfabetizar 

versus letrar 

2014 

3 Dorotea Frank 

Kersch; Ana Maria 

Mattos Guimarães 

A construção de 

projetos didáticos de 

leitura e escrita como 

resultado de uma 

proposta de formação 

continuada 

cooperativa 

RBLA, Belo 

Horizonte, v. 12, 

n. 3, p. 533-556, 

2012 

Apresentar um projeto 

que se propõe a 

produzir 

conhecimento em 

interação com os 

professores no 

processo educativo de 

leitura e escrita do 

sistema formal de 

ensino do município de 

Novo Hamburgo, Rio 

Grande do Sul 

2012 

4 Wagner Rodrigues 

Silva 

Seleção textual no 

ensino interdisciplinar 

por projeto 

RBLA, Belo 

Horizonte, v. 9, n. 

1, p. 17-39, 2009 

Apresentar uma 

pesquisa etnográfica 

sobre as contribuições 

das escolhas e dos usos 

de gêneros discursivos, 

2009 
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em atividades 

escolares, para o 

desenvolvimento do 

letramento do aluno 

   Fonte: Portal de Periódicos da CAPES, com quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Por meio do conjunto de artigos do Quadro 3, encontramos referências ao trabalho 

com projetos na perspectiva de Fernando Hernández e Montserrat Ventura; com projetos 

didáticos de gêneros, inspirados na perspectiva das sequências didáticas de Joaquim Dolz, 

Michèle Noverraz e Bernard Schneuwly, bem como dos projetos de letramento definidos por 

Angela Kleiman; e com projetos pedagógicos interdisciplinares, baseados nos estudos de 

Wagner Rodrigues Silva. Esses artigos nos possibilitaram a ampliação de um repertório em 

torno do trabalho com projetos em suas diferentes perspectivas teóricas e didáticas, as quais 

mantêm, entre si, uma preocupação com a ressignificação do papel do professor e do aluno na 

construção do conhecimento. Chamamos a atenção para essa característica, devido aos 

resultados de busca pelo Portal de Periódicos, em que pudemos identificar certa recorrência 

de projetos estruturados a partir de temas ou de gêneros escolhidos pelo professor da turma. 

Esse aspecto fortaleceu, portanto, o nosso interesse de contribuirmos basilarmente com as 

práticas do ler e do escrever, na intersecção entre necessidades escolares, interesses dos 

alunos e demandas da vida social mais abrangente.  
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4 LINGUAGEM, GÊNERO E ENSINO: DESDOBRAMENTOS CONCEITUAIS 

 

Toda a nossa escrita é influenciada por nossas 

histórias de vida. Cada palavra que nós escrevemos 

representa um encontro, possivelmente uma luta 

entre nossas experiências do passado e as 

demandas do novo contexto. Escrever não é uma 

atividade neutra que nós simplesmente aprendemos 

como uma habilidade física, mas implica o 

envolvimento de cada fibra do ser multifacetado 

que é o escritor20 (IVANIC, 1998, p. 181).  

 

 No capítulo precedente, discutimos o letramento como um fenômeno que se realiza 

dentro e por meio das relações sociais, implicando o uso da língua escrita como ação corrente 

nas diferentes esferas das atividades humanas. Desse modo, se as palavras escritas desvelam 

os contornos identitários dos sujeitos (IVANIC, 1998), não sendo o seu uso ideologicamente 

neutro, entendemos que os eventos de letramento (HEATH, 1982; HAMILTON, 2000), 

sustentados por diferentes práticas letradas, constituem-se como espaços de encontro de 

sujeitos, afinal, a vida humana é por sua própria natureza dialógica (BAKHTIN, [1979] 2011).  

Em razão disso, para este capítulo, recorremos a referenciais teóricos que nos 

proporcionam uma reflexão sobre concepções de língua(gem), de gênero discursivo e de 

ensino que se coadunam com os estudos de letramento.  

 Em nosso entendimento, uma concepção de letramento compatível com uma 

perspectiva de língua(gem) penetrada no tecido dialógico e social da vida humana requer 

nossos esclarecimentos no que diz respeito à constituição identitária21 do sujeito, uma vez que 

a leitura e a escrita, enquanto atos sociais, estão intrinsecamente relacionadas com a 

materialização das significações e das representações de mundo dos sujeitos. Na esteira desses 

esclarecimentos, cabe também pensarmos na relação entre gênero discursivo e práticas sociais 

que com ele se realizam, tendo em vista que esses sujeitos interagem em eventos de 

letramento que, por sua vez, remetem a gêneros vinculados a contextos permeados por 

relações sociais. Prossigamos, pois, a desenvolver uma discussão sobre a concepção de ensino 

                                                             
20 Texto original: “All our writing is influenced by our life-histories. Each word we write represents an 

encounter, possibly a struggle, between our multiple past experience and the demands of a new context. Writing 

is not some neutral activity which we just learn like a physical skill, but it implicates every fiber of the writer’s 

multifaceted being”. 
21 Neste estudo, nossa compreensão sobre identidade se sustenta nas discussões de Ponzio (2013), que a concebe 

nas relações entre subjetividade e alteridade, assentada no plano das singularidades, o que ele entende como 

diferenças não indiferentes. Mais à frente, trataremos disso. 
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na educação escolar, a fim de ampliar nossas reflexões acerca das ações de língua(gem) em 

contextos situados.  

 

4.1 Linguagem, subjetividade e alteridade: o eu no encontro com o outro 

   

 Conforme argumenta Bakhtin/Voloshinov ([1929] 2012), a interação constitui a 

realidade fundamental da linguagem, por ser esta essencialmente dialógica. Ignorar essa 

natureza dialógica significa desprezar o próprio elo entre a linguagem e a vida, tendo em vista 

que ser significa se comunicar e que ser para um outro e, por meio do outro, ser para si 

mesmo (BAKHTIN, [1961/1962] 2011) se configura e se medeia pela linguagem enquanto 

atividade constitutivamente histórica e social.  

 O conceito de linguagem que emana dos trabalhos bakhtinianos não se circunscreve, 

portanto, ao enquadramento estreito de relações lógicas ou semânticas, mas a um dialogismo 

que é perpassado pela palavra do outro, pelo posicionamento de sujeitos sociais. Desse modo, 

a linguagem é constituída em seu vínculo com as atividades humanas historicamente situadas 

e axiologicamente fundadas nas múltiplas e infinitas interações sociais. Por essa razão, para 

Bakhtin ([1929] 2002a, p. 181), 

 
a linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a usam. É 

precisamente essa comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo 

da vida da linguagem. Toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo 

de emprego (a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a artística, etc.), 

está impregnada de relações dialógicas. 

 

 Entendemos que a vida da linguagem, firmada nas relações dialógicas, não se restringe 

ao mero ato de exteriorizar um pensamento ou de transmitir linearmente uma informação de 

um sujeito a outro. A existência da linguagem implica um constante processo de interação 

situado nas condições históricas, culturais e conjunturais das instâncias sociais, com sua 

diversidade e sua confrontação de regulações, de comportamentos, de sentimentos, de 

convicções, de posicionamentos, de formas de pensar e de perceber o mundo, o outro e a si 

mesmo.  

O pressuposto de que a linguagem não é asséptica ao social e à inclusão do outro na 

produção e na negociação de sentidos remete-nos à importância de se considerarem os usos da 

língua(gem) no contexto das práticas sociais. Esse aspecto enfatiza a compreensão de que 
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seus usos dependem das situações de interação que os geram, bem como de que seus sentidos 

são construídos e reconstruídos a partir das especificidades das inter-relações. 

Assim sendo, se as relações dialógicas são relações de sentido (BAKHTIN, [1929] 

2002a) que decorrem da manifestação das vozes sociais22, com suas consonâncias e 

dissonâncias de tomada de posições axiológicas, temos a constituição de sujeitos exercendo 

influência uns sobre os outros.   

Configura-se, nessa perspectiva, a importância da alteridade na definição do ser 

humano, visto que o outro é indispensável para sua formação – o eu somente existe em 

diálogo com outros eus. Diante desse contexto, a constituição da subjetividade é engendrada 

na intricada rede de relações sociais de que o sujeito participa, cuja língua presentifica as 

visões de mundo que se refletem e se refratam mutuamente em sua coexistência.  

 A ênfase no caráter situado e relacional de sua construção como sujeito revela o 

inacabamento constitutivo do ser, pois, como preconiza Bakhtin ([1924/1927] 2011, p. 11):  

“Não posso viver do meu próprio acabamento e do acabamento do acontecimento, nem agir; 

para viver preciso ser inacabado, aberto para mim [...]; preciso ainda me antepor 

axiologicamente a mim mesmo [...]”. Trata-se de um inacabamento que considera a formação 

do sujeito na relação com a alteridade e que, por isso, o outro seria o único lugar possível para 

a incessante busca do eu por sua completude. Desvela-se, desse modo, um acabamento do 

sujeito sempre inconcluso, uma identidade relativamente fixada, uma vez que, a cada nova 

articulação dialógica, o sujeito se reconstrói e reconstrói o outro.   

 Visto por esse prisma, não podemos pensar o sujeito puramente biológico, psíquico e 

coisificado como um objeto em si, mas como um sujeito social e historicamente situado, 

necessitando do outro para adentrar na corrente da língua e, assim, se desenvolver, produzir 

conhecimentos, obter aprendizagens e ter o seu ato de dizer ganhado sentido. Interessa-nos 

olhar para o sujeito não sob a ótica da individualidade, mas da sua singularidade, delineada na 

tensão dialógica das relações sociais.   

 

 

                                                             
22 Em nossa pesquisa, adotamos o conceito de vozes sociais proposto por Bakhtin (2002b), que consiste em 

afirmar que os sujeitos são carregados de intenções, em detrimento do tempo e do espaço, e suas interações 

sociais são carregadas de visões de mundo. Além disso, consideramos o conceito de voz proposto por Freire 

(2014b), em que a voz não se restringe à emissão vocal sonora, mas se constitui como presença crítica na 

história, perguntando, criticando e sugerindo.   
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A palavra enquanto ato singular e responsável, como o considera Bakhtin, 

vive na relação de alteridade como relação de diferença não-indiferente. 

Trata-se da palavra como evento irrepetível que, enquanto tal, subtrai-se à 

indiferença de um sujeito cognoscente, a uma consciência abstrata, a uma 

visão teorética. E se subtrai justamente pela não-indiferença que consiste, de 

um lado, na responsável participação de quem a assume como seu ato e, de 

outro, na responsável participação que essa já requer, na sua própria forma, 

no seu dizer além do conteúdo, no seu dito, daquele ao qual se dirige de 

modo único, irrepetível e insubstituível (PONZIO, 2010, p. 32, grifo do 

autor).  

 

Como podemos constatar, o sujeito ocupa um lugar único, irrepetível e insubstituível, 

que se constitui na relação da diferença não indiferente, ou seja, da diferença reconhecida a 

partir da valoração da singularidade do sujeito. No entanto, sem alteridade, sem o outro, sem a 

palavra outra, não é possível ao sujeito mostrar sua peculiaridade de valor no mundo. A 

arquitetônica do eu e de sua responsável participação não se caracteriza por um ser 

indiferente, isento do envolvimento, mas, sim, pela sua constitutiva alteridade, em uma 

relação dialógica do não indiferente. 

Significa que o sujeito se define como um ser singular e, também, como um ser social 

– temos seres socialmente situados em um quadro complexo de relações intersubjetivas, no 

interior do qual se manifestam sua singularidade, sua unicidade e sua insubstituibilidade. Por 

outro lado, em seu ato responsável, esse mesmo sujeito não pode ficar indiferente à sua 

unicidade – ao perceber que ocupa um lugar único e que esse lugar não pode ser ocupado por 

nenhum outro, a ele é requerida a sua atitude ativamente responsiva. 

A esse respeito, Bakhtin ([1924/1927] 2011) dá destaque à posição axiológica 

assumida em cada momento da vida, que consiste em se posicionar em um mundo saturado de 

valorações. Para o referido filósofo, na contraposição de valores do eu e do outro, a ativa 

posição responsiva é realizada, de forma que reagimos/respondemos valorativamente ao 

contexto que nos envolve, emitindo concordâncias ou discordâncias por meio de palavras 

banhadas ideologicamente. De acordo com esse autor, 

 
cada um de meus pensamentos, com o seu conteúdo, é um ato singular 

responsável meu: é um dos atos que compõe a minha vida singular inteira 

como agir ininterrupto, porque a vida inteira na sua totalidade pode ser 

considerada como uma espécie de ato complexo: eu ajo com toda a minha 

vida, e cada ato singular e cada experiência que vivo são um momento do 

meu viver-agir. Tal pensamento, enquanto ato, forma um todo integral: tanto 

o seu conteúdo-sentido quanto o fato de sua presença em minha consciência 

real de um ser humano singular, precisamente determinado e em condições 

determinadas – ou seja, toda a historicidade concreta de sua realização – [...] 
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são dois momentos unitários e inseparáveis na valoração deste pensamento 

como meu ato responsável (BAKHTIN, [1920/1924] 2010, p. 44). 

 

Compartilhamos do entendimento de que, na arquitetônica bakhtiniana, é preciso se 

atentar para o ato responsável do sujeito, pois a sua singularidade na vida o compele a agir 

diante do lugar único que ocupa no mundo. Sob essa ótica, cada sujeito é insubstituível na 

responsabilidade do seu existir, pois ao mesmo tempo que é um ser social, é também singular, 

o que pressupõe um pensamento participativo, construído no agir situado e avaliativo de suas 

situações históricas e sociais de vida.  

Depreendemos que o ato responsável do sujeito, no qual ocorre no âmbito do 

acontecimento singular, se une à existência do sujeito responsivo, em seu posicionar-se 

dialogicamente frente às situações de vida. Por esse motivo, a constituição do sujeito, sendo 

responsável por seus atos e sendo responsivo ao outro, é marcada pelo pensamento não 

indiferente, necessitando imprimir sua posição axiológica no tenso embate das interações.  

Verificamos, então, que na relação constitutiva entre subjetividade e alteridade, o 

sujeito está em constante diálogo por meio do viver singular de sua existência e das relações 

que mantém socialmente. Nessa perspectiva, não devemos caracterizá-lo como um mero 

receptáculo da expressão avaliativa do seu interlocutor, mas como um participante ativo e 

responsivo da produção de sentidos. 

À luz dessas reflexões, importa considerarmos que os eventos de letramento, 

embasados por diferentes disposições de práticas letradas dos sujeitos, caracterizam-se como 

acontecimentos únicos, em que esses mesmos sujeitos assumem sua responsividade diante das 

circunstâncias concretas de sua interação. É possível afirmarmos, então, que os usos sociais 

da leitura e da escrita implicam o imbricamento de experiências, de valores, de atitudes e de 

conflitos decorrentes das relações dialógicas. Consideramos também que o ato de escrita na 

esfera escolar, ou, mais precisamente, o ato de dizer dos alunos em nossa pesquisa, pode 

promover ressignificações das práticas letradas dos alunos que se encontram em meio à 

relação entre subjetividade e alteridade.  

É válido mencionarmos ainda, que, 

 

[...] na prática viva da língua, a consciência linguística do locutor e do 

receptor nada tem a ver com um sistema abstrato de formas normativas, mas 

apenas com a linguagem no sentido de conjunto dos contextos possíveis de 

uso de cada forma particular. Para o falante nativo, a palavra não se 

apresenta como um item de dicionário, mas como parte das mais diversas 

enunciações dos locutores A, B ou C de sua comunidade e das múltiplas 
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enunciações de sua própria prática linguística. [...] De fato, a forma 

linguística, [...] sempre se apresenta aos locutores no contexto de 

enunciações precisas, o que implica sempre um contexto ideológico preciso 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, [1929] 2012, p. 98). 

 

Por esse viés, compreendemos que a língua, assim como na perspectiva bakhtiniana, 

não é ideologicamente neutra, tendo em vista que se constitui na relação do sujeito com o 

outro, em sua ligação com as situações de interação em que é usada. Interessa-nos conceber a 

língua em sua natureza dialógica, o que implica a manifestação de finalidades 

sociocomunicativas, situadas nas interações vivas das relações sociais, em um contexto de 

uso, em uma época e em uma determinada sociedade ou grupo social, com suas maneiras de 

pensar, de sentir e de agir, revelando-se como parte de nossa constituição identitária histórica, 

cultural e social. 

Ressaltemos, então, a assunção da língua escrita em termos de formação identitária. 

Para Ivanic (1998), por exemplo, a identidade é fruto das relações interpessoais, em que a 

escrita se torna um ato de identidade por envolver o encontro entre experiências de vida, 

valores, crenças e interesses materializados por meio da linguagem. Assim também, para 

Kleiman (1998), a identidade é (re)criada na interação, por ser uma produção social que 

emerge de novos contextos das relações. Logo, é válido enfatizarmos que o fenômeno do 

letramento implica a materialização das construções e das representações de mundo dos 

sujeitos que interagem, de forma a desencadear os contornos identitários. 

Nesse sentido, a concepção de sujeito singular é fundamental para nosso estudo, a fim 

de olharmos os participantes do projeto de letramento pela diferença não indiferente, de modo 

que professores, alunos e demais colaboradores não sejam vistos meramente como 

participantes intercambiáveis entre si, mas como participantes singulares a partir do lugar 

único que ocupam em relação ao outro. A nosso ver, isso significa ressituarmos o olhar 

comumente embasado pela diferença indiferente, quando o outro é diferente do eu, mas essa 

diferença não importa para o eu, porque o outro pode ser substituído por qualquer um de sua 

categoria: eu sou professor, o outro é aluno; logo, esse outro pode ser substituído por 

qualquer um que pertença à sua mesma categoria. 

Essas reflexões, por um lado, reverberam a importância do modelo ideológico de 

letramento de que nos ocupamos no capítulo anterior, ao se levar em conta o caráter social e 

historicamente situado do sujeito. Por outro lado, colocam em xeque o sujeito universal, 

concebido como ser independente das relações sociais.  
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Ancorando-nos em Freire ([1970] 2011a), realçamos que a suposta neutralidade da 

educação está a serviço da formação de um ser humano tido como ideal e universalmente 

concebido, por isso, há a necessidade de se formar estudantes para verem o mundo sob o 

ponto de vista do discurso oficial, sem julgamentos e sem questionamentos. Aliás, na 

perspectiva freirena, “[...] é impossível estar no mundo apoliticamente, neutramente. Não dá 

para estar. Há sempre valoração, há sempre comparação, há sempre escolha que demanda 

decisão, ruptura, e isso tudo tem que ver com a forma de se estar sendo no mundo, que é uma 

forma profundamente política” (FREIRE, 2014b, p. 267). 

A esse respeito, reiteramos a inviabilidade de nos despirmos de nossos valores 

axiológicos e de nossas posições socialmente avaliativas. Nossas experiências vividas 

emergem necessariamente em contextos saturados de valores. Em razão disso, salientamos 

que a instituição escolar, em sua maioria, propaga uma pseudoneutralidade, pois ela tenta 

validar um ideário de sujeito. Tal ideário tende a adotar um interesse implicado por um grupo, 

que inclui: apagamento de singularidades, recusa de partilhas e alheamento ao contínuo 

acabamento, a serviço de diretrizes definidas a priori sobre o modo como devemos ou não 

nos posicionar e o que devemos ou não dizer.  

Em uma lógica sustentada na pretensa neutralidade, propende-se para exaltar a 

naturalização do sujeito, a universalização das necessidades e a privação do conceito de 

interação situada, suprimindo os usos do letramento pertencentes a contextos específicos. 

Importa ponderarmos determinados posicionamentos que denegam as singularidades e as 

valorações dos sujeitos subjacentes a situações particulares, tomadas em sua natureza social, 

histórica e cultural.  

Acerca dessa discussão, tornam-se por demais pertinentes os questionamentos feitos 

por Freitas, ao pensar a educação escolar sob a concepção bakhtiniana de linguagem. 

 
O que é o aluno para mim? Objeto que observo e sobre o qual derrubo “o 

meu saber” ou um sujeito com o qual compartilho experiências? Alguém 

a quem não concedo o direito de se expressar, o direito de autoria? Ou, quem 

sabe, apenas reconheço sua voz quando é um espelho da minha? Aceito o 

seu discurso apenas quando reproduz o meu? O que acontece em minha sala 

de aula? Ela é um espaço para monólogos ou o lugar onde muitas vozes 

diferentes se intercruzam? Que tipo de interações aí transcorrem? Falo para 

um aluno abstrato ou ele existe para mim marcado pelo tempo e espaço 

em que vive? (FREITAS, 2007, p. 147, grifo nosso).  
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Assumir a constituição do sujeito na relação entre subjetividade e alteridade significa 

nos comprometermos não com alunos tomados isoladamente, mas concebidos como sujeitos 

sociais, cuja diferença não indiferente é arquitetonicamente ativa e constitutiva de nossas 

posições responsivas. Significa nos comprometermos não com alunos tomados como sujeitos 

abstratos e objetos mudos a quem observamos, mas como sujeitos marcados pelo caráter 

relacional/responsivo que lhes dá sentido, cuja diferença não indiferente manifesta o agir 

situado e avaliativo de cada um. 

Em nosso entendimento, articular a dimensão dialógica da língua(gem), em que as 

visões de mundo são configuradas por sujeitos singulares e sociais, corrobora para o 

reconhecimento de que os gêneros discursivos estão profundamente ligados às situações de 

interação. Desse modo, os usos da modalidade escrita da língua podem ser dialogicamente 

materializados em função dos gêneros que os realizam, cujos sujeitos dispõem para adentrar 

nas trocas verbais. Portanto, a seguir, traçaremos um paralelo entre a noção de gêneros e os 

contextos de uso, em que cada sujeito tem a possibilidade de condicionar uma atitude 

ativamente responsiva diante das variadas esferas do agir humano.  

 

4.2 Gêneros discursivos: intersecções com o ensino 
 

É cada vez mais presente, na sociedade contemporânea, a imbricação do letramento ao 

nosso cotidiano, em resposta a particulares demandas, novas dinâmicas e propensos 

potenciais. As práticas socialmente vivenciadas em diferentes esferas da atividade humana, 

em diferentes posições sociais, situam os gêneros discursivos em um nexo central com as 

variadas possibilidades de interação linguística. Parece-nos, então, que pensar sobre os 

gêneros na esfera escolar requisita, antes, nossa compreensão sobre o que seja gênero, como 

também sobre sua relação com a concepção de letramento adotada nesta pesquisa. 

Reportamo-nos aos estudos de Bakhtin ([1979] 2011) sobre gêneros discursivos, ao 

afirmar: 

 
Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse 

uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é 

claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua 

efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, 

proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 

[...] Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo 

de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 
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enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 

[1951/1953] 2011, p. 261-262, grifo do autor). 

 

Com Bakhtin, aprendemos que os gêneros discursivos são tipos relativamente estáveis 

de enunciados, sendo representativos das interlocuções vinculadas às diferentes esferas, desde 

as mais efêmeras do cotidiano até as culturalmente mais elaboradas.  Em sua teoria, o autor 

explicita que os gêneros, orais ou escritos, ao estabelecerem formas típicas de organização dos 

dizeres, possibilitam o funcionamento das falas sociais em uso numa interação.  

Em face disso, é possível afirmarmos que a relação de alteridade própria da 

língua(gem) requer o uso de um gênero para produzir a tessitura dialógica. Tanto no falar 

quanto no escrever, os sujeitos recorrem aos gêneros para atender a dada situação de 

interação, realizando seu dizer por meio das formas precisas dos gêneros, às vezes mais 

padronizadas, às vezes mais maleáveis a mudanças. Entender que os sujeitos se apropriam de 

gêneros é importante para percebermos sua centralidade no trato com a manifestação da 

língua(gem) em práticas sociais situadas, de forma a atribuir sentidos às experiências 

humanas. 

Os gêneros discursivos, por um lado, enquanto formas relativamente estáveis, estão 

suscetíveis a certas regularidades que os identificam e que se consolidam historicamente pelas 

convenções das práticas sociais, por outro lado, estão submetidos à mobilidade dessas 

mesmas práticas, que lhes ensejam a possibilidade de renovação nos usos a que se dispõem. 

Desse modo, apresentam uma estabilidade em constante processo de transformação, uma vez 

que tanto conservam formas estáveis que os identificam ao longo do tempo quanto são 

maleáveis às novas conjunturas que demandam adaptações. Aliás, se considerarmos o 

inacabamento constitutivo do sujeito, é impossível findar as possibilidades das formas 

representativas de ver o mundo e de consubstanciar visões de mundo, por isso, os gêneros 

acompanham a variabilidade dos usos da língua(gem), atendendo a complexidade das relações 

sociais, que evoluem em dado tempo e espaço ao contexto em que se realizam. 

De acordo com Bazerman (2006, p. 23), os gêneros são “[...] os lugares familiares para 

onde nos dirigimos para criar ações comunicativas inteligíveis uns com os outros e são os 

modelos que utilizamos para explorar o não-familiar”. Reportamo-nos, ainda, a Miller (2012), 

ao preconizar que os gêneros representam ações retóricas tipificadas, funcionando como 

respostas a situações recorrentes, as quais são socialmente definidas. Como nos explica a 

autora,  
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o que recorre não pode ser uma configuração material de objetos, 

acontecimentos e pessoas, tampouco pode ser uma configuração subjetiva, 

uma “percepção”, porque essas também são únicas de momento a momento 

e de pessoa a pessoa. A recorrência é um fenômeno intersubjetivo, uma 

ocorrência social, e não pode ser entendida em termos materialistas 

(MILLER, 2012, p. 29). 

 

Como evidencia o trecho citado, a recorrência não existe como um fenômeno 

perceptível por suas características materiais. Ela é derivada do reconhecimento construído 

socialmente pelos sujeitos, que definem e atribuem sentidos às situações que compreendem 

como similares. Por esse motivo, os gêneros discursivos desempenham um papel significativo 

no modo como os sujeitos respondem a essas situações intersubjetivas e produzidas 

socialmente.  

Dado esse caráter, usamos os gêneros a partir de nossas experiências sociorretóricas, 

vinculando uma situação atual a outras que julgamos como sendo similares, mas que, não 

sendo inescapáveis a taxonomias, constroem-se em torno de experiências situadas. Sendo 

assim, a dinâmica da estabilidade dos gêneros tem sua relevância, por permitir que os sujeitos 

estabeleçam analogias em situações recorrentes, tornando-se um elemento orientador e 

organizador de nossa participação social. Além disso, a dinâmica da flexibilidade tem sua 

pertinência, por transpor uma concepção dos gêneros como arquétipos rígidos, baseada em 

modelos formais cristalizados, de modo a permitir que adaptemos os gêneros a mudanças, 

ressignificações e novas avaliações.  

Nesse sentido, à medida que os gêneros discursivos atendem a contínuas 

transformações, as esferas sociais comportam os mais variados e infinitos gêneros, 

disponíveis para serem integrados ao nosso compilado de ações sociais, o que reverbera a 

existência dos mundos de letramento (BARTON, 1993) e, assim, a admissão dos múltiplos 

usos de leitura e de escrita em uma sociedade letrada.  

Frente à heterogeneidade dos gêneros, uma distinção basilar é estabelecida: os gêneros 

primários são aqueles que aparecem em instâncias mais espontâneas da vida cotidiana, tendo 

uma relação imediata com seu contexto de interação, enquanto os secundários advêm de 

instâncias mais complexas e institucionalizadas (BAKHTIN ([1951/1953] 2011). Na ótica 

bakhtiniana, os gêneros secundários se originam da incorporação e da reelaboração dos 

gêneros primários e estes, por sua vez, integram os mais complexos – usados em 

circunstâncias de um convívio cultural relativamente mais desenvolvido e organizado –, 

transformando-se e perdendo o seu caráter imediato com a situação de interação.  
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Em semelhante perspectiva, Bakhtin/Voloshinov ([1929] 2012) explicita a 

diferenciação entre as esferas da ideologia do cotidiano e dos sistemas ideológicos 

constituídos: a primeira corresponde às instâncias mais próximas das relações de produção da 

vida cotidiana, em que as mudanças socioideológicas podem ser repercutidas mais 

rapidamente; e a segunda concerne às instâncias mais fortemente sistematizadas, mas que 

apresentam um estreito elo com a ideologia do cotidiano, por se engendrarem a partir de suas 

práticas. Podemos afirmar, portanto, que os gêneros primários se constituem por meio da 

ideologia do cotidiano, enquanto os secundários, pelas ideologias mais formalizadas e 

sistematizadas. Notemos que as referidas distinções não tratam de classes isoladas e 

dicotômicas, mas realçam a vinculação que há entre as esferas de usos da língua escrita, como 

também a natureza dialógica dos enunciados, na alteridade existente por meio das 

configurações dos gêneros perpassadas pelas inter-relações das esferas. 

Essa discussão nos faz refletir sobre o ensino, que tende a gerar oposições entre as 

dimensões oral e escrita da língua. Os movimentos entre os gêneros primários e secundários e 

entre a ideologia do cotidiano e dos sistemas ideológicos constituídos nos mostram como a 

vida dos gêneros, orais ou escritos, é marcada por um processo combinatório de inter-

relações, provenientes das mais diferentes esferas da cultura oral e escrita, o que nos permite 

afirmar que uma não se opõe à outra. Inferimos que, na perspectiva bakhtiniana, privilegiam-

se o dialogismo, a diversidade e a alteridade, marcados por existências correlativas e não pelo 

isolamento de classes. 

Além disso, o desconhecimento e/ou a indiferença à plasticidade dos tipos 

relativamente estáveis de enunciados podem desencadear “[...] uma visão prescritiva de 

ensino – modelo a ser copiado, classificado e repetido pelos alunos, sem levar em conta o seu 

caráter flexível e variável”, de modo a debilitar a relação entre língua e sentidos que não 

preexistem à interlocução (LEITE; BARBOSA, 2014, p. 69). 

Nesse contexto, o ensino tende a: trabalhar a rotulação acrítica dos gêneros, como se o 

mero classificar esgotasse suas características de existência; apresentar os gêneros sob uma 

forma pura, cristalizada e com padrões inflexíveis; enfatizar mais a sua forma do que seu uso, 

desvinculando-os do contexto sociointeracional correspondente; tornar o gênero um conteúdo 

automatizado de regras a decorar, esmorecendo a relação entre língua e vida. Ressaltamos que 

não recusamos o trabalho formal com a língua escrita, porém, julgamos que isso não deve ser 

o fim último do ensino. 
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A partir disso, é válido enfatizarmos nossas pesquisas anteriores (LEITE; BARBOSA, 

2014, p. 67), quando destacamos o trabalho com os gêneros como possibilidade de conduzir o 

discente 

 
[...] a um processo de socialização não só com as práticas linguajeiras da 

escola, mas também com outras diferentes situações de comunicação que o 

interligam ao mundo da vida para nele atuar. Parece-nos fundamental 

reconhecer, então, que o trabalho com os gêneros oportuniza associar a 

escrita à vida em sociedade. [...] Se levarmos em conta tal posicionamento, é 

preciso que as orientações pedagógicas procurem trazer o dinamismo dos 

gêneros para a sala de aula. 

 

Distanciando-se dessa visão, parece haver um engessamento dos gêneros em certas 

ações didático-pedagógicas, cuja artificialidade de algumas práticas escolares passam a 

concebê-los como um conteúdo objetificado a priori, em si mesmo e por si mesmo, 

denegando sua relação com as práticas sociais de uso da língua escrita. Para tanto, é 

necessário que se aborde a diversidade de gêneros em suas especificidades, levando-se em 

conta as situações sociais das quais participamos e as quais os alunos podem vivenciar para 

além dos limites escolares.  

Notemos que o conceito de gêneros discursivos, tal como formulado por Bakhtin, 

assenta-se na concepção de que o enunciado é ideológico, marcado por índices sociais de 

valoração. Esse aspecto nos ajuda a entender que o funcionamento dos gêneros, em uma dada 

esfera de situação, não ocorre em uma pureza homogênea nem por uma relação automática, 

uma vez que resulta de coerções sociais, suscitando a compreensão responsiva do interlocutor.  

Em face dessa perspectiva, é possível tratarmos de um elemento substancial da 

interação pelos gêneros – o seu direcionamento, ou seja, o fato de voltar-se para o destinatário 

de um enunciado, a quem o enunciador espera e presume uma compreensão responsiva.  

Nesse caso, ao levarmos em conta que os sujeitos se constituem à medida que interagem, 

inferimos: sem a voz do falante/escrevente, a voz social do outro não se manifesta e, sem a 

voz social do outro, a voz do falante/escrevente não obtém vida dialógica. Notemos, portanto, 

que a presença desses interlocutores não é neutra, sem valor, ao contrário, incide nas escolhas 

empreendidas nesse processo dialógico (forma de tratamento, tom de formalidade, conteúdo 

do dizer que lhe é consentido, objetividade esperada no uso da língua escrita etc.). 

Adicionalmente a esse destinatário, há também a figura do supradestinatário, que, 

como indicado por Bakhtin ([1959/1961] 2011), assume uma identidade que varia de época 

para época, de concepção de mundo para concepção de mundo – Deus, a ciência, a 
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consciência humana, o julgamento da história etc. –, cuja compreensão responsiva se constrói 

com o máximo de referência ao que é esperado pelo enunciador.  

No que concerne ao ensino de Língua Portuguesa, precisamos estar atentos para não 

empobrecer a relação do estudante com suas possibilidades de leitura e de escrita, 

caracterizando-as em sua endogenia escolar – fazer do ato de ler um exercício que se limita à 

decodificação de palavras e de frases assépticas, esmorecendo a centelha dos sentidos em 

devir pelo encontro de palavras; fazer do ato de escrever um reduto que se enquadra no 

professor como destinatário, na escola como contexto de produção e de circulação e no 

cumprimento avaliativo como propósito de escrita. Não podemos perder de vista a 

plasticidade própria da língua e, consequentemente, o dialogismo que isso implica.  

Sendo assim, os usos da língua escrita demandam que o aluno assuma sua palavra em 

um vínculo dialógico com outros interlocutores e com outros textos, estimulando a filiação 

dos gêneros com suas esferas sociais. A leitura e a escrita implicam revivificar a vida nas 

palavras, redescobrindo e atribuindo sentidos a elas no encontro de vozes presentes e/ou 

latentes. 

Na especificidade de cada gênero discursivo, é preciso que percebamos não somente a 

relevância desse processo interlocutivo, mas também a funcionalidade de tais gêneros frente a 

essas interlocuções. Por essa razão, mostra-se válido reiterarmos que cada gênero visa atender 

a necessidades recorrentes de uma dada demanda situacional, tornando-se parte das relações 

sociais. As trocas verbais agenciadas em um gênero não podem ser tratadas como um puro 

resultado de estruturas canônicas, pois se encontram articuladas pelo viés dinâmico da 

produção de sentidos.  

Em consonância com o funcionamento dos gêneros, sob a perspectiva bakhtiniana, 

podemos destacar três dimensões constitutivas vinculadas: o conteúdo temático, a construção 

composicional e o estilo verbal. Em uma descrição sumária, o conteúdo temático diz respeito 

aos sentidos assumidos em um contexto de uso, depreendidos pelo processo de valoração de 

seus interlocutores. O tema é único e não reiterável, pois, sendo concreto e dinâmico, surge a 

cada nova situação de produção. A construção composicional se refere à organização e ao 

acabamento da totalidade enunciativa, cuja estruturação possibilita uma relativa 

caracterização do gênero, distinguindo-o dos demais. Por fim, o estilo verbal tem a ver com o 

emprego de certos recursos linguísticos, os quais organizam e salientam a posição enunciativa 

do falante/escrevente, a relação existente com seus interlocutores, a sua apreciação valorativa 
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ligada ao tema e o modo como presume a compreensão responsiva de seu destinatário, que é 

por natureza vinculado ao gênero e aos seus usos sócio-historicamente situados. 

A nosso ver, essas três dimensões atuam sob a égide de que os gêneros discursivos não 

podem ser tratados independentemente de sua relação com a práxis humana, tendo em vista 

que se constroem nas diferentes esferas da vida social. Prefiguram, portanto, a possibilidade 

de inserção, de socialização e de regulação em uma situação a que nos vinculamos, 

dinamizando nossas ações como parte da vida em sociedade. 

Por essa linha de pensamento, consideramos a importância de destacar o conceito de 

gênero na perspectiva da ação social, assim como abordado pelos estudos sociorretóricos, e de 

sua relevância para pensarmos no ensino de Língua Portuguesa a partir do projeto de 

letramento.  

Entendemos, de acordo com Miller (2012), que o gênero é uma ação social, situada 

entre a instância privada e a pública, entre a intenção individual e a exigência social, entre o 

singular e o recorrente. Miller evidencia, ainda, que, quando se aprende um gênero, não se 

aprende somente formas ou métodos de como alcançar determinados propósitos, mas sim os 

próprios propósitos.  

 
Aprendemos a entender melhor as situações em que nos encontramos e as 

situações potenciais para o fracasso e o sucesso ao agir juntamente. Como 

uma ação significante e recorrente, um gênero incorpora um aspecto de 

racionalidade cultural. Para o crítico, os gêneros podem servir tanto como 

um índice aos padrões culturais quanto como ferramentas para a exploração 

das realizações de falantes e escritores particulares; para o estudante, 

gêneros servem de chave para entender como participar das ações de 

uma comunidade (MILLER, 2012, p. 41, grifo nosso). 

 

Como ação significante e recorrente, os gêneros impingem vivacidade à tessitura 

entre o agir humano e a sociedade, configurando-se como chave para as ações de, sobre e com 

a língua(gem). Por meio deles, as ações são realizadas para atender ao propósito esperado no 

âmbito de uma esfera social.  

Reportando-nos à prática social como forma habitual de agir (CHOULIARAKI; 

FAIRCLOUGH, 1999), podemos inferir que os gêneros se constituem como um desses modos 

habituais de agir no mundo. Portanto, tornam-se elementos imprescindíveis à ação humana, 

pois se vinculam aos contextos situacionais em que as interações são construídas. 

Decerto, a teoria dos gêneros discursivos como ação social é fundamental para o 

conceito de letramento que procuramos adotar nesta pesquisa, por ratificar a dimensão do 



101 

 

 

 

caráter socialmente situado da leitura e da escrita em resposta aos seus objetivos específicos. 

Nesse sentido, se as demandas da leitura e da escrita variam de um contexto social para outro, 

a compreensão sobre os gêneros torna-se essencial aos estudos de letramento. 

Isso posto, é pertinente que o projeto de letramento de nossa pesquisa corrobore para a 

mudança de foco do gênero como uma estrutura asséptica ao seu contexto de uso para tratá-lo 

como resposta a uma situação particular, o que implica levarmos em consideração a prática 

social à qual o uso da língua escrita está vinculado. É admissível, pois, não restringirmos o 

projeto de letramento de nossa pesquisa às condições de produção impostas pelos tipos 

textuais, nos quais o “para quê” e o “para quem” assumem sua funcionalidade somente nas 

relações estabelecidas em um contexto de ensino. Em termos práticos, faz-se necessário não 

desvincularmos os tipos textuais dos gêneros a que podem pertencer, de maneira a não 

minimizarmos as referências de interação extraescolar.  

Como bem esclarece Bazerman (2011a, 2011b), quando o gênero é concebido como 

ação social, o próprio ensino de escrita deve ser situado como ação social, provendo 

oportunidades para que o aluno reconheça o valor e o potencial do gênero que emerge nesse 

contexto e também possa agir de modo mais eficaz e preciso ao se articular com as 

particularidades do referido contexto. Para tanto, “[...] os ambientes pedagógicos nunca 

deveriam ser despojados da complexidade significante dos ambientes comunicativos fora dos 

mundos da sala de aula” (BAZERMAN, 2007, p. 196). 

Lembremos que, antes de ser um objeto escolar, a língua escrita é um objeto social, 

por isso a relevância de aproximar a escola a outros contextos da sociedade. Compreendemos, 

então, que o ensino da leitura e da escrita, viabilizado pelos gêneros diversos, precisa se 

embasar na língua em uso, facultando ao aluno a possibilidade de tornar-se sujeito de seu 

dizer e de seu agir no mundo letrado.  

Trata-se, em suma, de um enfoque no ensino de língua escrita que parte da prática 

social para os conteúdos, conforme proposto pelos projetos de letramento. Nessa condição, 

entendemos que os alunos aprendem em eventos letrados situados, com gêneros mediando 

tais eventos e, desse modo, respondendo a propósitos claramente explicitados. 

 
 
 
 
 
 



102 

 

 

 

4.3 Tessituras do ensino: por uma abordagem dialógica, crítica e colaborativa 
  

As considerações enunciadas neste texto sobre a língua(gem) inerente ao dialogismo 

que a constitui na vida social e, ainda, sobre a alteridade como elemento intrínseco à formação 

do sujeito oferecem-nos respaldo para assumirmos nossa opção pela perspectiva crítica da 

educação, já que esta proporciona bases teóricas que nos permitem refletir sobre o ensino no 

contexto escolar, bem como sobre a relação entre professor e aluno.  

De acordo com o educador Paulo Freire,  

 

a educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a 

libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres 

vazios a quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se numa 

consciência especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos 

homens como “corpos conscientes” e na consciência como consciência 

intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da 

problematização dos homens em suas relações com o mundo (FREIRE 

[1970] 2011a, p. 94, grifo do autor). 

 

Como bem defende Freire, a concepção de educação baseia-se no entendimento de ser 

ela libertadora, problematizadora e crítica, no sentido de encorajar o sujeito a desvelar, 

interrogar e ampliar sua compreensão acerca do contexto em que está inserido, intervindo 

nessa realidade com consciência crítica e comprometimento pessoal e coletivo.  A educação 

torna-se, então, propiciadora da inserção de sujeitos em ações cívicas que se coadunam com a 

conscientização sobre si mesmo e sobre o mundo. 

Ainda em concordância com o pensamento freireano, 

 

[...] a educação nem é uma força imbatível a serviço da transformação da 

sociedade, porque assim eu queira, nem tampouco é a perpetuação do status 

quo, porque o dominante o decrete. O educador e a educadora críticos não 

podem pensar que, a partir do curso que coordenam ou do seminário que 

lideram, podem transformar o país. Mas podem demonstrar que é possível 

mudar. E isso reforça nele ou nela a importância de sua tarefa político-

pedagógica (FREIRE, [1996] 2011c, p. 110).  

 

Entendemos, por essa perspectiva teórica, a importância de a educação (em nosso 

caso, a educação escolar) se constituir como uma ação sociopolítica de intervenção no mundo, 

em favor da construção curiosa, indagadora e crítica do conhecimento. Essa educação está a 

serviço de um conhecimento construído por educadores e educandos como sujeitos do 

processo, em um pensar reflexivo e de inserção crítica sobre uma realidade, que, não sendo 

estática, possibilita o vislumbramento de mudanças.  
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Partimos da compreensão de que a educação freireana se constitui como importante 

perspectiva para pensarmos em um ensino que considere a possibilidade de: fomentação de 

dúvidas em vez de verdades absolutas; desenvolvimento da criticidade em vez de passividade 

do pensar; releitura de experiências vividas em vez de constituição de realidades enformadas; 

manifestação de vozes em vez de silenciamento de posicionamentos; valorização de 

necessidades em vez de emudecimento de desejos.  

Nesse sentido, a concepção de educação freireana assegura-nos a tencionar uma 

proposta de ensino empreendida por relações dialógicas e conectada ao agir de sujeitos 

historicamente situados. Oportuniza-nos a considerar o diálogo em sala de aula, propiciando a 

manifestação de vozes sociais, marcadas por convergências ou divergências, adesões ou 

recusas, complementos ou embates: 

 
[...] o pensar do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do 

pensar dos educandos, mediatizados ambos pela realidade, portanto, na 

intercomunicação. Por isso, o pensar daquele não pode ser um pensar para 

estes nem a estes imposto. Daí que não deva ser um pensar no isolamento, na 

torre de marfim, mas na e pela comunicação, em torno, repitamos, de uma 

realidade. E, se o pensar só assim tem sentido, se tem sua fonte geradora na 

ação sobre o mundo, o qual mediatiza as consciências em comunicação, não 

será possível a superposição dos homens aos homens (FREIRE, [1970] 

2011a, p. 91-92). 

 

Em consonância com o exposto, a postura dialógica assumida pelo educador e pelos 

educandos é indispensável ao exercício do pensar acerca das experiências vividas. 

Observemos que tal perspectiva não se fundamenta em uma educação escolar que silencia a 

possibilidade de produção e de validação do conhecimento desenvolvido nas inter-relações, 

assentada em princípios que regulam o que deve ser feito e como deve ser feito, sem o 

compartilhamento de expectativas e de compreensões em torno das exigências prescritas. 

Outrossim, tem como base uma educação escolar cujo conhecimento é construído e 

reconstruído na relação com o outro, em sua interação no escutar, no pensar, no dizer e no 

agir.  

Sob o viés dos estudos de letramento, trata-se, a nosso ver, de um professor que tende 

a ensinar a língua escrita por meio de uma abordagem social e dialógica, possibilitando o 

contato do aluno com as práticas do ler e do escrever, porém, fazendo dessas práticas o 

fortalecimento da voz do discente – voz valorizada por ser ouvida, respondida, reapreciada e 
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engajada a intervir. Em outras palavras, o professor faz dessas práticas sociais de escrita o 

entrelace do aluno a um contexto situado, para nele agir. 

Conforme postula Giroux (1997, p. 41), “[...] as escolas devem ser o lugar onde 

relações sociais democráticas tornem-se parte de nossas experiências vividas”, com o 

propósito de promover a interação entre o que se aprende nela e o que se vivencia para além 

dela. Ainda de acordo com o referido estudioso, “[...] as salas de aula e os estudantes não 

existem em total isolamento, abstraídos da sociedade mais ampla em que vivemos”, portanto, 

o conhecimento deve estar calcado na formação social circundante (GIROUX, 1997, p. 108). 

Compartilhamos do entendimento de que a escola deve ser o lugar onde o 

conhecimento é parte integrante do processo de aprendizagem dentro e fora da instância 

escolar, fomentando experiências educacionais que excedam os limites de uma demanda mais 

imediata da escola. Ela deve ser o lugar de produção, em que é possível elaborar e reelaborar 

o conhecimento necessário ao tecido social, suplantando a reprodução do status quo do 

conhecimento.  

Em face disso, consideramos a necessidade de proporcionar aos alunos os usos sociais 

da língua escrita, em um processo de ensino-aprendizagem que gere efetivamente sentidos às 

situações nas quais eles podem se envolver para além dos muros escolares. Daí a importância 

de a escola sair do isolamento social, possibilitando necessárias competências para a própria 

vida cotidiana do aluno, de modo que os aprendizados erigidos permitam o seu pensar e o seu 

agir sobre as situações que vivencia.  

É importante explicitarmos que, quando nos referimos a necessárias competências, 

estamos nos reportando, por exemplo, a utilizar a língua(gem) para: compartilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos; exercitar a 

curiosidade para formular e resolver problemas; fazer escolhas alinhadas ao exercício da 

cidadania e ao seu projeto de vida com consciência crítica e responsabilidade; produzir 

sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação; agir criticamente 

frente a questões do mundo contemporâneo, dentre outras (BRASIL, 2017). 

Faz-se necessário, portanto, ressignificarmos a relação com o aprendizado, tornando-a 

responsiva ao contexto de vida que transcende ao cenário escolar, o qual defronta o aluno com 

situações-problema que requerem dele a ativação de conhecimentos para a tomada pertinente 

de decisões. 

Trata-se de assumirmos a perspectiva freireana de que o ensino não se restringe a um 

mero processo de transmissão de conhecimento do educador ao educando, uma vez que “ao 
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estudo crítico corresponde um ensino igualmente crítico que demanda necessariamente uma 

forma crítica de compreender e de realizar a leitura da palavra e a leitura do mundo; leitura do 

texto e leitura do contexto” (FREIRE, [1993] 2012, p. 66). Certamente, esse ensino norteia 

“[...] a leitura e a escrita da palavra implicando uma releitura mais crítica do mundo como 

‘caminho’ para ‘reescrevê-lo’[...]” (FREIRE, [1992] 2014, p. 60). 

Em outros dizeres, essa abordagem crítica do ensino nos remete à transcendência de 

um “ser-pensar-fazer” regido no senso comum, tendo em vista que os aprendizados 

construídos por meio dos usos sociais da língua escrita ressignificam as formas de ser e de 

perceber o mundo, suscitando a possibilidade de intervenção e possível transformação.  

A esse respeito, compreendemos que ser no mundo, perceber o mundo e reescrever o 

mundo revelam o direito imprescritível de cada aluno de se afirmar e ser reconhecido como 

sujeito em sua potencialidade de produzir e desconstruir o produzido, de entender uma 

situação e agir criticamente, de fazer escolhas e refletir sobre elas, de escutar o outro e se 

posicionar. O aluno passa, então, da posição de espectador e de consumidor para a de autor e 

coautor, cuja participação é socialmente útil e necessária para a tomada de decisões. 

Isso posto, assumimos com Freire (2011b) a afirmação de que o diálogo funda a 

colaboração, conduzindo os sujeitos para um pensar claro sobre o que se deseja e os objetivos 

com os quais se comprometem frente a uma realidade problematizada. Para o educador, uma 

ação dialógica pressupõe a colaboração entre sujeitos, em que cada um tem algo a ensinar e a 

aprender, ainda que apresentem níveis distintos de funções e de responsabilidades. 

Além disso, posicionamo-nos na perspectiva de que, em um processo colaborativo, é 

preciso que os sujeitos “[...] manifestem abertura no modo como se relacionam uns com os 

outros, dispondo-se a um contínuo dar e receber, assumindo uma responsabilização conjunta 

pela orientação do trabalho e sendo capazes de construir soluções para os problemas no 

respeito pelas diferenças e particularidades individuais” (BOAVIDA; PONTE, 2002, p. 5-6). 

Desse modo, considerando que o diálogo se realiza em conformidade com a 

colaboração, em que os sujeitos têm algo a contribuir e algo a aprender, é preciso estarmos 

abertos às apreciações diversas sobre uma realidade problematizada, seja na confrontação de 

pontos de vista, seja na tomada de negociações e decisões, seja na ressignificação de 

compreensões. Entendemos que o pensar e o agir conjuntos são fundamentais para a 

realização de um ensino que busca potencializar a participação, tanto do professor quanto do 

aluno, como sujeitos da construção do conhecimento, o que implica, necessariamente, a 

admissão de responsabilidades mútuas e de negociações entre si. Logo, discorremos a respeito 
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de um ensino cuja natureza dialógica compõe os processos de conhecer em uma feitura 

colaborativa, na qual os sujeitos se dispõem a assumir seus limites e possibilidades para se 

inserirem, intervirem e serem influenciados na parceria que se vive.  

Uma reflexão interessante nesse sentido se refere ao conceito de agência, que, segundo 

Ortner (2006), em um dos seus campos de significado, está a serviço de sujeitos culturalmente 

constituídos em suas estruturas de vida, os quais projetam intenções, desejos e necessidades 

com o objetivo de alcançá-los.  

 
Tem a ver com pessoas que nutrem desejos de ir além de suas 

próprias estruturas de vida, inclusive – o que é muito central – de 

suas próprias estruturas de desigualdade; tem a ver, em suma, com 

pessoas que jogam, ou tentam jogar, seus próprios jogos sérios23, mesmo 

se partes mais poderosas procuram desvalorizá-las ou até destruí-las. [...] de 

certa maneira, a noção de projetos talvez seja a dimensão mais fundamental 

da ideia de agência (ORTNER, 2006, p. 68). 

 

 De um ponto de vista pedagógico, sob a nossa ótica, trata-se de um ensino que integra 

ações projetadas ao aprendizado do aluno, à medida que uma situação-problema se encaminha 

para o projetar de ações intencionalmente definidas. O exposto leva-nos a compreender que, 

no projeto de letramento de nossa pesquisa, professores, alunos e demais colaboradores sejam 

envolvidos como agentes sociais, dispostos a trabalhar coletivamente devido à meta que 

intencionam alcançar.  

Esse viés abre a possibilidade de suscitarmos, no processo de ensino-aprendizagem, 

uma agência voltada ao domínio dos gêneros discursivos, considerando o ensejo de educar o 

aluno para o agir socialmente por intermédio dos usos da língua escrita. Isso permite ao 

estudante encarar a escrita como instrumento de agência, tornando-se uma voz social na 

realidade que o circunda. 

Visto por esse prisma, vislumbramos um ensino que transcende relações de cunho 

especificamente linguístico, baseado na língua como um sistema de formas normativas, para 

se inserir na corrente da comunicação discursiva, que gera a centelha axiológica e torna vivas 

as palavras (BAKHTIN, [1951/1953] 2011). Vislumbramos um ensino que reconhece o 

educando como agente social que está aprendendo a usar a escrita como ferramenta de poder 

                                                             
23 Esclarecemos que a concepção de jogos sérios é pensada a partir da teoria da prática, em que se concebe a vida 

social como “[...] algo ativamente jogado, voltado para metas e projetos culturalmente constituídos e envolvendo 

tanto práticas de rotina como ações intencionalizadas” (ORTNER, 2006, p. 45-46). 
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para o diálogo em sala de aula, para a realização de projetos locais e para o seu engajamento 

nas esferas de atividade (BAZERMAN, 2006). 

A admissão da escrita como ferramenta de poder nos remete a outro campo de 

significado de agência proposto por Ortner (2006) – a agência de poder –, a qual, deixemos 

claro, não exclui a agência de projetos citada anteriormente. Para Ortner, o agir se vincula ao 

empoderamento do sujeito, seja para dominação, seja para resistência, frente a uma matriz de 

desigualdade, de assimetria e de forças sociais, o que destaca a complexidade de 

intencionalidades que circundam as relações de poder.  

Esse reconhecimento do poder da escrita nos alude também aos apontamentos de 

Giroux (1997). Para ele, o poder deve ser visto como força tanto de dominação quanto de 

emancipação, que se opera sobre e através dos sujeitos. No que diz respeito a uma educação 

crítica, especificamente ao fortalecimento dos professores e dos alunos, ressalta-se a 

importância de o poder estar ligado a conhecimentos que promovam o modo de análise 

crítica, de exercício da cidadania e de transformação social.  

O nosso desejo é que possamos vivenciar um poder compartilhado, no sentido de 

dessacralizar o potencial agentivo que a muitos é negado. Que possamos olhar alunos, 

professores e outros integrantes como colaboradores do projeto de letramento, a fim de que 

sua presença não signifique somente adesão ao que é intencionado realizar, mas que 

simbolize, de forma conjunta, elaboração, contestação, negociação, decisão e ação.  

A partir de tais considerações, é possível afirmarmos que os gêneros discursivos, em 

sua concepção de ação social, abrem a possibilidade de o aluno conquistar maior poder de 

agência, no sentido de desempenhar o seu agir no e sobre o mundo, participando, intervindo e 

vislumbrando mudanças na sala de aula, na comunidade escolar e nas demais instâncias da 

sociedade.  

Portanto, faz-se necessário suplantarmos a tendência de cisão que se institucionalizou 

entre o aprender e o agir, para que a aprendizagem não se aparte do seu envolvimento com a 

transformação do ambiente e dos sujeitos. Receamos que a negação de tal vínculo resulte 

inevitavelmente na impossibilidade de o estudante ser agente social, como também em 

práticas de escrita reduzidas à marca da padronização, à marca da passividade e à marca da 

imanência, estando o aluno clivado da escrita como cultivadora de sentidos. 

É preciso compreendermos que a escola, como lugar de construção social, deve ser 

considerada como lugar de agência, de modo a suscitar ações que, dialogicamente, repercutam 

em favor do letramento, seja na esfera escolar, seja em outras esferas. Se o grafocentrismo 
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está cada vez mais presente na sociedade contemporânea, a escola deve ser lugar de encontro 

com o outro, afinal, o fenômeno do letramento faz sentido quando se leva em conta a 

pluralidade de experiências de si e do outro.  

As apreciações aqui feitas sobre o ensino nos conduzem a corroborar os estudos de 

Béal (2002b), que apresenta alguns princípios fundadores da cidadania no cenário da escrita. 

Esses princípios estão fundamentados no pressuposto de que a cidadania não se reduz à 

nacionalidade, à chegada da maioridade e ao registro eleitoral, mas é construída 

permanentemente, caracterizando-se pela sua capacidade de exercer um ponto de vista sobre 

as coisas, de fazer escolhas, de tomar consciência do que se faz e de intervir sobre o ambiente 

de vida, agindo onde quer que esteja. 

O primeiro princípio diz respeito a escrever para que o sujeito se transforme, uma 

vez que a língua escrita pode se tornar lugar de mudança, em que as representações do sujeito 

possibilitam novas construções. O segundo princípio se vincula a escrever para transformar 

saberes anteriores do sujeito, pois, se a escrita é lugar de encontro com o outro, o aluno 

pode aguçar seu ponto de vista com relação ao ponto de vista do outro, desabrochando 

conceitos novos, balançando crenças e debatendo sobre as antigas e as novas representações 

que emergem. O terceiro princípio se associa a escrever para transformar a relação do 

sujeito com o saber e se conscientizar dos processos em jogo na aprendizagem, ou seja, 

quando a escrita trabalha com o “saber sobre o saber”, permite a percepção crítica do 

desenrolar da aprendizagem, possibilitando ao aluno reinvestir e transferir o saber para uma 

nova ação, como prova de compreensão. Por fim, o quarto princípio se filia a escrever para 

sonhar o mundo e transformá-lo, no sentido de que, se o ato da escrita é construído de 

forma conjunta, o poder de escrever é partilhado por todos, o que contribui para compreender 

e dizer o mundo. 

Entendemos que esses princípios de cidadania possibilitam a ressignificação 

identitária do aluno, a reconstrução de respostas e de réplicas ao dito, a funcionalidade do 

saber como motor de conscientização sobre o vivido e a busca por transformação do mundo a 

partir de um poder compartilhado. Tais princípios postulam, ainda, uma aprendizagem que 

somente pode ocorrer pela interação com o outro, em que o trabalho colaborativo na ação 

cidadã é indispensável para o movimento de transformação. 

Estimulemos, portanto, a realização de projetos que concebam a aprendizagem da 

escrita imbricada ao exercício da cidadania, fazendo com que a possibilidade de ler e de 

escrever transforme-se na possibilidade de operar nos/sobre os embates configurados entre os 
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muros da escola e para além deles. Logo, havendo o comprometimento com a vida social mais 

abrangente, oportunizemos uma ação cidadã em um perpétuo movimento de conquista, que, 

não sendo postergada para o futuro, seja vivenciada no presente da educação escolar. 

Baseando-nos no exposto, consideramos que, no cerne da perspectiva dos projetos de 

letramento, é preciso integrarmos uma cidadania exercida no contexto da colaboração, em que 

o outro é sempre necessário, seja ele o professor, seja o aluno, seja outro membro colaborador 

do projeto. É nesse sentido que buscamos respaldo no que afirma Giroux (1997), ao chamar a 

atenção para o fato de que, em um trabalho colaborativo, é oferecido aos estudantes o 

envolvimento com situações sociais que enfatizam a responsabilidade e a solidariedade de 

grupo, proporcionando experiências de que os alunos necessitam para perceber a importância 

da relação de uns com os outros no processo de ensino-aprendizagem.  

Cumpre destacarmos a imprescindibilidade de a cidadania ser vivida conjuntamente, 

para que os diferentes “eus” sejam coautores uns dos outros, de modo que cada participante 

possa se afirmar em suas singularidades, como também reconhecer as próprias 

potencialidades e as indispensabilidades do outro com quem interage, fortalecendo o 

exercício do pensar e do agir sobre os resultados que se deseja alcançar como parte de 

pertencimento do grupo. A integração entre trabalho colaborativo e exercício da cidadania se 

traduz no engajamento mútuo, em que a ação individual e a coletiva se articulam em função 

dos compromissos, dos objetivos e dos papéis sociais firmados conjuntamente. 

À luz dessas considerações, torna-se pertinente a defesa de Giroux (1997, p. 163) a 

respeito da importância de o professor ser visto como um intelectual transformador, a serviço 

de uma educação que auxilie o estudante a ser cidadão reflexivo e crítico. Para o referido 

teórico, o professor concebido como intelectual transformador implica “[...] utilizar formas de 

pedagogia que tratem os estudantes como agentes críticos; tornar o conhecimento 

problemático; utilizar o diálogo crítico e afirmativo; e argumentar em prol de um mundo 

qualitativamente melhor para todas as pessoas”. 

O professor, como intelectual transformador, visa educar o estudante para ser um 

cidadão atento, ativo e crítico sobre as experiências de aprendizagem, levando-o a uma 

melhor compreensão e tomada de consciência. O ensino reside na prática do professor que 

busca problematizar o conhecimento com o aluno, a fim de que ambos se tornem 

investigadores críticos, para melhor responderem às vivências a eles circunscritas. Por esse 

motivo, é pertinente que o professor reconheça o seu papel no desenvolvimento de um 

trabalho colaborativo, podendo proporcionar compromissos vividos em conjunto, em proveito 
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de um pensamento crítico e da intencionalidade de uma ação necessários ao que se propõe 

compreender e produzir.  

Em similar direcionamento, Kleiman (2006a) argumenta acerca da relevância de o 

professor assumir sua função de agente de letramento, o que implica concebê-lo em uma 

postura mais colaborativa e, ao mesmo tempo, encorajar uma postura mais ativa dos alunos. A 

esse respeito, esclarece:  

 
Ao mobilizar os recursos do grupo e ao promover estrategicamente a 

participação de todos, segundo as suas capacidades, em prol dos objetivos 

coletivos, o agente de letramento ajuda, como ator social que é, a criar 

contextos para que outros atores que se engajarão em atividades relevantes 

para o grupo venham a se constituir (KLEIMAN, 2006a, p. 422). 

 

O professor, como agente de letramento, cria possibilidades para que o aluno assuma 

responsabilidades na realização de atividades e de projetos, mobilizando suas potencialidades 

em uma ação conjunta de interesses partilhados e de experiências para todos. Diante disso, 

constatamos a imprescindibilidade da colaboração no contexto de ensino em que professor e 

aluno se assumem como agentes de letramento. Essa colaboração implica a assunção de 

pertencimento de grupo e, em respectivo, a partilha de conhecimentos, de habilidades, de 

materiais, de leituras e de problematizações acerca do mundo. 

Seja como intelectual transformador, seja como agente de letramento, a ideia de 

ensinar é ressignificada, pois o professor passa a entender que o aluno compartilha da 

(co)construção e do (re)questionamento do conhecimento, assumindo uma posição 

responsiva, reflexiva e crítica na interlocução. Tal aspecto demanda, certamente, uma revisão 

de posturas, visto que as relações assimétricas de poder tendem a se instaurar nas escolas, 

endossando a voz do professor como condição de verdade e a voz do aluno como condição 

passiva do pensar.  

Na arquitetônica freireana, todos ensinam e aprendem mutuamente, por esse motivo o 

processo de ensinar inexiste sem o processo de aprender e o aprender inexiste sem o ensinar.  

 
[...] embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e 

quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É neste sentido que 

ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela 

qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e 

acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus 

sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição 

de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender (FREIRE, [1996] 2011c, p. 25, grifo do autor). 
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Depreendemos do fragmento lido que o diálogo é o elemento imperativo em uma 

prática pedagógica, estando intrinsecamente ligado ao desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem que se vive e se constitui na relação de um com o outro.  Há, então, uma inter-

relação vivida e não meramente objetificada entre professor e aluno. 

A existência da mutualidade entre o ato de ensinar e o de aprender denota a condição 

de possibilidade de unirmos o singular e o social nas circunstâncias de interação. Entendemos 

que tal interagir não simboliza o ilusório alvores que tende a apagar a diferença, como 

também não simboliza o discurso autoritário que tende a neutralizar as demais vozes em sala 

de aula, a não ser a voz daquele que se enuncia como a voz dominante. 

A esse respeito, o decurso resultante da interação entre ensino e aprendizagem 

necessita ocorrer em instâncias propiciadoras de uma ação mais coautoral por parte do 

professor e do aluno, viabilizando uma abordagem didático-pedagógica que estabeleça uma 

diferença não indiferente, tal qual a compreensão ponziana – reconhecimento da diferença por 

meio da não indiferença a essa diferença. Nessa direção, conforme argumenta Ponzio (2010, 

p. 25, grifo do autor), 

 
[...] esse é o ponto central da relação com a outra palavra: a posição de 

escuta, o colocar-se em escuta; e o colocar-se em escuta significa 

simplesmente isso: dar tempo ao outro, o outro de mim e o outro eu; dar 

tempo e dar-se tempo. [...] É o tempo disponível, disponível para a 

alteridade, a alteridade de si mesmo em relação à própria identidade e a 

alteridade do outro em relação à sua identidade.  

 

Para tanto, é imprescindível que os sujeitos envolvidos no processo educacional, além 

de seus dizeres e agires, coloquem-se na posição de escuta, dando tempo ao outro para se 

enunciar nos encontros que se estabelecem em sala de aula. É essencial escutar o outro, estar 

em interação com o outro, a fim de que as palavras enunciadas sejam repensadas e 

questionadas em favor da construção e da negociação de sentidos. Destarte, a posição de 

escuta imprime aos sujeitos diálogos, reflexões e maior responsividade frente às convenções 

estabelecidas em âmbito escolar, muitas vezes universalizantes, hegemônicas e mantenedoras 

de um discurso oficial.  

A escuta como não indiferença implica a abertura de um trabalho colaborativo, em que 

professores e alunos fazem uso de um ensino-aprendizagem de modo coletivo, respaldado na 

reflexão conjunta e no compromisso pela busca de propósitos comuns. Esse aspecto nos leva a 

compreender a importância de não pautarmos o projeto de letramento de nossa pesquisa no 
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silenciamento da diferença, que funciona em prol de discursos monológicos, esmorecendo a 

natureza alteritária da língua(gem).  

O pressuposto de que o falar e o escutar devem ser incentivados tanto na ação docente 

quanto na ação discente ganha, no ensino de língua escrita, uma relevância fundamental, visto 

que sinaliza a possibilidade de: reconhecer singularidades; responder e realizar réplicas ao 

dito; penetrar na língua escrita em uso; filiar as intenções de escrita às vozes que se fazem 

escutar em sala de aula. Vejamos que a discussão conceitual aqui realizada fomenta uma 

prática de leitura e de escrita que dê legitimidade à palavra enunciada, em uma consciência 

dialogada com o mundo da vida. 

Por outro lado, concordamos com a perspectiva freireana de que deixar virem à tona o 

falar e o escutar não implica a ausência de autoridade do professor e, sim, do autoritarismo.  

Segundo Freire ([1990] 2011b, p. 177), o professor vivencia a autoridade para que o aluno 

possa vivenciar a liberdade, pois “[...] um dos erros que podemos cometer em nome da 

liberdade dos alunos e das alunas é se eu, como professor, paralisar minha ação e minha 

obrigação de ensinar. [...] eu deixaria os alunos sozinhos, e isso seria cair em uma espécie de 

irresponsabilidade”. Ainda, para o teórico, o professor, em sua autoridade, não pode moldar o 

aluno como se este fosse o barro e aquele, o artista, pois o que “[...] o educador deve fazer 

quando ensina é possibilitar os alunos a se tornarem eles mesmos” (FREIRE, ([1990] 2011b, 

p. 177), “[...] é criar uma educação que aumente e amplifique o horizonte de entendimento 

crítico das pessoas, criar uma educação dedicada à liberdade” (FREIRE, ([1990] 2011b, p. 

206).  

Nesse entendimento, a autoridade do educador é prerrogativa para o desenvolvimento 

da liberdade do educando, revelando-se quando há o respeito pelos conhecimentos de mundo 

partilhados pelo discente, assim como quando há o respeito que desvela uma educação de 

caráter reflexivo e crítico. A liberdade é, então, descortinada por um fazer pedagógico sobre 

sujeitos que se constituem em uma prática autêntica do pensar e do agir, sem a dicotomização 

desse pensar da ação. 

Em suma, a tessitura dessa reflexão sobre o ensino no contexto escolar conclama por 

uma abordagem que possibilite situações de aprendizagem em diálogo com situações 

vivenciadas no dia a dia, que engendre necessidades e interesses dos sujeitos de 

aprendizagem, que rompa o limiar entre escola e sociedade mais ampla e que propague a 

instabilidade do aprender juntos. Levar isso em consideração faz com que nos aproximemos 
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do pensamento de Freire (1971, p. 54): “O que não é possível é sequer pensar em transformar 

o mundo sem sonho, sem utopia ou sem projeto”. 

Com o sonho alçando voo, com a utopia no horizonte do olhar e com o projeto 

manifesto em prática, desejamos (e que fique claro: o desejo no processo educacional tem um 

valor enorme) semear uma educação escolar que frutifique o reconhecimento social de que os 

alunos brasileiros necessitam. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO: O CONTEXTO DA PESQUISA 

 
[...] a pesquisa é feita de um processo que se 

aproxima de um cultivar a compreensão. Assim, 

essa imagem de pesquisa se fortalece: cultivar a 

compreensão de modo a estimular o diálogo que 

nos devolve a possibilidade de repensar, na 

pesquisa, a presença do outro em nós e, ainda, a 

nossa presença no mundo (HISSA, 2013, p. 38, 

grifo do autor).  

 

 Em nosso percurso metodológico, depreendemos que o ato de cultivar a compreensão 

se articula à construção de sentidos desta pesquisa enquanto processo de diálogo feito com o 

outro, no mundo e com o mundo. Cultivar a compreensão, a nosso ver, não se realiza 

independentemente dos colaboradores desta pesquisa, mas no compartilhamento dos modos 

de ser, de pensar, de fazer, de escutar, de influenciar, de se deixar influenciar, de experimentar 

e de compreender o mundo. 

 Configura-se, nessa perspectiva, o cuidado em adotar uma metodologia que se 

aproxime de conceitos filiados a esta tese, como, por exemplo, olhar do tipo etnográfico, 

direcionado ao caráter situado da língua escrita, geração de dados que confira elo entre escrita 

e oralidade, procedimentos que desvelem a relação dialógica entre os participantes e a busca 

por conhecimentos construídos pela constituição do eu com o outro.  

Para tanto, apresentaremos a seguir o percurso desenhado pela investigação, 

explicitando a abordagem da pesquisa adotada, o campo de pesquisa e os participantes 

envolvidos, bem como o processo de geração e análise de dados. 

 

5.1 Tipificação da pesquisa: um olhar do tipo etnográfico 
  

 A pesquisa a partir da qual resultou esta tese se fundamenta em uma abordagem 

qualitativa, devido ao nosso intuito de gerar dados sensíveis ao contexto de análise e 

interpretados para além de uma mensuração e categorização por si.  

 De acordo com Flick (2009), a validade da investigação qualitativa toma como 

referência as interações dos sujeitos na vida cotidiana, não sendo guiada por situações 

artificiais, criadas em laboratório e com base em critérios científicos exclusivamente teóricos 

e quantitativos. Para Mason (2002, p. 3, tradução nossa), por sua vez, a investigação 

qualitativa se baseia em um “[...] posicionamento filosófico amplamente ‘interpretativo’, no 
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sentido de que se preocupa com o modo como o mundo social é interpretado, compreendido, 

experienciado, produzido ou constituído24”.  

 Sob esse enfoque, optamos por uma abordagem qualitativa voltada para um projeto de 

letramento desenvolvido em uma turma do 5º ano do ensino fundamental e que, nos eventos 

situados de leitura e de escrita vivenciados pelos participantes da pesquisa (como estudantes e 

professora25), descortinasse as características do ensino de língua escrita no trabalho com 

projeto de letramento, como também o papel dos gêneros discursivos nesse contexto de 

ensino. Compreendemos que a geração de dados não se reduziu a uma observação 

materializada fora das relações em que os sujeitos criaram suas ações e atribuição de valores, 

mas se perfilou em sua atenção ao contexto situado de estudo e ao caráter interpretativo a ele 

relacionado. 

 Por um lado, concebemos que a abordagem qualitativa deve ser conduzida com a 

flexibilidade e a sensibilidade necessárias às situações nas quais a pesquisa ocorre, na busca 

por acolhermos a natureza fluida e situada do processo. Por outro lado, entendemos também 

que essa característica não nos exime do cuidado que devemos ter com os procedimentos 

metodológicos adotados, requerendo-nos a sistematicidade e o rigor científico basilares à 

pesquisa, na tentativa de assegurarmos a coerência nas etapas de geração, de seleção e de 

análise dos dados, de modo que convirjam com os objetivos traçados.  

 Lembremos, mais uma vez, que consideramos o letramento como um fenômeno social 

e construído situacionalmente em espaços e tempos particulares da vida em sociedade. A 

nosso ver, focalizar o letramento sob esse viés demandou implicações de vertente etnográfica 

à construção da pesquisa em educação.  

 
Em que medida se pode dizer que um trabalho pode ser caracterizado como 

do tipo etnográfico em educação? Em primeiro lugar quando ele faz uso 

das técnicas que tradicionalmente são associadas à etnografia, ou seja, a 

observação participante, a entrevista intensiva e a análise de documentos. 

[...] Subjacente ao uso dessas técnicas etnográficas existe o princípio da 

interação constante entre o pesquisador e o objeto pesquisado, princípio 

esse que determina fortemente a segunda característica da pesquisa do tipo 

etnográfico, ou seja, que o pesquisador é o instrumento principal na coleta26 

                                                             
24 Texto original: “[...] philosophical position which is broadly ‘interpretivist’ in the sense 

that it is concerned with how the social world is interpreted, understood, experienced, produced or constituted”. 
25 Na subseção 5.3, intitulada “Colaboradores da pesquisa”, apresentaremos com mais detalhes os participantes 

que colaboraram para a realização da pesquisa. 
26 Para Mason (1995), a expressão “geração de dados” se adéqua melhor à maioria das pesquisas de abordagem 

qualitativa, pois estas consideram a impossibilidade de o pesquisador “coletar” informações de forma neutra em 

relação ao ambiente pesquisado. Optamos, portanto, por esse termo por compreendermos que o nosso processo 

investigativo não se fundamenta em dados que já estão postos para nós, demandando apenas recolhê-los, mas se 
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e na análise dos dados. [...] Outra característica importante da pesquisa 

etnográfica é a ênfase no processo, naquilo que está ocorrendo e não no 

produto ou nos resultados finais. [...] Uma quarta característica da etnografia 

é a preocupação com o significado, com a maneira própria com que as 

pessoas veem a si mesmas, as suas experiências e o mundo que as cerca. [...] 

A quinta característica da pesquisa etnográfica é que ela envolve um 

trabalho de campo. O pesquisador aproxima-se de pessoas, situações, 

locais, eventos, mantendo com eles um contato direto e prolongado. [...] 

Outras características importantes na pesquisa etnográfica são a descrição e a 

indução. O pesquisador faz uso de uma grande quantidade de dados 

descritivos [...]. Finalmente, a pesquisa etnográfica busca a formulação de 

hipóteses, conceitos, abstrações, teorias e não sua testagem. Para isso faz uso 

de um plano de trabalho aberto e flexível, em que os focos da investigação 

vão sendo constantemente revistos, as técnicas de coleta, reavaliadas, os 

instrumentos, reformulados e os fundamentos teóricos, repensados (ANDRÉ, 

1995, p. 28-30, grifo nosso). 

 

Com esse direcionamento, buscamos elencar as características do tipo etnográfico em 

educação para a nossa pesquisa: 

 

a) Uso de técnicas associadas à etnografia: os dados gerados na convivência com os 

colaboradores da pesquisa foram abarcados, por exemplo, pela observação 

participante, pela nota de campo, pela entrevista e pela análise documental, de 

modo que procuramos convergir os dados identificados em tais fontes de 

investigação. 

b) Interação entre pesquisador e objeto pesquisado: edificamos um contato direto com 

os participantes da pesquisa ao longo do ano letivo de 2016, em um convívio que 

incluiu o acompanhamento de ações coletivas, como também a realização de 

interações individualizadas. 

c) Ênfase no processo: buscamos observar os usos sociais da língua escrita em um 

foco processual que concebeu os sujeitos enquanto seres em relação, considerando 

os acontecimentos, as relações intersubjetivas, as ações estabelecidas, as 

disposições pessoais e os seus desdobramentos, sem realçar apenas o domínio da 

leitura e da escrita no que diz respeito às competências adquiridas ao final do 

projeto de letramento.  

d) Preocupação com o significado: o tratamento destinado aos dados gerados 

considerou a importância de ver e de escutar o que de fato diziam e faziam os 

                                                                                                                                                                                              
respalda na compreensão atenta aos sentidos que se constroem durante a pesquisa. No entanto, no uso de 

citações, manteremos a escolha lexical da obra referenciada. 
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colaboradores da pesquisa, enfocando a singularidade de cada evento e prática de 

letramento.  

e) Trabalho de campo: escolhemos como campo de pesquisa uma escola da rede 

pública municipal de ensino de Parnamirim/RN. Com isso, focalizamos, em 

especial, na participação dos alunos no projeto de letramento, estudando as 

especificidades das ações em que os gêneros discursivos intermediaram o uso da 

língua escrita. 

f) Uso de dados descritivos: o fato de fazermos parte do projeto de letramento, tanto 

quanto possível, auxiliou-nos a produzir dados descritivos com vistas ao alcance 

de nossos objetivos. 

g) Trabalho aberto e flexível: o entendimento de que não estamos tratando de 

situações assépticas ao processo interrelacional do campo observado nos 

direcionou a não partirmos da diretiva de testar hipóteses, com julgamentos sobre 

verdades e inverdades. Direcionou-nos, sim, a admitirmos leituras e releituras, 

formulações e reformulações, interpretações e reinterpretações sobre o percurso de 

investigação.  

 

Em concordância com o pensamento de André (1995), importa salientarmos que a 

alusão ao tipo etnográfico é uma adaptação da etnografia mais concernente ao campo da 

antropologia, por reconhecermos que, em estudos da natureza a qual nos propomos, o que se 

faz é uma adequação ao campo da educação escolar.  

Sendo assim, as características até aqui explicitadas orientam-nos a inferir que a 

pesquisa de análise qualitativa, do tipo etnográfico, pode contribuir para a educação escolar, 

de modo a permitir a reconstrução de conhecimentos, relações, atitudes e valores que 

configuram o fazer pedagógico. Em nossa condição de pesquisadora-participante, por 

exemplo, houve a oportunidade de refletirmos sobre a experiência pedagógica27, como mostra 

a nota de campo a seguir: 

 
Quando alguns dos alunos me disseram que não gostavam de ler e, muito 

menos, de escrever, a culpa automaticamente bateu em minha mente, pois 

me fez lembrar que, antes de ser pesquisadora-participante, fui professora 

deles quando estavam no 1º ano do ensino fundamental. Se eles não 

                                                             
27 Fui professora de parte dos alunos envolvidos na pesquisa quando eles estudavam no 1ª ano do ensino 

fundamental. Portanto, essa reflexão sobre a experiência pedagógica trata-se, em especial, da vivência que tive 

com os alunos no ano de 2012.   
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gostavam de ler, se eles não gostavam de escrever, provavelmente, contribui 

com essa rejeição, ao promover atividades que, muitas vezes, se focalizavam 

somente na aquisição da escrita alfabética, na escolha de projetos 

direcionados pela equipe de professores da escola, sem a participação das 

crianças, na escolha de gêneros feita estritamente por mim... Fiquei inquieta 

com essas lembranças. Percebi a imensa necessidade de redimensionar 

minha práxis junto a esses alunos e, quem sabe, contribuir agora com o seu 

desejo de ler e escrever (Pesquisadora-participante. Nota de campo realizada 

em 26 de março de 2016). 

 

No referido desdobramento metodológico, os sujeitos envolvidos no processo não se 

propuseram somente a conhecer e a descrever a realidade tal qual ela se apresenta, mas 

também a se envolver coletivamente na (re)construção dessa realidade, pela possibilidade de 

refletirem sobre suas ações ao longo do processo de pesquisa. Pelas próprias ações de 

pesquisa, a reflexão foi suscitada para melhor se conhecer e intervir na realidade pesquisada, 

cuja imbricação entre investigação e ação fez com que uma não acontecesse sem a outra.  

Por esse contexto, cunhada pela abordagem qualitativa do tipo etnográfico, a pesquisa-

ação também se mostrou pertinente para atender este estudo, pelo nosso interesse em 

pesquisar, refletir e agir sobre uma prática condizente com o envolvimento dos sujeitos em 

situações conjuntas de estudo.   

Acerca da pesquisa-ação, entendemos tratar-se de um tipo de pesquisa com base 

empírica, associada a ações orientadas que visam à intervenção e à resolução dos problemas 

delimitados na coletividade considerada. Enquanto estratégia de conhecimento, a referida 

pesquisa volta-se a ações desencadeadas em função dos problemas observados por parte dos 

grupos implicados, em que os envolvidos desempenham posicionamentos coletivos, 

participativos e ativos na situação investigada (THIOLLENT, 1988). 

 Essa opção metodológica se justifica, portanto, por entendermos que a pesquisa-ação 

oferece elementos congruentes aos estudos de letramento: o conhecimento se articula a uma 

finalidade intencional, que visa à intervenção na situação pesquisada e à possível mudança 

para sua melhoria; os sujeitos envolvidos são orientados a tomarem consciência de seu papel 

nesse processo de mudança; o conhecimento se constrói por meio da prática e é realizado 

pelos sujeitos participantes nessa prática que se pesquisa; a relação entre o que fazemos, o que 

pretendemos, quando e como fazemos encontra um espaço de diálogo comum nesse processo 

da pesquisa.  

 Tendo em vista que este estudo se realizou em situações reais que coexistiram no 

âmbito escolar, depreendemos que a pesquisa-ação nos ajudou a subsidiar possibilidades de 
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ressignificação da prática pedagógica, em especial, quanto ao ensino de leitura e escrita via 

projeto de letramento, foco de nosso trabalho. Correspondente a essa perspectiva, 

evidenciamos a importância da pesquisa-ação, por ter sido ela empreendida no coletivo, pelas 

práticas sociais em que nos inserimos com os colaboradores da pesquisa, o que nos remete ao 

fato de que 

 
olhar esse fenômeno [o letramento] como uma prática social implica 

compreender que as ações de linguagem são produzidas e interpretadas por 

um sujeito cognoscitivo mas também clivado pelas interferências do mundo 

vivido a partir do qual ele constrói representações, crenças, sentimentos, 

formas de regulação social e a si mesmo. Não há, assim, letramento 

descolado do sujeito que o produz e do contexto que o circunda 

(OLIVEIRA, 2008, p. 114). 

 

 Essa relação entre letramento, sujeito cognoscitivo e interferências do mundo vivido 

nos faz entender que, metodologicamente, não estamos abordando uma mera transcrição de 

conhecimentos produzidos durante a geração de dados, como se a pesquisa resultasse de 

dados assépticos, neutros e abstratos. Tratamos de uma geração de dados constituída 

dialogicamente e manifestada pelo encontro axiológico com quem se interage.  

  Sob esse viés, consideramos a impossibilidade de a pesquisadora assumir contornos de 

neutralidade na interação com os colaboradores envolvidos, como também no tratamento de 

análise dos dados, uma vez que as nossas interpretações estão saturadas de valores que nos 

marcam. Aliás, precisamos ratificar o fato de que esta pesquisa é feita de vozes sociais, cujas 

ações são tributárias do seu modo de ver o mundo, por essa razão, precisamos levar em conta 

que o contexto sob leitura é constituído de vozes que são parte integrante do mundo, para se 

fazer nele e com ele possíveis leituras que estejam plenas de modos de ver e de dizer o 

contexto pesquisado. 

 Por outro lado, consideramos também a importância de exercitarmos o estranhamento 

sobre a realidade pesquisada, a fim de desconstruirmos opiniões preexistentes acerca do 

campo estudado. Em especial, esse estranhamento mostrou-se necessário por se tratar de um 

lugar de pesquisa que fez parte da área de atuação da pesquisadora-participante aqui em voga, 

enquanto esteve como professora na escola por quatro anos.  

 
O grande desafio nesses casos é saber trabalhar o envolvimento e a 

subjetividade, mantendo o necessário distanciamento que requer um trabalho 

científico. Distanciamento que não é sinônimo de neutralidade, mas que 

preserva o rigor. Uma das formas de lidar com essa questão tem sido o 

estranhamento – um esforço sistemático de análise de uma situação familiar 
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como se fosse estranha. Trata-se de saber lidar com percepções e 

opiniões já formadas, reconstruindo-as em novas bases, levando em conta, 

sim, as experiências pessoais, mas filtrando-as com apoio do referencial 

teórico e de procedimentos metodológicos específicos [...] (ANDRÉ, 1995, 

p. 48, grifo do autor).  

 

 Em acordo com essa citação, fez-se necessário não apenas nos familiarizar com o 

estranho, mas também estranhar o que nos era familiar, de forma a possibilitar a reflexão e a 

análise da situação estudada. Reconhecíamos a necessidade de nos desapegarmos de 

estereótipos, a fim de não ofuscarmos o nosso olhar sobre aquilo que julgávamos conhecer. 

Por isso, recorremos a diferentes instrumentos (observação participante, nota de campo, 

entrevista e análise documental), que nos exigiram não somente aproximação em 

determinados momentos, mas também distanciamento em outros, para podermos pensar como 

pesquisadora na geração e na análise dos resultados.  

 Esse entendimento traz a lume o conceito de exotopia, preconizado por Bakhtin 

([1924/1927] 2011), ao tratar do encontro com o outro a partir de um lugar exterior, visando 

revelar algo sobre o sujeito que ele mesmo, em sua posição, não pode ver. Logo, assumimos o 

nosso lugar exotópico como um dos princípios importantes para a compreensão construída no 

percurso da pesquisa. Outrossim, ressaltamos que, no papel desempenhado entre pesquisadora 

e demais colaboradores da pesquisa, a produção do conhecimento foi tecida na e pela ação e 

reflexão do envolvimento com o outro, em que esse outro não foi reduzido a uma descrição 

neutra e não participante.  

 No projeto de letramento do qual resultaram os dados gerados, os alunos tiveram a 

oportunidade, por exemplo, de participar de eventos situacionais, sugerindo, agindo, 

criticando e interagindo com as demandas de uma situação-problema. Quanto a nós, no papel 

de pesquisadora-participante, tornamo-nos também um membro colaborador do projeto de 

letramento, cooperando com as experiências cotidianas do contexto em questão. 

Nesse sentido, consideramos que, no percurso metodológico adotado por esta 

pesquisa, foram possibilitadas, aos sujeitos dela participantes, uma reflexão sistemática e uma 

adoção negociada no planejamento das ações, com a pretensão de contribuir para a melhoria 

da realidade situacional em que estávamos inseridos. Os resultados, em nosso entendimento, 

fomentam não apenas o campo epistemológico da pesquisa de tipo etnográfico e da pesquisa-

ação, mas, igualmente, os estudos acerca do letramento, o envolvimento dos sujeitos em torno 
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do texto escrito, o trabalho colaborativo assumido nas ações emergidas e os procedimentos de 

ensino alicerçados via projeto de letramento. 

 

5.2 Campo de pesquisa: comunidade social e historicamente situada 
 

 A pesquisa foi desenvolvida em uma escola da rede pública municipal de ensino de 

Parnamirim/RN, Escola Municipal Raimunda Maria da Conceição, situada no bairro de Pium. 

Os alunos que a frequentam são, em sua maioria, oriundos de contextos familiares 

economicamente desfavorecidos e de baixa escolaridade, cuja comunidade em que se inserem 

é caracterizada por problemas de natureza econômica, social e crescente presença da 

violência28.  

Fundada em julho de 2005, a referida escola atende aproximadamente 300 alunos, 

distribuídos entre os anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) e entre os turnos 

matutino e vespertino. Em seu quadro de colaboradores, a instituição dispõe de direção 

escolar, 02 coordenadores pedagógicos29, 18 professores efetivos em exercício, 02 professores 

auxiliares, 03 funcionários do corpo técnico-administrativo, 04 merendeiras, 03 auxiliares de 

serviços gerais e 02 porteiros.  

Quanto à estrutura física, trata-se de uma área composta por 05 salas de aula, algumas 

destas quentes e abafadas, por receberem muito sol. Nessas salas, há um armário de aço para 

cada professor, um birô e carteiras com dimensões tanto apropriadas quanto inapropriadas ao 

tamanho dos estudantes. Em suas paredes, há espaços para que os alunos exponham suas 

produções, além de os professores afixarem as letras do alfabeto dispostas em ordem e 

cartazes que trazem regras de convívio social.  

Afora as salas de aula, a escola é composta por: biblioteca, com uma boa coleção de 

livros de literatura infantil e infantojuvenil, dicionários, enciclopédias e televisão30; 

laboratório de informática, que possui apenas quatro computadores funcionando, o que 

dificulta o trabalho frente à quantidade numerosa de alunos por turma, além de não ter acesso 

à internet, o que prejudica o contato com o letramento da esfera digital; uma sala onde 

funcionam direção, secretaria e reunião de professores. Apresenta também uma cozinha, um 

                                                             
28 A caracterização da escola foi feita a partir de dados fornecidos pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) e pelo 

corpo técnico-administrativo, como também pelas informações empreendidas por meio da observação 

participante. 
29 A coordenadora pedagógica do turno matutino, período em que se realizou a pesquisa, precisou se ausentar 

devido à licença maternidade.  
30 No período da pesquisa, o datashow estava quebrado. 
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refeitório adaptado no próprio corredor, quatro banheiros (dois para os funcionários e dois 

para os estudantes), um pequeno espaço onde os alunos brincam e esperam os familiares no 

término da aula e uma área de circulação coberta que dá acesso às salas de aulas e aos demais 

ambientes. A quadra poliesportiva, localizada na área externa da escola e pertencente ao 

bairro, é cedida para a realização das atividades escolares.  

 No caso de recursos disponibilizados para atender às necessidades básicas do corpo 

escolar, que incluem compra de materiais para uso em sala de aula, manutenção e limpeza do 

espaço, compra e recuperação de mobiliários, é evidente a escassez de fundos para supri-las. 

Diante disso, durante o projeto de letramento, realizamos algumas ações, como bazar e bingo, 

com o propósito de arrecadarmos dinheiro para a obtenção de recursos materiais.  

 Trata-se de uma escola, em comparação com outras da rede pública, reconhecida pelos 

relativos bons resultados alcançados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb)31. 

 
Tabela 1 – Ideb observado de 2007 a 2015 

Anos Anos iniciais 

Ideb observado Meta projetada 

2007 4,1 2,6 

2009 4,6 2,9 

2011 4,9 3,3 

2013 4,9 3,6 

2015 5,1 3,9 

 

                                       Fonte: MEC/INEP. 

 

 Por meio da Tabela 1, é possível identificarmos que os resultados no Ideb vêm 

aumentando gradativamente e, consequentemente, alcançando as metas projetadas, à exceção 

de 2013, que manteve o mesmo índice alcançado em ano anterior. Apresentamos, assim, esses 

dados brevemente, com o propósito de mostrarmos características da escola em que 

realizamos o projeto de letramento, mas tais indicadores não compõem o foco deste estudo. 

                                                             
31 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado, em 2007, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com o objetivo de medir o desempenho educacional 

do país e estabelecer metas para a melhoria do ensino. 
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 No intuito de contribuirmos para a produção e a socialização do conhecimento, a 

opção pela realização da pesquisa na referida escola atendeu aos seguintes critérios por nós 

adotados:  

 

a) Pertencer à rede pública de ensino, por entendermos que ela tende a incluir alunos 

oriundos de contextos familiares com menores níveis de escolaridade e para os quais a 

escola deve assumir-se como principal agência de letramento, assim como preconiza 

Kleiman (2007). O nosso grupo de pesquisa – Grupo de Pesquisa em Ensino de 

Matemática e Língua Portuguesa – vem atuando prioritariamente no ensino público, 

em que são exemplos os estudos de Lima e Noronha (2014), Leite e Barbosa (2014), 

Gomes (2015), Lobato (2015), Medeiros (2016) e Sousa (2017), na busca de 

contribuirmos para uma educação escolar de qualidade para os alunos. 

b) Atender estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, dado o nosso 

interesse pelas turmas de 4º ou 5º ano, em razão de suas especificidades com o ensino 

de Língua Portuguesa, mais do que ao processo de apropriação do sistema de escrita 

alfabética. 

c) Aderir à proposta de pesquisa, por reconhecermos que uma das condições 

fundamentais para uma pesquisa-ação acontecer é a adesão voluntária de todo o grupo 

participante. No caso da escola selecionada, a direção escolar, os representantes legais 

dos alunos e, em especial, a professora do 5º ano e sua respectiva turma aderiram à 

proposta de pesquisa apresentada, por isso, inclusive, a opção pelo 5º ano. Em parte, 

também, a escolha por essa escola ocorreu por um sentimento afetivo nutrido em 

relação a ela, já que nela atuamos como professora durante quatro anos, de modo que 

nos sentíamos ainda mais responsáveis em contribuir para a melhoria de ensino 

oferecido aos educandos. Embora a escola tenha alcançado as metas projetadas em 

relação ao Ideb de cada ano, acreditávamos que ainda se fazia necessário buscar 

alternativas que pudessem potencializar a aprendizagem dos alunos no que concerne 

às práticas de língua(gem). 

 

Sendo assim, apresentaremos a seguir um breve perfil da professora e dos alunos da 

turma do 5º ano do ensino fundamental, concebidos como colaboradores desta investigação, 

com a finalidade de oferecermos alguns dados que possam ajudar na apreensão do contexto 

em que a pesquisa ocorreu.  
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5.3 Colaboradores da pesquisa 
 

 Em diferentes ações realizadas no projeto de letramento, contamos com a colaboração 

da comunidade escolar, que engloba professores, estudantes, porteiro e familiares dos alunos, 

assim como sujeitos externos à escola, como Coordenador de Promoção à Saúde de 

Parnamirim, enfermeiros do posto de saúde e professor do laboratório de informática da 

Escola Municipal Luiz Carlos Guimarães, que auxiliaram, cada um, em ações mais pontuais 

requeridas no decorrer do projeto32. Nesta subseção, focaremos na caracterização dos 

participantes que nos ajudaram direta e continuamente no desenvolvimento do projeto de 

letramento –  professora e alunos do 5º ano. 

A professora Catarina33, no período da pesquisa, tinha 56 anos de idade, dos quais 

22 foram dedicados à docência. Seu percurso profissional inclui o curso de Magistério na 

Escola Estadual Prof. Luiz Antônio e a Graduação em Pedagogia pela Universidade Potiguar 

(UnP), além de ter especialização em Educação pela Faculdade de Natal (FAL), em Língua 

Portuguesa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e em Neuropedagogia 

e em Psicopedagogia pelo Instituto Mendes de Ensino Superior (IMES). 

 Sendo professora efetiva de duas escolas, uma da rede pública municipal de Natal/RN 

e outra de Parnamirim/RN, sua jornada de trabalho equivalia aproximadamente a 40 horas 

semanais. Escolheu atuar na escola vinculada a esta investigação, já há doze anos, pelo fato de 

ela se localizar próxima à sua moradia e, em especial, por ter sido um convite da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). Para ela, a escola passava por dificuldades, tanto 

no aspecto financeiro, refletindo na falta de recursos didáticos, quanto na gestão escolar, dada 

a pouca participação e colaboração nas atividades que planejava realizar, o que demandava 

um esforço maior de sua parte para manter o bom funcionamento de seu trabalho na rotina 

dos discentes. 

Em seus planejamentos de aula, procurava utilizar os livros didáticos do 5º ano como 

complementares ao seu trabalho, assim como materiais retirados de outras fontes 

educacionais. No que se refere à modalidade escrita da língua, preocupava-se com as 

                                                             
32 Essa colaboração será mais bem explicitada no capítulo de análise dos dados.  
33 Um aspecto discutido com os participantes da pesquisa se referiu à preservação de sua identidade. Para tanto, 

atendendo a princípios éticos de não identificação, cada um escolheu um nome fictício com o qual gostaria de ser 

nomeado nesta tese. No caso da professora, optou por Catarina, em referência à docente do livro “Uma 

professora muito maluquinha”, do autor Ziraldo.  
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competências do ler e do escrever, motivo pelo qual aderiu à nossa pesquisa, acreditando que 

o projeto de letramento poderia contribuir para a formação de seus alunos. 

 Em seu relacionamento com a turma, afirmava ter um bom convívio, característica 

evidenciada por nós nas observações participantes. Para ela, a especialização em 

Neuropedagogia reforçou o seu desejo de ser uma professora que valorizasse o vínculo 

afetivo, necessário ao desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos. 

 Casada e mãe de um filho, possuía uma rotina também demandante em sua vida 

pessoal: ao chegar em casa, no início da noite, deparava-se com o terceiro turno de trabalho, 

que incluía cuidar do esposo, que apresentava problemas de saúde, e manter a organização e a 

limpeza da casa. Apesar dessas demandas constantes de sua vida profissional e pessoal, 

caracterizava-se como uma professora que buscava participar de cursos de formação 

continuada, como também investir em diferentes experiências leitoras, em prol de esmerar a 

sua prática pedagógica. 

 No que se refere aos discentes do 5º ano do ensino fundamental, começamos a 

pesquisa com 30 alunos matriculados na turma, mas, no decorrer do segundo semestre, um 

aluno mudou de cidade e outros dois ingressaram na turma, concluindo-se a pesquisa com 31 

alunos. 

 
Quadro 4 – Alunos participantes da pesquisa 

Nome fictício do aluno(a) Mês e ano de nascimento Período de participação na pesquisa 

Bianca Fevereiro de 2006  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Carlos Janeiro de 2006  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Carolina Maio de 2005  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Danilo Agosto de 2005  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Davi Janeiro de 2005  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Débora Julho de 2005  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Gisele Carolayne  Dezembro de 2005  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Gustavo Dezembro de 2004  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Hevyllen  Informação não obtida 2º semestre do ano letivo de 2016 

Isabela Fernanda Agosto de 2004  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Jammylle Janeiro de 2005  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Juliana Maio de 2004  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Larissa Manoela Janeiro de 2005  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Laura Abril de 2005  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Leonardo Maio de 2005  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Luigi Janeiro de 2006  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Luiz Julho de 2005  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Luna Fevereiro de 2006  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Maisa  Informação não obtida 2º semestre do ano letivo de 2016 

Maria Agosto de 2005  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Marta Setembro de 2005  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 
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Messi Julho de 2001  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Monique Maio de 2005  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Naruto Fevereiro de 2006  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Nataly Dezembro de 2005  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Neymar Novembro de 2004  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Orfeu Agosto de 2005  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Pedro Fevereiro de 2006  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Roberta Julho de 2005  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Ryu Janeiro de 2005  1º semestre do ano letivo de 2016 

Safira Abril de 2005  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 

Tainá Dezembro de 2003  1º ao 2º semestre do ano letivo de 2016 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Conforme revelado pelo Quadro 4, os alunos possuíam, no período da pesquisa, entre 

10 e 15 anos de idade, o que mostra que alguns deles já estavam com uma defasagem idade-

série. Essa defasagem era proveniente de reprovações em anos letivos anteriores. Isso 

requereu maior zelo na realização do projeto de letramento, a fim de atendermos, na medida 

do possível, aos interesses dos grupos de alunos, respeitando as diferenças e estimulando a 

colaboração entre os participantes. 

 No que diz respeito ao gênero, iniciamos a pesquisa com a turma composta por 17 

meninas e 13 meninos e, já no segundo semestre, estávamos com 19 meninas e 12 meninos, 

havendo uma relativa predominância numérica do gênero feminino. 

 No tocante aos aspectos sociais, muitos dos educandos eram oriundos de comunidades 

carentes e conhecidas pela falta de segurança. Contavam, então, com serviços públicos que 

não funcionam satisfatoriamente ou que funcionam de forma precária.  

 Por meio da observação participante, foi possível identificarmos o elo de familiaridade 

e de amizade entre os educandos da turma, o que se devia, em parte, ao fato de a maioria 

pertencer ao mesmo grupo escolar de anos letivos anteriores, como também ao mesmo grupo 

externo à escola (igreja, mercado, posto de saúde etc.). Era comum, por exemplo, 

presenciarmos entre eles o compartilhamento de materiais escolares, alimentos, brinquedos e 

outros produtos, evidenciando uma relação pautada no afeto e na cooperação. Percebemos 

também que os alunos demostravam carinho, respeito e confiança pela professora Catarina, 

que já os acompanhava desde o 4º ano (com exceção daqueles que ingressaram apenas no 5º 

ano). 

 Em entrevista com a professora e também a partir das observações feitas, percebemos 

que a turma era relativamente agitada, no sentido de termos a presença de conversas paralelas 
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nas aulas. Porém, ela não se isentava de seu compromisso e participação para com as 

atividades solicitadas pela professora.  

 Ao serem questionados, por meio de uma entrevista semiestruturada, sobre a 

importância da escola e do ensino de língua escrita, os alunos, em geral, reconheciam a 

instituição escolar como principal espaço para aprenderem a ler e a escrever. Em relação ao 

ensino de leitura e de escrita, muitos deles tinham a concepção de que se lia apenas para 

melhorar a leitura e que se escrevia apenas para melhorar a escrita das palavras. A partir do 

projeto de letramento desenvolvido, uma compreensão mais ampliada acerca da 

funcionalidade da leitura e da escrita na sociedade grafocêntrica foi sendo construída pelos 

discentes, à medida que vivenciavam diferentes usos da língua escrita.   

 Em concordância com Freire (1997, p. x), entendemos que os “[...] homens e as 

mulheres fazem a história que é possível, não a história que gostariam de fazer ou a história 

que, às vezes, lhes dizem que deveria ser feita”. Por esse viés, ressaltamos que nesta pesquisa 

não estivemos interessadas em buscar responsáveis por determinadas lacunas no processo de 

aprendizagem dos educandos, mas em darmos ênfase a suas realizações frente ao uso da 

língua escrita a partir dos gêneros discursivos, tendo o projeto de letramento como propulsor 

para essa reflexão.  

 

5.3.1 Contatos iniciais para apresentação e adesão à pesquisa 
 

 Considerando a importância da adesão à pesquisa, no dia 04 de março de 2016, 

realizamos uma primeira reunião com a direção da escola e com a professora da turma, por 

meio da qual foram esclarecidos a natureza do projeto e seus objetivos, assim como nossa 

responsabilidade em relação aos dados gerados. Notamos, em especial, o entusiasmo da 

professora em relação à finalidade da pesquisa e como esta poderia contribuir para a educação 

linguística de seus alunos.  

Em seguida, realizamos uma segunda reunião com os representantes legais dos 

educandos, no dia 07 de março de 2016, também explicitando a caracterização de nossa 

pesquisa. Para tanto, recorremos ao uso de um datashow, no intuito de apresentar a pesquisa e 

fazer a leitura oral do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), documento que 

deveria ser por eles assinado para autorizar a participação dos educandos. Salientamos que a 

reunião ocorreu de forma tranquila, o que se deveu, em parte, ao fato de a pesquisadora aqui 

em voga ser conhecida por muitos deles, por já ter composto o quadro de professores da 
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escola e, sobretudo, por já ter sido professora de alguns dos alunos quando ainda estudavam 

no 1º ano.   

 Transcorridas essas reuniões, pudemos contatar os alunos no dia 09 de março de 2016, 

também com o objetivo de apresentarmos a pesquisa, seus propósitos e a importância de sua 

colaboração. No entanto, antes de fazermos tal apresentação, organizamos um momento de 

recordação, em que compartilhamos, via datashow, fotos de parte dos alunos da turma no ano 

letivo de 2012, atividades realizadas, músicas que cantávamos juntos, dentre outras 

lembranças. Esse momento foi necessário para que gerássemos um clima mais descontraído 

nesse primeiro encontro.  

 
Os alunos foram muito receptivos comigo. Inclusive, a demonstração de 

carinho dos alunos de 2012 acabou se perpetuando nos demais alunos que 

não me conheciam, fazendo com que estes se sentissem seguros diante da 

minha presença, até então, uma pessoa desconhecida para eles. Nesse 

primeiro contato, foi possível perceber que os alunos de 2012 desejavam 

autorizar a realização da pesquisa, com o intuito de me ter por perto deles, 

uma vez que, para eles, simbolizava uma professora querida, em que nutriam 

um carinho especial. Ou seja, tive a impressão de que os alunos não 

entenderam direito o objetivo da pesquisa, talvez pela falta de maturidade, 

talvez pela falta de maiores esclarecimentos de minha parte, talvez pela 

euforia que tomava conta do lugar. Mas só pelo desejo de me terem por 

perto, queriam conceder tal autorização. Isso aconteceu também com os 

alunos que não me conheciam – desejavam autorizar a realização da 

pesquisa, visto que foram inflamados pelo carinho que os demais 

demonstraram ter por mim (Pesquisadora-participante. Nota de campo 

realizada em 09 de março de 2016). 

 

Diante dessas impressões, percebemos a necessidade de novamente enfatizar com os 

alunos, em outros encontros, a caracterização da pesquisa, nosso papel como pesquisadora 

participante e a importância da colaboração de cada um no desenvolvimento do estudo. 

Acreditávamos que, passado o momento de euforia, poderiam dar mais atenção à temática da 

conversa.  

Considerando também o compromisso ético da pesquisa, entregamos aos 

colaboradores documentos concernentes à sua autorização, quais sejam: carta de anuência à 

direção escolar (Apêndice A), termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) aos 

responsáveis legais dos alunos (Apêndice B), por serem estes menores de idade, e termo de 

assentimento livre e esclarecido aos alunos (Apêndice C). Sobre o TCLE para o representante 

legal de cada educando, alguns deles assinaram na reunião realizada em março de 2016, em 

que fizemos uma apresentação sobre a pesquisa e sua intenção. Para os que faltaram à 
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reunião, solicitamos aos educandos que entregassem o documento a seus responsáveis legais 

e, caso fosse autorizada a participação na pesquisa, que trouxessem o documento assinado em 

dia posterior. Em algumas situações, precisamos entrar em contato via telefone, a fim de 

esclarecermos dúvidas apresentadas. Destacamos que todos os documentos entregues foram 

assinados, corroborando a adesão à colaboração na pesquisa.  

É importante ressaltarmos que os encontros realizados com a professora da turma, no 

que diz respeito às ações do projeto de letramento, eram feitos nas sextas-feiras, uma vez que 

esse dia da semana representava o dia de planejamento da educadora, no qual era dispensada 

da sala de aula. Em algumas situações, fez-se necessário nos falarmos via telefone ou via 

whatsapp para tratarmos de ajustes no desenvolvimento do projeto. Esse planejamento feito 

em conjunto se traduziu em uma parceria na realização do projeto de letramento, de modo que 

algumas aulas eram conduzidas pela professora Catarina com a nossa ajuda ou vice-versa. 

Aliás, a participação da professora Catarina se construiu em um crescente envolvimento ao 

longo do projeto. Se, inicialmente, contribuía com ideias, pontos de vista e sugestões, mas não 

se fazia presente nos encontros destinados ao projeto, no decorrer do ano letivo, sua 

participação se fez cada vez mais proativa.  

Faz-se pertinente evidenciarmos, então, que essa parceria foi sendo formada no curso 

da pesquisa, pois encaixes, desencaixes e reencaixes precisaram ser feitos em atenção às 

necessidades dessa relação. Enquanto pesquisadora, quando deveríamos falar e calar? Quando 

poderíamos mudar a planificação do que fora combinado? Enquanto professora, com ampla 

experiência em sala de aula, mas com pouca afinidade com projetos de letramento, quando ela 

também deveria falar, calar e mudar o trajeto combinado?  

Por esse contexto, compreendemos que “confessar, em diálogo aberto, nossas 

dificuldades ao depoente, durante cada etapa do trabalho, fará com que ele acompanhe melhor 

o rumo da pesquisa e muitas vezes ajude a descobrir pistas facilitadoras” (BOSI, 2003, p. 62). 

Frente a isso, pudemos perceber que, assim como nós, a professora Catarina questionava o seu 

lugar no projeto, de modo que o compartilhar das incertezas e dos possíveis esclarecimentos 

voltaram o olhar, de ambas as partes, para o fazer com, que incluiu a colaboração presencial 

nos encontros destinados à realização do projeto. Esse reposicionamento, inclusive, permitiu à 

professora ocupar um lugar com o qual se identificava – professora participativa e 

colaboradora na educação escolar de seus alunos. O fragmento transcrito a seguir representa 

esse lugar que a professora assumiu ao ser questionada, ao término do projeto, sobre o seu 

envolvimento: 
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Professora Catarina: Eu queria tá junto, eu queria mostrar que o projeto era 

nosso, que não era uma coisa da aluna de doutorado fazendo um trabalho na 

minha sala. [...] Primeiro, em momento nenhum, você me deixou afastada. 

[...] Eu sempre me senti muito acolhida, o acolhimento foi mútuo. [...] Eu 

fazia parte, o projeto não era só seu (Fragmento da transcrição da gravação 

em áudio realizada em março de 2017). 

 

A partir do fortalecimento de nossa cumplicidade, pudemos, juntas, tomar decisões, 

negociar ideias e gerenciar conflitos durante o planejamento e a realização do projeto de 

letramento, em parceria com os alunos do 5º ano. 

 

5.4 Instrumentos para geração de dados: percepções e interpretações 

  

O conceito de letramento assumido exige para as 

pesquisas a diversificação de instrumentos e de 

dados gerados, a fim de inventariar práticas e 

sentidos que a escrita tem na vida dos sujeitos em 

foco. Sugere também a flexibilidade quanto ao 

processo de geração de dados, incorporando 

estratégias e instrumentos variados, mantendo-se o 

sentido ético necessário e próprio às pesquisas que 

se encaminham para o reconhecimento de 

singularidades de pessoas e grupos, que se 

caracterizam pelo estabelecimento de forte vínculo 

e proximidade entre pesquisador e sujeito 

(VÓVIO; SOUZA, 2005, p. 74). 

 

Conforme apresentam as autoras, o processo investigativo em pesquisas na área dos 

estudos de letramento requer a diversificação de instrumentos para a geração de dados, cujos 

resultados sejam construídos e negociados na interação entre pesquisador e demais 

colaboradores da pesquisa.  

Em nosso percurso metodológico, recorremos à utilização de diferentes instrumentos, 

dentre os quais optamos por observação participante, nota de campo, entrevista e análise 

documental. Para tanto, procuramos empregá-los de modo que convergissem na investigação 

e na imbricação interpretativa dos aspectos que emergiram no campo estudado, 

potencializando o caráter de confiabilidade que se é esperado. 

No intuito de elucidarmos essa etapa, detalharemos, nas subseções seguintes, os 

instrumentos utilizados, de forma articulada, na geração de dados da pesquisa. 
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5.4.1 Observação participante com notas de campo 

 

A observação participante, em nossa inserção no projeto de letramento, foi 

fundamental para a realização da pesquisa-ação do tipo etnográfico: ao participarmos do 

projeto junto aos alunos, à professora e aos demais colaboradores, pudemos nos indagar a 

respeito do ensino de leitura e escrita e do papel dos gêneros discursivos nesse contexto. 

Como preconiza André (1995), a observação participante parte do princípio de que o 

pesquisador interage com a situação estudada, não apenas afetando-a, mas também sendo por 

ela afetada. A esse respeito, Duranti (2000) esclarece que em uma abordagem etnográfica a 

observação não pode ser vista de maneira distante. É preciso que haja o convívio com a 

comunidade específica, fazendo parte dos acontecimentos tanto quanto possível e 

compreendendo os fenômenos em seu contexto prático.  

Depreendemos que a nossa observação consistiu na participação frente à realização do 

projeto de letramento, de modo a vivenciarmos mais de perto as experiências, as emoções, as 

dificuldades, as ações e os sentidos atribuídos pelo grupo ao fenômeno observado. Essa etapa 

não se concretizou, portanto, apenas na obtenção de informações geradas pela observação, 

sem denegar a colaboração que exerceu nossa participação nos eventos de letramento – 

compartilhamos ideias e sugestões com vistas a mudanças no contexto pesquisado –, o que 

nos remete ao conceito já estudado no capítulo anterior sobre agentes de letramento 

(KLEIMAN, 2006a). Nesse caso, a observação participante contribuiu para o nosso 

posicionamento identitário como um dos agentes de letramento do projeto em questão, 

colaborando para o desenvolvimento das ações. 

A referida observação participante se estendeu pelo período de um ano letivo, tendo 

iniciado em março de 2016 e finalizado em dezembro do mesmo ano. A quantidade de visitas 

à escola por semana e o tempo de permanência variavam conforme as ações planejadas, mas, 

rotineiramente, costumávamos ir uma ou duas vezes por semana, estando presentes das 07 

horas às 09 horas e 30 minutos ou das 07 horas às 11 horas e 20 minutos. Esse período de 

tempo nos colocou diante de situações que requereram a nossa releitura às questões de 

pesquisa, a fim de que buscássemos um (re)posicionamento atento e cuidadoso entre o que 

entendíamos teoricamente e o que vivenciávamos no contexto em estudo. 

Dessa forma, tornou-se imprescindível o registro das observações nas denominadas 

notas de campo, as quais se tornaram objeto de releitura durante a pesquisa. Essas notas de 

campo consistiram em registros descritivos e reflexivos, pois, conforme explicitam Bogdan e 
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Biklen (1994, p. 152), “o primeiro é descritivo, em que a preocupação é a de captar uma 

imagem por palavras do local, pessoas, acções e conversas observadas. O outro é reflexivo – a 

parte que apreende mais o ponto de vista do observador, as suas ideias e preocupações”. 

Devido a essa característica, a produção das notas de campo compreendeu uma parte 

descritiva do que foi observado, como, por exemplo, indicar os eventos de escrita do projeto 

de letramento, quem esteve envolvido, como esse envolvimento ocorreu e as conversas 

realizadas com os participantes durante o estudo. Incluiu também uma parte reflexiva, 

referente às nossas impressões, dificuldades e opiniões, o que auxiliou na organização dos 

dados.  

A linguagem tornou-se, portanto, mais informal, o que permitiu uma catarse narrativa 

que registrava os momentos de desânimo, agruras e inseguranças, como também as 

experiências de êxtase e de empatia sobre situações vivenciadas na pesquisa. Em razão disso, 

não concebemos as notas de campo somente em seu caráter de recuperação e de registro do 

ocorrido, mas também como uma prática social que, por meio da escrita, instaurou pontos de 

vista. 

É válido aqui compartilharmos que, dentre os instrumentos utilizados, as notas de 

campo se revelaram como os mais laboriosos a serem realizados, devido ao impasse de, por 

vezes, não encontrarmos um momento propício para fazer as anotações e que se configurasse 

em um momento mais próximo ao que fora observado. Embora com tal dificuldade, 

consideramos que as notas de campo facultaram maior conhecimento acerca das situações 

vivenciadas, além de terem nos situado sobre o caminho percorrido e a percorrer no processo 

de investigação.  

 

5.4.2 Entrevista semiestruturada: as vozes dos colaboradores 

 

 Para a presente pesquisa, optamos pela entrevista semiestruturada, por esta representar 

um instrumento de interação durante o trabalho de campo (DURANTI, 2000), além de 

possibilitar que “[...] os pontos de vista dos sujeitos entrevistados sejam expressos em uma 

situação de entrevista com um planejamento aberto do que em uma entrevista padronizada ou 

em um questionário” (FLICK, 2009, p. 143). 

 Com esse tipo de entrevista, pudemos realizar um diálogo intencional com os alunos e 

a professora da turma a partir de tópicos relativos ao interesse da pesquisa, porém, sem que 

houvesse uma aplicação rígida sobre tais tópicos, o que permitiu que nós, enquanto 
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entrevistadora, e os entrevistados fizéssemos as adaptações que julgássemos relevantes. A 

partir de tópicos que nos orientaram nesse processo de interação, realizamos duas entrevistas 

semiestruturadas individuais com a professora e duas entrevistas semiestruturadas coletivas 

com os alunos, a fim de conhecermos e de entendermos, sobretudo, as representações dos 

colaboradores da pesquisa acerca dos usos da língua escrita.  

A primeira entrevista individual com a professora, realizada no dia 11 de março de 

2016, objetivou a obtenção de informações sobre: a) a sua formação acadêmica e profissional; 

b) a caracterização dos estudantes que frequentam a turma do 5º ano; c) as atividades 

didático-pedagógicas realizadas pela docente, na busca de depreendermos o seu potencial para 

o desenvolvimento do projeto de letramento; e c) a caracterização das dificuldades, das 

necessidades e das expectativas da docente em relação ao campo estudado, tendo em vista que 

objetivávamos a sua colaboração no projeto de letramento.  

A segunda entrevista realizada com a professora ocorreu ao final da investigação, com 

o propósito de conhecermos a sua opinião sobre: a) o papel identitário da docente no projeto 

de letramento desenvolvido; b) uma possível ressignificação do ensino de língua escrita por 

parte da docente; e c) uma provável contribuição da pesquisa às competências ligadas ao uso 

da língua escrita pelos alunos participantes. Essa entrevista, em especial, contribuiu para 

ressaltar o que havíamos percebido por meio da observação participante: papel dos gêneros 

discursivos como ação social e suas implicações para o ensino da leitura e da escrita, no que 

concerne ao potencial agentivo da professora e ao trabalho colaborativo – elementos 

apontados pela docente durante a sua fala.  

Quanto às entrevistas coletivas feitas com os alunos, respaldamo-nos nos estudos de 

Rodrigues e Esteves (1993), por considerarem que elas são instrumentos que desencadeiam o 

processo de verbalização, estimulando os membros do grupo a compartilharem seus 

sentimentos, suas crenças e suas opiniões.  

 A primeira entrevista coletiva com os alunos foi realizada na fase inicial da pesquisa, 

no dia 29 de março de 2016, no intuito de traçarmos um perfil ainda preliminar da turma 

participante, de forma a contemplarmos os seguintes tópicos orientadores: a) a compreensão 

acerca das vivências com a escrita ao longo de sua história de vida; b) a presença da escrita na 

organização de sua rotina diária; e c) as valorações relativas às atividades requeridas na esfera 

escolar em se tratando da leitura e da escrita. 

 A segunda entrevista coletiva com os alunos, feita ao término da pesquisa em campo, 

no dia 15 de dezembro de 2016, empreendeu os seguintes tópicos: a) o papel identitário do 
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discente no projeto de letramento; b) a possível ressignificação do uso da língua escrita a 

partir das vivências com o projeto de letramento; e c) a provável contribuição da pesquisa à 

atuação do discente na escola e na sociedade de um modo mais abrangente. Por meio das falas 

de alguns alunos, foi possível identificarmos a importância que eles atribuíram ao uso da 

escrita com destinatários e objetivos reais, bem como ao seu reposicionamento identitário 

diante da situação-problema estudada na pesquisa.  

Tanto na segunda entrevista com a professora quanto na segunda entrevista com os 

alunos, compartilhamos materiais representativos do projeto de letramento desenvolvido 

(fotos, textos para leitura, práticas de escrita), com o intuito de auxiliá-los na recordação de 

situações vivenciadas durante a pesquisa. Além disso, com exceção da primeira entrevista 

feita com a professora, as demais foram gravadas em áudio, conforme anuência dos 

participantes, e os trechos mais significativos para os objetivos da pesquisa foram 

selecionados e posteriormente transcritos34.  

É válido destacarmos que, na realização das transcrições, levamos em conta o 

posicionamento de Amorim (2004, p. 202), ao pontuar que “[...] na escrita, o diálogo, 

enquanto interlocução real e vivida em campo, não poderá nunca ser restituído” e que “[...] a 

voz do outro não pode ser transcrita, pois ela é aquilo que da oralidade não se traduz: a 

sonoridade – barulhos do corpo, grito e lágrima” (AMORIM, 2004, p. 49, grifo da autora). 

Sendo assim, não consideramos a possibilidade de produzir uma restituição literal do 

ocorrido, mas uma tentativa de aproximar o texto transcrito ao que foi dito e vivido no 

momento. 

É importante enfatizarmos que a condução das entrevistas requereu nossa 

sensibilidade, no sentido de fomentar a interação com o grupo, especialmente nos casos em 

que alguns dos participantes se mantiveram em silêncio, seja por timidez, seja por não 

desejarem se contrapor à resposta do outro, seja por julgarem o teor da entrevista irrelevante, 

seja por outra possível razão. Procuramos, também, manter uma interação de respeito e de 

cordialidade junto aos entrevistados, explicando a finalidade da entrevista, ressaltando a 

relevância de sua colaboração e desenvolvendo a capacidade de escuta atenta, como também 

lhes assegurando o anonimato em relação às informações compartilhadas.   

Desse modo, assumimos um posicionamento baseado nos referenciais teóricos que 

sustentam esta tese, que defendem a necessidade de conceber os entrevistados como sujeitos 

                                                             
34 Como apresentamos no início desta tese, as convenções de transcrição de fala foram baseadas nos marcadores 

propostos por Marcuschi (2001).  
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singulares, que interagem em sua relação com o outro pela diferença não indiferente 

(BAKHTIN, [1920/1924] 2010; PONZIO, 2010), a quem são estimulados a se posicionarem 

de forma ativamente responsiva (BAKHTIN, [1951/1953] 2011).  

 As entrevistas facultaram, assim, a possibilidade de os colaboradores da pesquisa 

compartilharem seus sentimentos, modos de pensar, opiniões e conhecimentos empreendidos 

com a modalidade escrita da língua, sobretudo, revelando elementos não visíveis das práticas 

de letramento, os quais não foram identificados durante a observação participante. 

Consideramos que as entrevistas foram fundamentais para a geração de dados, pois 

permitiram o desdobramento de compreensões vistas como relevantes ao nosso estudo, 

configurando-se como uma ação situada por meio da qual se produziram sentidos para análise 

do vivido.  

 

5.4.3 Análise documental 

 

 De acordo com Lüdke e André (1986, p. 38), “[...] a análise documental pode se 

constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 

problema”. Por esse enfoque, os documentos compuseram uma fonte útil de geração e de 

complementação de dados no processo de investigação.  

 Em nossa pesquisa, foram focos de análise os documentos preexistentes ao projeto de 

letramento, quais sejam: a) Projeto Político Pedagógico da instituição escolar, em que nos 

detivemos no histórico da escola, na função da escola e na concepção de ensino voltada ao 

uso da língua escrita; b) livros didáticos adotados na turma do 5º ano, objetivando 

conhecermos sua proposta didático-pedagógica e como esses materiais poderiam contribuir 

para as ações da pesquisa. Selecionamos também para análise os documentos gerados por 

meio do projeto de letramento: textos condizentes às práticas de leitura e de escrita 

materializados nos diferentes gêneros discursivos e desenvolvidos no decorrer do projeto, 

visando identificar as implicações subjacentes ao uso social da língua escrita. Essa fase da 

pesquisa se caracterizou como um aporte aos demais instrumentos utilizados na geração de 

dados, em especial, aos documentos relacionados ao projeto de letramento, os quais foram 

relevantes para valorizar e corroborar os dados oriundos de outras fontes.  

Por essa razão, não deixamos de considerar a importante ressalva feita por Mason 

(2002, p. 108, tradução nossa): “É tentador […] ver os documentos como provas absolutas ou 
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evidências especialmente legítimas, mas sua epistemologia deve ser mais crítica que isso, e 

você deve exercer um alto grau de sofisticação e ceticismo na leitura e interpretação de 

documentos [...]”35. Em vista disso, procuramos ler, avaliar e submeter os documentos a uma 

análise crítica, tendo o cuidado de não concebê-los como materiais imunes a interpretações.  

 

5.5 Organização analítica dos dados: vivências em estudo 

 

Após a realização dos procedimentos concernentes à construção do corpus da 

pesquisa, fizemos a opção pela triangulação dos dados, a qual consiste no “[...] uso de 

diferentes tipos de corpus, a partir da mesma situação-alvo de pesquisa, com diferentes 

métodos, e uma variedade de instrumentos de pesquisa” (CANÇADO, 1994, p. 57). Por esse 

motivo, a referida triangulação se configurou como subsídio analítico dos dados advindos de 

fontes como a observação participante, a entrevista e a análise documental, possibilitando a 

convergência dos construtos apreendidos no decurso da investigação.  

Nesse sentido, realizamos uma leitura interpretativa dos dados gerados a partir dos 

instrumentos adotados nesta pesquisa, buscando os sentidos contidos por trás de cada uma 

dessas fontes, o que nos permitiu construir categorias segundo o exercício dialógico feito com 

cada um desses referenciais. Tal processo, essencialmente indutivo, caracteriza-se, para 

Marconi e Lakatos (2010), como um método que parte de dados particulares à inferência de 

conclusões prováveis.  

 
Portanto, como primeiro passo, observamos atentamente certos fatos ou 

fenômenos. Passamos, a seguir, à classificação, isto é, agrupamento dos fatos 

ou fenômenos da mesma espécie, segundo a relação constante que se nota 

entre eles. Finalmente, chegamos a uma classificação, fruto da generalização 

da relação observada (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 69). 

 

Seguindo um processo indutivo na análise dos dados, não tivemos a intenção de buscar 

evidências que comprovassem categorias a priori, uma vez que elas se formaram e se 

consolidaram em um processo atento à interpretação dos dados. Por esse motivo, as categorias 

de análise foram organizadas a cada possibilidade de interpretação, de modo a permitirem um 

entendimento mais aprofundado acerca de nosso objeto de estudo.  

                                                             
35 Texto original: “It is tempting […] to see documents as providing ‘hard’ or especially legitimate evidence, but 

your epistemology should be more critical than this, and you should exercise a high degree of sophistication and 

scepticism in the reading and interpretation of documents […]”. 



137 

 

 

 

Para tanto, ancoramos a interpretação dos dados aos propósitos da pesquisa e à sua 

fundamentação teórica, como também a princípios teóricos demandados pelo novo que surgiu 

em campo. No caso, as discussões compartilhadas neste trabalho auxiliaram a empreendermos 

o processo analítico às reflexões decorrentes do aporte teórico.  

A primeira questão de pesquisa – Como se caracteriza o ensino de leitura e escrita na 

perspectiva do projeto de letramento? – suscitou desdobramentos analíticos relacionados a: a) 

situações reais para o que se lê; b) situações reais para o que se escreve; c) trabalho 

colaborativo; d) potencial agentivo dos colaboradores; e) integração entre eixos de ensino da 

língua; e f) articulação entre componentes curriculares. 

Para maiores esclarecimentos, destacamos alguns teóricos que nos influenciaram na 

construção das categorias de análise e que contribuíram para as nossas reflexões sobre o 

ensino de Língua Portuguesa. 

 
Quadro 5 – Situações reais para o que se lê e/ou situações reais para o que se escreve 

Citação Referência 

Assumir o letramento como objetivo do ensino no contexto dos 

ciclos escolares implica adotar uma concepção social da escrita, 

em contraste com uma concepção de cunho tradicional que 

considera a aprendizagem de leitura e produção textual como a 

aprendizagem de competências e habilidades individuais. [...] 

Os estudos do letramento, por outro lado, partem de uma 

concepção de leitura e de escrita como práticas discursivas, 

com múltiplas funções e inseparáveis dos contextos em que se 

desenvolvem. 

 

KLEIMAN, 2007, p. 4 

[...] ser letrado e ler na vida e na cidadania é muito mais que 

isso: é escapar da literalidade dos textos e interpretá-los, 

colocando-os em relação com outros textos e discursos, de 

maneira situada na realidade social; é discutir com os textos, 

replicando e avaliando posições e ideologias que constituem 

seus sentidos; é, enfim, trazer o texto para a vida e colocá-lo em 

relação com ela. Mais que isso, as práticas de leitura na vida 

são muito variadas e dependentes de contexto, cada um deles 

exigindo certas capacidades leitoras e não outras. 

 

ROJO, 2004, p. 1-2 

Na verdade, qualquer que seja a enunciação considerada, [...] é 

certo que ela, na sua totalidade, é socialmente dirigida. Antes 

de mais nada, ela é determinada de maneira mais imediata pelos 

participantes do ato de fala, explícitos ou implícitos, em ligação 

com uma situação bem precisa; a situação dá forma à 

enunciação, impondo-lhe esta ressonância em vez daquela, por 

exemplo, a exigência ou a solicitação [...]. A situação e os 

participantes mais imediatos determinam a forma e o estilo 

ocasionais da enunciação. Os estratos mais profundos da sua 

estrutura são determinados pelas pressões sociais mais 

BAKHTIN/VOLOSHINOV, 

[1929] 2012, p. 118 
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substanciais e duráveis a que está submetido o locutor.  

 

Nós temos que partir do respeito do saber popular explicitado 

na leitura que o povo traz do seu mundo, da sua realidade. Por 

isso é que a alfabetização, em sendo o processo de 

aprendizagem da leitura da palavra, parte da leitura do mundo e 

volta à leitura do mundo. Voltar à leitura do mundo, portanto 

reler o mundo depois de ter lido a palavra, pode significar uma 

aproximação mais rigorosa da compreensão de cidadania. 

 

FREIRE, 2014b, p. 164 

A abordagem das práticas letradas [...] representa uma visão 

particular da noção de “língua real” – isto é, a leitura e a escrita 

são inseridas aqui em práticas sociais e linguísticas reais que 

lhes conferem significado, em vez de, como já se tornou 

convencional na sociolinguística, ilustradas por meio de 

exemplos hipotéticos ou, como em boa parte do discurso 

educacional, representadas como termos idealizados e 

prescritivos. [...] O foco no contexto, portanto, é o que torna 

“reais” as Práticas Letradas aqui descritas. 

 

STREET, 2014, p. 19 

[...] o texto produzido não é um mero estoque de palavras ou de 

regras gramaticais/ortográficas que somente visam à fixação de 

uma escrita correta, mas sim uma prática que permite ao aluno 

articular pontos de vista com seus possíveis interlocutores, 

constituindo sentidos que não preexistem à interlocução. [...] 

Por essa abordagem, produzir um texto constitui a possibilidade 

de vivenciar situações de escrita inseridas num contexto social 

e, consequentemente, nas próprias experiências valorativas do 

educando, com propósitos claros e destinatários variados. 

 

LEITE; BARBOSA, 2014, p. 65 

 Fonte: Autores citados, com quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Os referenciais teóricos, como os citados no Quadro 5, auxiliaram-nos na identificação 

das características pertinentes a práticas de leitura e de escrita desenvolvidas sob o viés social, 

como a definição de situações reais de interação para o que se lê e o que se escreve. Desse 

modo, tornou-se possível mapearmos a participação dos colaboradores da pesquisa e os seus 

propósitos pretendidos; os interlocutores presumidos; os gêneros discursivos utilizados, 

conforme sua funcionalidade nas demandas relacionadas com o projeto de letramento 

desenvolvido; e a formação de leitores e escreventes de texto que (re)agiam às necessidades 

de participação social dentro e fora da escola. 

 Observemos, também, exemplos de referenciais que nos permitiram identificar a 

relação entre o ensino de leitura e escrita, sob o viés social, e a importância do trabalho 

colaborativo entre professora, estudantes e demais colaboradores da pesquisa.  
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Quadro 6 – Trabalho colaborativo 

Citação Referência 

A co-laboração, como característica da ação dialógica, que 

não pode dar-se a não ser entre sujeitos, ainda que tenham 

níveis distintos de função, portanto, de responsabilidade, 

somente pode realizar-se na comunicação. O diálogo, que é 

sempre comunicação, funda a co-laboração. [...] O diálogo 

não impõe, não maneja, não domestica, não sloganiza. 

 

FREIRE, [1970] 2011a, p. 228 

O trabalho em grupo representa uma das maneiras mais 

eficazes de desmistificar o papel manipulador tradicional do 

professor; além disso, ele oferece aos estudantes os 

contextos sociais que enfatizam a responsabilidade social e 

a solidariedade de grupo. A interação de grupo proporciona 

aos estudantes as experiências de que necessitam para 

perceber que podem aprender uns com os outros. Somente 

através da difusão da autoridade no plano horizontal é que 

os estudantes serão capazes de compartilhar e apreciar a 

importância da aprendizagem coletiva. Crucial para este 

processo é o elemento do diálogo. Através do diálogo em 

grupo, as normas de cooperação e sociabilidade compensam 

a ênfase do currículo oculto tradicional na competição e 

individualismo excessivos. 

 

GIROUX, 1997, p. 71 

Um dos desafios [do projeto educativo da escola] é a 

transformação das mentalidades; passa-se de um indivíduo 

ao qual tudo se deve a um indivíduo disponível para os 

outros, e que trabalha com eles para melhorar o contexto da 

vida comum (bairro, escola...). 

 

BÉAL, 2002c, p. 213 

Dessa forma, para que a educação se realize plenamente, é 

preciso que a escola ensine em situações favoráveis à 

interação e ao diálogo, à cooperação entre professores e 

estudantes para atingirem propósitos comuns e que 

estabeleça relações com colaboradores de outras instituições 

sociais (públicas ou privadas), políticas, econômicas, 

religiosas, familiares. 

 

TINOCO, 2008, p. 155 

      Fonte: Autores citados, com quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

 Em nossa compreensão, a colaboração esteve presente no ensino de Língua Portuguesa 

via projeto de letramento, tendo em vista que a realização, o fortalecimento e a concretização 

das ações se constituíram como uma construção coletiva, em que cada participante 

(professora, estudantes, pesquisadora-participante e outros sujeitos internos e externos à 

escola) mobilizou suas potencialidades para a troca de ideias, o esclarecimento de dúvidas e a 

produção de sentidos sobre o que se necessitava ler e escrever. Entendemos também que a 
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colaboração ocorreu em correlato com o potencial agentivo de cada um dos colaboradores. 

Nessa perspectiva, atentemos ao Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Potencial agentivo dos colaboradores 

Citação Referência 

Eu acredito que se reconhecemos os estudantes como agentes, 

aprendendo a usar criativamente a escrita dentro das formas 

interacionais tipificadas, mas dinamicamente cambiantes que 

chamamos de gêneros, eles virão a entender o poder da escrita e 

serão motivados a fazer o trabalho árduo de aprender a escrever 

efetivamente. 

 

BAZERMAN, 2006, p. 11 

O agente de letramento é capaz de articular interesses 

partilhados pelos aprendizes, organizar um grupo ou 

comunidade para a ação coletiva, auxiliar na tomada de 

decisões sobre determinados cursos de ação, interagir com 

outros agentes (outros professores, coordenadores, pais e mães 

da escola) de forma estratégica e modificar e transformar seus 

planos de ação segundo as necessidades em construção do 

grupo. 

 

KLEIMAN, 2007, p. 21 

Como agente de letramento, cabe ao professor criar contextos 

em que outros agentes possam se constituir, engajando-se nas 

atividades coletivas do grupo. Nesse sentido, podem se 

constituir como agentes de letramento tanto professores quanto 

alunos ou outros agentes sociais inseridos nesses contextos. 

Atuando como um pesquisador, um gestor, tomando decisões 

para agir, para animar as atividades, conforme propõe Oliveira 

(2007), o professor redimensiona sua ação, tornando-a mais 

eficaz na motivação dos educandos para a aprendizagem. 

 

SANTOS, 2012, p. 64 

É relevante entender que o conhecimento está disponível em 

vários contextos e que todos, alunos e professores, detêm 

conhecimentos, isto é, são sujeitos de saberes. Portanto, cabe a 

todos dividir o trabalho. Esse novo modo de gerar 

conhecimento, além de descentralizar a ação e redimensionar a 

função do professor e do aluno, salienta habilidades, saberes e 

competências de todos os agentes envolvidos na ação de 

ensinar e aprender, geralmente apagadas pelo monopólio da 

docência, legitimado institucionalmente. 

 

OLIVEIRA; TINOCO; 

SANTOS, 2014, p. 55 

 Fonte: Autores citados, com quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

 Compreendemos que a postura colaborativa assumida na construção dos 

conhecimentos e na execução das ações se inter-relacionou com o potencial agentivo de cada 

um dos colaboradores da pesquisa, os quais se apresentaram como agentes de letramento, 

utilizando a língua(gem) em prol de compartilhar aprendizados, de responder aos desafios que 

surgiam, de buscar alternativas de solução e de intervir nos contextos em que se encontravam,  
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assim como produzindo possíveis ações que desencadeassem mudanças onde fosse 

necessário.  

 Sobre a integração entre os eixos de ensino da língua, observemos o Quadro 8. 

 
Quadro 8 – Integração entre eixos de ensino da língua 

Citação Referência 

A língua materna – sua composição vocabular e sua estrutura 

gramatical – não chega ao nosso conhecimento a partir de 

dicionários e gramáticas mas de enunciações concretas que nós 

mesmos ouvimos e nós mesmos reproduzimos na comunicação 

discursiva viva com as pessoas que nos rodeiam. Nós 

assimilamos as formas da língua somente nas formas das 

enunciações e justamente com essas formas. As formas da 

língua e as formas típicas dos enunciados, isto é, os gêneros do 

discurso, chegam à nossa experiência e à nossa consciência em 

conjunto e estreitamente vinculadas. Aprender a falar significa 

aprender a construir enunciados (porque falamos por 

enunciados e não por orações isoladas e, evidentemente, não 

por palavras isoladas). 

 

BAKHTIN, [1951/1953] 2011, 

p. 282-283 

[...] numa abordagem interacionista da linguagem, a 

distribuição das aulas havia de contemplar a articulação dos 

vários componentes da língua, na forma em que ela funciona. 

Assim, não haveria, em separado, aulas de gramática, aulas de 

interpretação e aulas de redação. Tudo estaria articulado, tal 

como está quando realizamos qualquer atividade de linguagem. 

Quando falamos ou escrevemos, não pensamos primeiro na 

gramática para depois ir redigindo/falando e, por último, ir 

interpretando. Todas as operações vão acontecendo, vão 

integrando-se num vaivém de interdependência sem fim. 

 

ANTUNES, 2007, p. 154 

Criadas as condições para atividades interativas efetivas em 

sala de aula, quer pela produção de textos, quer pela leitura de 

textos, é no interior destas e a partir destas que a análise 

linguística se dá. 

 

GERALDI, 1997, p. 189 

[...] a aprendizagem da língua escrita não envolve uma ruptura 

com a oralidade. Por isso o projeto deve ser também uma 

construção apoiada nas práticas orais do aluno, no diálogo. 

 

KLEIMAN; MORAES, 1999, 

p. 50 

[...] é incorreto conceber o “letramento” isolado de outros 

meios de comunicação. Práticas letradas estão sempre 

encaixadas em usos orais, e as variações entre culturas são 

geralmente variações na mescla de canais orais/letrados. [...] De 

um ponto de vista teórico, então, se estamos formulando 

propostas para pesquisar práticas letradas, precisamos empregar 

um modelo de comunicação que considere integralmente essa 

mescla. 

 

STREET, 2014, p. 168 

 Fonte: Autores citados, com quadro elaborado pela pesquisadora. 
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 Em concordância com os teóricos citados no Quadro 8, reconhecemos que, no projeto 

de letramento de nossa pesquisa, as práticas sociais de uso da língua requereram a correlação 

entre leitura, escrita, oralidade e gramática, com vistas à construção dos sentidos para o que se 

necessitava compreender e produzir mediante os textos em diferentes gêneros. Desse modo, 

os eixos de ensino da língua contribuíram, conjuntamente, para os propósitos que se desejava 

fomentar, compartilhar e alcançar.  

Além dessa interconexão, pudemos evidenciar a articulação entre os componentes 

curriculares como característica imprescindível para o ensino de língua escrita via projeto de 

letramento. 

 
Quadro 9 – Articulação entre componentes curriculares 

Citação Referência 

A instrução interdisciplinar aproveita-se de conexões naturais e 

lógicas que cruzam as áreas de conteúdos e organiza-se ao 

redor de perguntas, temas, problemas ou projetos, em lugar dos 

conteúdos restritos aos limites das disciplinas tradicionais. [...] 

Um enfoque nas relações entre disciplinas deverá encorajar a 

solução criativa de problemas e a tomada de decisões porque 

traz para os alunos as perspectivas, conhecimento e a 

habilidade de coletar dados de todas as disciplinas. 

 

KLEIMAN; MORAES, 1999, 

p. 27 

Os nós/significados são naturalmente heterogêneos, no sentido 

de que envolvem relações pertencentes a múltiplos conteúdos, a 

diversas disciplinas. As noções, os conceitos realmente 

relevantes sempre terminam por transbordar as fronteiras 

disciplinares. 

 

 

MACHADO, 2016, p. 121 

Outra característica, como contribuição específica dos projetos 

de letramento para a formação e prática docente, é o valor da 

abordagem interdisciplinar nas atividades de formação e na 

configuração do grupo de colaboradores docentes, implicando 

em aprendizados advindos de outras áreas do conhecimento a 

partir das práticas interdisciplinares [...]. Ainda a 

ressignificação de determinadas práticas pedagógicas adotadas 

em sala de aula, no viés interdisciplinar, pelo desenvolvimento 

dos projetos de letramento nas aulas e colaboração entre os 

pares. 

SOUSA, 2017, p. 226, grifo da 

autora 

 Fonte: Autores citados, com quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Remetendo-nos aos dados gerados pela pesquisa, reconhecemos que a articulação 

entre diferentes componentes curriculares se configurou como característica imprescindível 

para o ensino de língua escrita. As interligações existentes entre os componentes curriculares 

das áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas tornaram-se 
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essenciais para o atendimento das necessidades de compreensão e de produção nas práticas de 

leitura e de escrita, desvelando a importância dos vários domínios do conhecimento para a 

tessitura de sentidos sobre aquilo que se precisava ler, compreender e produzir.  

No que diz respeito à segunda questão de pesquisa – Qual o papel dos gêneros 

discursivos no ensino de leitura e escrita desenvolvido via projeto de letramento? –, 

suscitaram-se desdobramentos analíticos nas categorias: a) gêneros discursivos como ação 

social; e b) gêneros discursivos como objeto de ensino.   

Sobre o papel dos gêneros discursivos como ação social, apresentamos o Quadro 10. 

 
Quadro 10 – Gêneros discursivos como ação social 

Citação Referência 

Dessa forma, podemos apoiar o desenvolvimento de pessoas 

como cidadãos e políticos através da participação nos gêneros 

correntes e da adesão a formas correntes da vida política. Além 

disso, podemos também entender, interpretar e aconselhar os 

cidadãos sobre os significados e a força de vários enunciados 

políticos, além de ajudar indivíduos e grupos a formarem seus 

próprios enunciados para que tenham um maior efeito dentro 

dos gêneros e sistemas de atividades relevantes a suas 

preocupações. 

 

BAZERMAN, 2011a, p. 140 

[...] uma definição retoricamente válida de gênero precisa estar 

centrada não na substância ou na forma de discurso, mas na 

ação usada para sua realização. [...] E se gênero representa 

ação, ele tem que envolver situação e motivo, uma vez que a 

ação humana, seja simbólica ou não, somente é interpretável 

num contexto de situação e através da atribuição de motivos.  

 

MILLER, 2012, p. 22-23 

No processo de letramento, é importante que os educandos 

adquiram experiências leitoras e escritoras mediadas pelos 

gêneros. Como elementos catalisadores dessas ações, os 

gêneros assumem o estatuto de estruturadores das ações sociais. 

  

 

SANTOS, 2012, p. 247 

[...] compreende-se a importância de o professor não 

artificializar demais o trabalho com os gêneros em sala de aula, 

cujo propósito seja apenas a atividade escolar com fim nela 

mesma. É cabível a busca por atividades didático-pedagógicas 

que reconheçam o uso do gênero discursivo como ação social, 

visto que ele pode servir como meio para o aluno adquirir 

experiências da língua materna e como vetor para o 

imbricamento entre a educação escolar e a realidade cotidiana 

em que o aluno está inserido. 

 

BRANDÃO; TINOCO, 2017, p. 

196 

 Fonte: Autores citados, com quadro elaborado pela pesquisadora. 

  



144 

 

 

 

Compreendemos que os estudantes utilizaram os gêneros discursivos como 

instrumentos de ação social, na medida em que buscavam atender as demandas requeridas no 

contexto do projeto de letramento. Para tanto, os alunos mobilizaram os gêneros para intervir 

e agir no âmbito das práticas sociais em que estavam inseridos, em uma ação cidadã 

comprometida com as necessidades da escola e do seu entorno. Por outro lado, entendemos 

também que, em diferentes momentos, fez-se necessário o trabalho sistematizado com os 

gêneros discursivos enquanto objeto de ensino. 

 

Quadro 11 – Gêneros discursivos como objeto de ensino 

Citação Referência 

[...] a prática social é compatível com o trabalho analítico 

necessário para a sistematização, domínio e controle dos 

saberes, inclusive o conhecimento dos gêneros envolvidos 

nessa prática, para o desenvolvimento de competências para a 

vida adulta. 

 

KLEIMAN, 2006b, p. 35 

 

 

 

 

 

[...] quando se fala de tomar os gêneros, e não meramente os 

textos ou os tipos de texto, como objeto de ensino, fala-se de 

constituir um sujeito capaz de atividades de linguagem, as quais 

envolvem tanto capacidades linguísticas ou linguísticas 

discursivas, como capacidades propriamente discursivas, 

relacionadas à apreciação valorativa da situação comunicativa 

ou contexto, como também, capacidades de ação em contexto. 

Fala-se de um outro modo de se produzir e de se 

compreender/ler textos em sala de aula. 

 

ROJO, 2006a, p. 27 

 

 

É a necessidade de agir o que determina o gênero a ser 

mobilizado e, portanto, ensinado, não vice-versa. Quando se 

age pela linguagem em diversas situações sociais, os gêneros 

são mobilizados segundo necessidades imediatas de 

comunicação, assim como segundo determinantes 

macrossociais. E, de fato, a familiaridade com outros 

gêneros pode ser necessária para ter bons argumentos e, assim, 

escrever um bom artigo de opinião sobre o assunto que 

mobiliza a comunidade local, mas o objetivo dessas diversas 

ações não deveria ser a obtenção de bons argumentos para o 

artigo de opinião, mas a atividade, seja ela uma mobilização 

dentro da sala de aula, da escola, do bairro ou da cidade. 

 

KLEIMAN, 2008, p. 508 

Assumimos [...] que o gênero discursivo, a despeito de 

algumas discussões, estéreis a nosso ver, de que o gênero não 

se ensina uma vez que não há como replicar as práticas sociais 

de linguagem diversas e singulares nas quais ele mesmo seria 

produzido (algo que nos parece também acontecer com o texto, 

de tal forma que ele também não poderia ser nosso 

instrumento/objeto de ensino), pode orientar as práticas de 

leitura e de escrita em sala de aula se se considerar com Rojo 

(2005) uma orientação bakhtiniana para além da forma do 

ALVES, 2012, p. 310 
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texto, dos elementos linguísticos e, de forma paralela, do 

tratamento do contexto. 

 

[...] os gêneros não são apenas ferramentas comunicativas. Os 

gêneros também são modos socialmente derivados e tipificados 

de conhecer e agir [...]. Estudar e ensinar gêneros no contexto 

dessa compreensão sociorretórica requer tanto o conhecimento 

de seus traços estruturais e léxico-gramaticais como o 

conhecimento das ações sociais produzidas pelo gênero e das 

tipificações sociais que embasam essas ações: os motivos, 

relações, valores e premissas sociais incorporados no gênero, 

que delineiam como, por que e quando agir.  

 

BAWARSHI; REIFF, 2013, p. 

102 

Considerando que a escola é um lugar de ensino/aprendizagem 

(formal), a simulação tem nela seu espaço, no entanto essa 

simulação não dispensa a observação e a análise de gênero em 

seus contextos. Por isso, acreditamos numa posição de 

equilíbrio que contemple as três dimensões do gênero (formal, 

contextual e social), mesmo que em prática de simulação. 

 

REINALDO; BEZERRA, 2012, 

p. 78 

 Fonte: Autores citados, com quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

No trabalho com os gêneros discursivos como objeto de ensino, esclarecemos que a 

necessidade da ação social orientou a escolha do gênero a ser utilizado e ensinado no âmbito 

do projeto de letramento. Desse modo, quando os alunos apresentavam dificuldades de 

compreensão e de produção de alguns gêneros discursivos, precisávamos proporcionar a eles 

o ensino sistematizado dos gêneros, visando construir aprendizados a serviço do agir no 

contexto escolar e para além dele. 

Explicitamos que, para as categorias “gêneros discursivos como ação social” e 

“gêneros discursivos como objeto de ensino”, não há seções específicas. A análise de tais 

categorias se encontra articulada com as seções sobre “situações reais para o que se lê”, 

“situações reais para o que se escreve”, “trabalho colaborativo”, “potencial agentivo dos 

colaboradores”, “integração entre eixos de ensino da língua” e “articulação entre componentes 

curriculares”, por compreendermos que essas seções tratam da língua(gem) materializada em 

gêneros discursivos diversos. 

Esse emaranhado de fios analíticos qualitativos possibilitou a tessitura desta tese, em 

que a escrita não se tornou uma mera transcrição referente à busca de dados/resultados que 

pressupomos encontrar, mas um lugar para a construção de um conhecimento tencionado pela 

relação de alteridade, na tentativa de entendermos o processo específico em que se engendrou 

a pesquisa.  
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Tal análise visa a sublinhar a relação entre a alteridade tal como é 

representada no texto e a construção do saber. Com efeito, concebemos o 

texto como um momento da pesquisa e não como uma simples transcrição 

do saber construído antes ou fora da escrita. [...] Trata-se então, aqui, de uma 

análise da relação com o outro segundo o modo como ele é representado no 

texto. Entretanto, o fato de analisar a representação não implica a suposição 

de que o autor [...] tenha domínio ou consciência plena da representação que 

seu texto traz. Ao contrário, pensamos com Bakhtin que o sentido da 

representação é sempre algo a construir e reconstruir segundo as leituras que 

se faz do texto (AMORIM, 2004, p. 208-209). 

 

 Isso posto, reconhecemos a impossibilidade de alcançar a conclusividade da pesquisa 

em sua plenitude, tendo em vista que os colaboradores que nela se engajaram são também 

marcados por sua condição de inacabamento. Por outro lado, reconhecemos o nosso 

compromisso de adotar uma postura analítica que implicou problematizar certezas, confrontar 

ideias e negociar sentidos entre pesquisadora e sujeitos da pesquisa, na busca de 

descortinarmos compreensões, ainda que provisoriamente estáveis, às situações vivenciadas 

no campo da pesquisa. 
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6 PROJETO DE LETRAMENTO “NÃO PISE NA BOLA! FAÇA UM GOL CONTRA 

O AEDES AEGYPTI!” 

 
Nada há de mais caracteristicamente humano do 

que a capacidade de ter projetos. 

Permanentemente, buscamos a antecipação de um 

futuro que mantemos em aberto, escolhemos as 

metas a serem perseguidas e lançamo-nos para 

frente, procurando alcançá-las. Agimos sobre a 

realidade por meio de nossas escolhas, buscando 

transformá-la no sentido de nossas aspirações ou 

conservá-la naquilo que nos parece caro 

(MACHADO, 2016, p. 77). 

 

 Este capítulo, fruto de ações projetadas por uma rede de sentidos estabelecida entre 

docente, discentes, pesquisadora-participante e demais colaboradores, dedica-se à análise dos 

dados advindos do projeto “Não pise na bola! Faça um gol contra o Aedes aegypti!”. 

Inicialmente, apresentaremos como se originou a situação-problema do projeto para, em 

seguida, refletirmos acerca das características do trabalho com a leitura e a escrita, bem como 

do papel dos gêneros discursivos via projeto de letramento. Os textos lidos e produzidos pelos 

alunos, as falas destes e da professora e as notas de campo da pesquisadora-participante se 

caracterizaram como dados ilustrativos e relevantes para o que aqui será compartilhado.  

 Como posto na epígrafe, lançamo-nos para frente no intuito de alcançarmos os 

objetivos elencados nesta tese, os quais não podem ser atingidos independentemente de 

nossos interlocutores. Desse modo, buscamos contribuir para um encadeamento profícuo 

entre propósitos individuais e coletivos. 

 

6.1 Situação-problema: caracterização do projeto de letramento 

 

A partir dos capítulos anteriores, pudemos observar que o trabalho com projetos de 

letramento elege a prática social como eixo orientador do ensino, o que permite a viabilização 

de situações pujantes às experiências, aos desejos e às preocupações dos discentes. Nessa 

etapa, assim como preconiza Santos (2012), a definição de um problema/tema requer a adoção 

de alguns requisitos básicos consonantes aos colaboradores desse processo, tais como: a) 

emergir da realidade por eles vivenciada; b) constituir-se como objeto de investigação; c) 

partir dos seus conhecimentos prévios, na perspectiva de ampliá-los; d) vincular-se a uma 

situação-problema que motive a realização do projeto; e) ser explorado criticamente.  
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No caso do projeto “Não pise na bola! Faça um gol contra o Aedes aegypti!”, o 

contexto social dos alunos fez surgir a situação-problema, para a qual os educandos buscavam 

esclarecimentos e possíveis soluções, tanto no plano individual quanto no comunitário. Para a 

escolha dessa situação-problema, promovemos, inicialmente, um diálogo a respeito da 

definição da referida expressão e das situações que para eles se configuravam como 

problemas, conforme se verifica nas seguintes passagens:  

 
Laura: Minha mãe é vendedora da Avon, mas os clientes VIVEM devendo 

dinheiro a ela. Aí fica difícil, né, mãe pagar as contas. 

Gisely: [...] Meu tio é viciado em drogas. Aí ele já roubou dinheiro pra 

comprar drogas... ele ATÉ já roubou meu pai... Meu pai tá DOIDINHO. Não 

sabe o que fazer com ele. 

[...] 

Naruto: Essa roubalheira que sai no jornal é um problema, né, professora? 

Pesquisadora-participante: Como assim, que roubalheira é essa que você 

tá falando? 

Naruto: Da Petrobrás... Roubo, roubo, roubo... Esses políticos não param 

não, professora. As pessoas votam nele e eles roubam (Fragmento da 

transcrição da gravação em áudio realizada em 10 de março de 2016). 

 

Após a introdução dessa conversa, em que os alunos compartilharam problemas de 

diferentes ordens, solicitamos que cada um deles produzisse uma lista em que apontassem 

problemas escolares, pessoais e/ou familiares, municipais, estaduais e/ou nacionais, 

esclarecendo que tais registros nos ajudariam a dar início à construção do projeto. 

Esperávamos, com isso, o apontamento de demandas advindas da observação de sua realidade 

e das situações experienciais nas quais estão e/ou estiveram envolvidos. A partir dessa 

produção individual, desenvolvemos uma lista coletiva, tendo um deles como escriba frente 

aos registros no quadro branco. Para uma melhor visualização, segue a transcrição da lista 

coletiva: 

 
Quadro 12 – Lista coletiva 

PROBLEMA 

ESCOLAR PESSOAL/FAMILIAR MUNICIPAL/ESTADUAL/ 

NACIONAL 

Bullying Doenças na família36 

 

Doenças causadas pelo 

mosquito Aedes Aegypti 

Brigas no intervalo  Dificuldades financeiras Homicídios 

Lixo no chão Vícios em drogas e bebida 

alcoólica 

Assaltos 

Falta de livros didáticos Desemprego Corrupção na política 

                                                             
36 Dentre as doenças na família, os alunos destacaram: dengue, câncer, cirrose, asma, hérnia de disco e pedra na 

vesícula. 
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Descuido com materiais 

escolares  

Problemas emocionais Estradas e ruas esburacadas e 

alagadas 

Falta de dinheiro na escola Agressão Violência contra a mulher 

Falta de professor de Artes  Dificuldades financeiras 

Falta de fardamento Atropelamentos 

Tomadas quebradas para uso 

de recursos de aula 

Falta de água 

Falta de computadores Desemprego 

Bagunça dos alunos Presos fugindo da 

Penitenciária de Alcaçuz 

 Vícios em drogas e bebida 

alcoólica 

Poluição ambiental 

Falta de medicamentos nos 

postos de saúde 

Postes danificados 

Poucos policiais nas ruas 

 
 Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Em termos quantitativos, as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, o bullying 

e outros tipos de violência, como homicídio e assalto, foram os mais recorrentes dentre as 

listas individuais elaboradas. No entanto, evitamos escolher a situação-problema do projeto 

com base nessa recorrência e, sobretudo, com base em uma votação, sob o risco de 

ocasionarmos uma percepção de perda e de perdedor para o grupo de alunos que não tivesse o 

seu interesse contemplado e, consequentemente, uma desmotivação em participar do projeto. 

Nesse sentido, baseamos a escolha em um processo de negociação, visto que o concebemos 

como um caminho possível para reavaliar interesses particulares em prol do coletivo, de modo 

a projetarmos escolhas idealizadas em comum acordo pelas principais partes envolvidas 

(alunos, professora e pesquisadora-participante).  

 Em face desse contexto, a professora Catarina estimulou o diálogo em sala de aula, na 

tentativa de os alunos compartilharem seus pontos de vista sobre os problemas elencados na 

lista, apresentando argumentos que fizessem valer a realização do projeto.  

 
Safira: Professora, não sei se vocês vão concordar comigo [se referindo aos 

alunos]... Mas quando eu escrevi bullying, eu pensei em bullying no geral 

[...] é um problema das escolas, mas não é um problema da NOSSA turma. 

(+). Mas a dengue [quis se referir ao mosquito da dengue]... Teve aluno aqui 

na escola que faltou porque teve dengue... A mãe de Danilo tá grávida, a tia 

de Isabela tá grávida.... Eu vou no posto [posto de saúde], aí tem pessoas 
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com dengue, as mães com medo de pegar zika37. E o medo do bebê nascer 

com microcefalia? A gente tem que se cuidar, a gente pode conversar com as 

pessoas pra se cuidar. Danilo [aluno da turma], você tem que cuidar da sua 

mãe. Ela tá grávida! 

[...] 

Davi: [...] perto do Beira Mar [mercadinho localizado próximo à escola] tem 

um terreno cheio de lixo. As pessoas jogam lixo demais lá. Lá deve tá cheio 

de mosquito. 

Ryu: Não é só no Beira Mar não, Davi. Lá na minha rua mesmo tá cheio de 

lixo no chão. Os vizinhos é que ficam jogando [...]. Meu pai disse que tem 

uma casa abandonada, que tem piscina. Deve tá é cheio de mosquito da 

dengue, né, professora? (Fragmento da transcrição da gravação em áudio 

realizada em 10 de março de 2016). 

 

Como podemos constatar, o posicionamento da aluna Safira expressou uma 

preocupação que impactava tanto os membros da comunidade escolar quanto os membros da 

comunidade do entorno. Sua fala estimulou os demais alunos a relatarem casos de familiares e 

de outras pessoas próximas ou não a eles que ficaram enfermos devido ao mosquito Aedes 

aegypti, citando como exemplos a professora da sala multifuncional e o esposo da professora 

Catarina, que estavam, respectivamente, com chikungunya e dengue. As falas de Davi e de 

Ryu também fizeram o grupo refletir sobre um agravante: a falta de sensibilização da 

comunidade. Suas colocações possibilitaram que os demais alunos relatassem a existência de 

muitos terrenos baldios na comunidade de Pium, nos quais os moradores jogavam lixo, o que 

poderia ocasionar o aumento de criadouros do mosquito em períodos de chuva. Os diferentes 

relatos conduziram os discentes a perceber que a falta de informação sobre prevenção e 

combate diário ao mosquito, assim como a falta de sensibilização por parte de muitos, 

incluindo eles próprios38, tornavam-se problemas comuns à sua escola, à sua família e à sua 

comunidade local. 

Esse contexto de fomentação à situação-problema fez brotar, no grupo, uma 

concordância sobre o objetivo do projeto: tratar do mosquito Aedes aegypti e das doenças por 

ele transmitidas, divulgando os males dessas doenças e as formas de combate e prevenção, no 

sentido de compartilhar orientações para a minimização do problema na comunidade e, 

sobretudo, de ressignificar atitudes frente à situação-problema. Aliás, dentre os diferentes 

                                                             
37 Em 2016, o Rio Grande do Norte apresentou muitos casos, confirmados e prováveis, de dengue, chikungunya 

e zika vírus. Nesse sentido, o interesse dos estudantes esteve alicerçado no cenário de saúde pública vivenciado 

no referido ano.  

38 Nesse primeiro momento, a maioria dos alunos somente apontou “outras pessoas” como causadoras do 

acúmulo de lixo jogado no chão e, consequentemente, da proliferação de criadouros do mosquito em períodos 

chuvosos, tendo dificuldade de se reconhecerem nesse grupo. Apenas no decorrer do projeto, a partir de outras 

ações realizadas, os discentes passaram a reconhecer que suas atitudes também precisavam ser modificadas. 
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momentos vivenciados no projeto, os quais requereram uma triagem em detrimento de outra, 

a referida tomada de decisão ocorreu de maneira uníssona e concisa pelo grupo.  

Assim sendo, o objeto de estudo do projeto em análise não se encontrou isolado das 

experiências dos educandos, tampouco das vivências que os incomodavam. Houve uma ânsia 

humana para compreender e, quem sabe, ajudar a modificar uma situação que perturbava a si 

próprios e a comunidade local, existindo, assim, motivos e intenções reais para a realização do 

projeto. 

É válido reafirmarmos a importância de a escola possibilitar uma aprendizagem que 

faça parte da experiência humana e que integre uma necessidade sentida e uma intenção 

prevista (DEWEY, 1978), de maneira a organizar o conteúdo programático do ensino a partir 

de uma situação presente, existencial, concreta, refletindo as aspirações dos educandos 

(FREIRE, [1970] 2011a). Com base nesse direcionamento, abriram-se possibilidades de os 

conteúdos curriculares se integrarem à participação social dos alunos na sociedade letrada, 

vinculando-os a ações de linguagem claramente definidas em seus propósitos. Tal vínculo se 

baseou em um processo de ensino-aprendizagem situado, articulando conhecimentos 

escolares à vida dos educandos, o que pode ser visto nas subseções seguintes.   

 

6.1.1 Práticas de leitura: situações reais para o que se lê 
 

O projeto de letramento em análise, com a delimitação conjunta de sua situação-

problema e o objetivo central, pôs em cena a existência de diferentes práticas de leitura e de 

escrita, materializadas em gêneros discursivos que perfizeram os propósitos com os quais os 

alunos estavam comprometidos. Esses gêneros foram escolhidos em decorrência de uma 

necessidade marcadamente fecunda dos anseios de seus colaboradores.  

As práticas de leitura, por exemplo, realizaram-se para além da posição das letras, das 

palavras grafadas e da decifração da escrita. Elas foram empreendidas nos eventos de 

letramento com o propósito de os alunos: compreenderem melhor seu objeto de estudo, 

buscarem orientações para a minimização e/ou solução de um problema, assumirem uma 

posição própria e ampliarem o seu dizer. 

Para a compreensão do seu objeto de estudo – mosquito Aedes aegypti –, fez-se 

necessário que os discentes ampliassem seu repertório de informações, transpusessem esse 

repertório, o qual era baseado, em sua maioria, no senso comum, e construíssem explicações 
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para determinadas ocorrências – “eu posso pegar dengue várias vezes39” (por qual motivo se 

pode ter dengue mais de uma vez?), “se eu for picado pelo mosquito, terei dengue” (todo 

mosquito está contaminado com o vírus? E o que é vírus? O mosquito macho também é 

transmissor da doença ou somente a fêmea?), “é preciso derramar a água parada para o 

mosquito não se desenvolver” (apenas derramar a água basta? Não é preciso limpar o local? E 

como o mosquito se desenvolve?). 

Em face desse contexto, as revistas impressas e digitais dedicadas à divulgação 

científica (DC) representaram uma fonte significativa de busca por esses esclarecimentos. 

Nessa direção, alguns eventos de letramento dedicados às práticas de leitura desvelaram a 

exploração dos gêneros de DC, de modo que foram adotadas como referências as revistas 

Ciência Hoje e SuperInteressante e algumas mais voltadas ao público infantojuvenil, como 

Ciência Hoje das Crianças e Mundo Estranho.  

Por meio das matérias publicadas nas revistas, os alunos puderam ler textos 

relacionados a artigos de DC, a curiosidades científicas e a notícias de DC, mobilizando 

conhecimentos que os ajudaram a incorporar novos conceitos. No quadro abaixo, seguem 

alguns exemplos das leituras realizadas.   

 

Quadro 13 – Exemplos de leituras realizadas no projeto de letramento 

Título do texto Gênero 

discursivo 

Suporte de 

origem 

Autor(a) Data de 

publicação 

O mosquito que  

incomoda muita 

gente 
(Anexo A) 

Artigo de DC Revista Ciência 

Hoje das 

Crianças, n. 230 

Denise Valle, do 

Laboratório de 

Fisiologia e Controle 

de Artrópodes 

Vetores/Instituto 

Oswaldo Cruz 

Dezembro de 

2011 

Por que alguns 

mosquitos são 

transmissores de 

doenças 
(Anexo B) 

Artigo de DC Revista Ciência 

Hoje das 

Crianças, n. 275 

Tamara Nunes de 

Lima Camar, do 

Departamento de 

Epidemiologia/ 

Universidade de São 

Paulo 

 

Janeiro/ 

Fevereiro de 

2016 

Você sabia que 

cachorros e gatos 

não pegam dengue, 

chikungunya ou 

zika? 
(Anexo C) 

Curiosidade 

científica 

Revista Ciência 

Hoje das 

Crianças, n. 279 

Henrique Caldeira 

Costa, do 

Departamento de 

Zoologia/Universidade 

Federal de Minas 

Gerais 

Junho de 

2016 

Ciência descobre 

como o zika age no 

Notícia de 

DC 

Revista 

SuperInteressante 

Bruno Garattoni 

 

Março de 

2016 

                                                             
39 Os registros em itálico são exemplos de afirmações feitas pelos alunos. 
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cérebro dos bebês 
(Anexo D) 

 
 Fonte: Revistas citadas, com quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Sob a ótica do que advogam Mendonça e Bunzen (2013, p. 195), entendemos que,  

 

 [...] tendo em vista a grande circulação de discursos com foco na DC e a 

forte presença de textos de DC, orais e escritos, nas mais variadas mídias e 

linguagens nas sociedades urbanas hoje, a escola, enquanto corresponsável 

pela ampliação de capacidades de leitura e escrita, pela formação de senso 

crítico e pela inserção de jovens em eventos de letramento relevantes e 

variados, precisa refletir sobre as possibilidades de exploração pedagógica 

de textos dessa natureza. 

 

Em nosso entendimento, os gêneros trabalhados, como os citados no Quadro 13, 

propiciaram aos alunos uma experiência leitora de textos advindos da difusão e da divulgação 

da ciência, adentrando em eventos e em práticas letradas representativos de uma sociedade 

grafocêntrica. Considerando que “saber melhor significa precisamente ir além do senso 

comum a fim de começar a descobrir a razão de ser dos fatos” (FREIRE, [1990] 2011b, p. 

159, grifo do autor), inferimos que as leituras ora citadas estimularam a curiosidade dos 

educandos, posto que puderam vivenciar momentos de investigação e construção de 

explicações sobre fenômenos indagados no decorrer do projeto de letramento. 

O trabalho com os gêneros de divulgação científica, a partir das revistas aqui 

referenciadas, viabilizou uma experiência leitora profícua para os educandos, por ter 

proporcionado o acesso a uma cultura letrada que ainda não circula equitativamente em nossa 

sociedade. Buscamos, na medida do possível, oferecer a eles o acesso a práticas de leitura das 

quais eles têm direito, mas que são subtraídas de suas vivências. 

No referido projeto, contamos também com práticas de leitura advindas de polêmicas 

circunscritas às esferas nacional e municipal, o que requereu que os alunos assumissem seus 

próprios posicionamentos. Como exemplo ilustrativo condizente à esfera municipal, citamos a 

polêmica gerada na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, em que vereadores discutiam 

sobre os valores gastos pela prefeitura do município com a compra de dez mil kits escolares 

(compostos por livro, jogo, camiseta, CD e manual para os pais) a respeito da proliferação do 

mosquito Aedes aegypti. Um dos vereadores, ainda, afirmou que a camiseta que compunha o 

kit tornava o aluno imune à picada do Aedes aegypti quando estivesse vestido com ela, devido 

à sua capacidade de matar o mosquito.  
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Essa polêmica chegou aos lares dos alunos por meio das mídias, assim como adentrou 

a escola pelas conversas entre alguns deles e também entre professores. Por causa disso, em 

encontros posteriores, exibimos o vídeo40 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Parnamirim, em que vereadores debatiam sobre o kit escolar, assim como exploramos o 

gênero notícia jornalística, que serviu de artefato para os alunos realizarem leituras de textos 

acerca do assunto e assumirem um posicionamento próprio41.  

 
Quadro 14 – Exemplos de leituras realizadas no projeto de letramento 

Título do texto Gênero 

discursivo 

Suporte de 

origem 

Autor(a) Data de 

publicação 

Vereador de 

Parnamirim 

defende custo de 

kit contra Aedes e 

diz que camisa 

mata mosquitos 
(Anexo E) 

Notícia 

jornalística 

Jornal digital 

Tribuna do Norte 

- 10 de março 

de 2016 

Secretária de 

Educação de 

Parnamirim 

defende kit contra 

dengue e critica 

vereadores 
(Anexo F) 

Notícia 

jornalística 

Jornal digital 

Portal no Ar 

- 10 de março 

de 2016 

No RN, MP 

recomenda 

suspensão de 

compra de “camisa 

mata mosquito” 
(Anexo G) 

Notícia 

jornalística 

Jornal digital 

G1RN 

- 30 de março 

de 2016 

    Fonte: Jornais citados, com quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Essas leituras fizeram os alunos assumirem uma posição frente ao acontecimento, 

refletindo sobre ele e formando sua contrapalavra, o que implicou, então, uma compreensão 

responsiva ativa (BAKHTIN, [1951/1953] 2011), segundo um ponto de vista não indiferente 

(BAKHTIN, [1920/1924] 2010; PONZIO, 2010). Nesse sentido, a leitura se tornou um 

processo de tomada de posição diante do texto, em que a compreensão transpôs o 

revozeamento dos locutores, o que possibilitou aos educandos o compartilhamento de sua 

concordância ou a refutação sobre a compra do kit escolar, aprovando ou indignando-se 

acerca da aquisição da camiseta. Ao gênero discursivo, foi assegurado o seu valor pragmático 

                                                             
40 Todos os vídeos trabalhados no projeto de letramento foram exibidos por meio da TV da escola, que dispunha 

de entrada UsB. Para assistir ao vídeo citado, acessar <https://www.youtube.com/watch?v=WKXi13d5yBY>. 
41 Sobre o posicionamento dos alunos, ver subseção 6.1.4, intitulada “Eixos de ensino da língua: interligações 

necessárias”.  
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e dotado de intencionalidade, integrando constitutivamente o texto aos sentidos produzidos na 

interação.  

Salientamos, em conversa com os discentes, a importância de perceberem a 

dificuldade de existência de um texto neutro, no sentido de não ser portador de uma visão de 

mundo e de não incitar um ponto de vista. Lembremos que, para Street (2003), em todas e 

quaisquer práticas letradas, subjaz uma ideologia de que não há simplesmente uma tecnologia 

neutra. Nesse caso, fez-se necessário promovermos um diálogo entre os textos e 

identificarmos as vozes que se manifestavam em cada um deles, observando as estratégias 

enunciativas utilizadas, como o uso de aspas e negrito em algumas palavras em detrimento de 

outras. Um trabalho como esse se tornou imprescindível para os textos da esfera jornalística 

do Quadro 14, por terem seus valores axiológicos embutidos nas entrelinhas do texto, em uma 

aparente neutralidade sobre a polêmica noticiada. 

Na busca de encontrar orientações a respeito da situação-problema identificada no 

projeto – falta de informação sobre prevenção e combate diário ao mosquito, assim como a 

ausência de sensibilização por parte da comunidade escolar e do seu entorno –, a realização de 

outros tipos de leitura foi necessária, a fim de que os educandos pudessem fazer uso do novo 

apreendido.  

 

Quadro 15 – Exemplos de leituras realizadas no projeto de letramento 

Título do texto Gênero 

discursivo 

Suporte de 

origem 

Autor(a) Ano/Data  

de publicação 

#ZikaZero 

Um guia para eliminar 

os criadouros em sua 

casa 
(Anexo H) 

Panfleto Folha avulsa Ministério da 

Saúde/Governo 

Federal 

- 

Dengue e chikungunya 

O perigo aumentou. E 

a responsabilidade de 

todos também 
(Anexo I) 

Panfleto Folha avulsa Secretaria Municipal 

de Saúde/ 

Parnamirim/RN 

- 

Que febre de 

mosquito! 

Conto 

literário 

Livro Maxs Pontes 2002 

Menino Maluquinho 

em O rebuliço42 

História em 

quadrinhos 

Revista digital Ziraldo - 

   Fonte: Materiais de leitura citados, com quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

 

                                                             
42 A história em quadrinhos não se encontra anexada nesta tese. Para vê-la, acessar 

<http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/arquivos/File/sugestao_leitura/32maluquinho_contra_dengue2.pdf>.  
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Por meio dos gêneros apresentados no Quadro 15, como panfletos e história em 

quadrinhos, os alunos puderam mobilizar conhecimentos que já possuíam e que os ajudaram a 

obter uma melhor compreensão sobre o tema tratado. Para tanto, destacaram trechos de seu 

interesse e tomaram notas, no intuito de registrar algumas informações específicas que os 

auxiliariam em ações posteriores.  

A história em quadrinhos, em especial, assumiu uma finalidade não planejada, a 

priori, pela professora Catarina e por nós, pesquisadora-participante: ratificar, nos alunos, o 

desejo de realizar ações em prol da comunidade escolar e do seu entorno. Esse fortalecimento 

decorreu das ações praticadas pelo Menino Maluquinho e seus amigos da escola, ao 

organizarem um mutirão de limpeza para combater a proliferação do Aedes aegypti, fosse 

orientando os vizinhos a manterem suas casas livres de criadouros, fosse procurando lugares 

no bairro com focos do mosquito.   

Como bem esclarece Amarilha (2006, p. 56),  
 

[...] a presença da realidade no ficcional faz com que o leitor estabeleça, 

necessariamente, relação entre os dois universos: aquele do seu cotidiano 

com aquele proporcionado pela ficção. Essa natureza comunicativa do texto 

literário é um fator, muitas vezes, inexplorado na formação de leitores – o 

que deixa a literatura na retaguarda das possibilidades formativas dos 

conceitos e valores como um todo, considerando-se que estes são fundantes 

da compreensão do indivíduo sobre si e sobre sua situação no mundo.  

 

Corroborando essa visão, o gênero da esfera literária ajudou os educandos a 

enriquecerem suas informações e pretensões, à medida que interagiam e se identificavam com 

as personagens na transição de seu cotidiano para o ficcional e do ficcional para o seu 

cotidiano. Desse modo, o gênero história em quadrinhos funcionou como elemento catalisador 

de socialização, uma vez que as palavras escritas se sobrepujaram ao texto e teceram relações 

com as metas do projeto de letramento, bem como com as práticas letradas dos alunos, em 

suas experiências, emoções e projeções. 

Ressaltamos também a inter-relação das práticas de leitura com as práticas de escrita, 

no sentido de ampliar os dizeres dos alunos sobre o que seria produzido. Exemplo disso 

ocorreu com a criação dos gráficos, em que se visava divulgar as recorrências dos casos de 

dengue, chikungunya e zika vírus no Estado do RN. Para tanto, ao longo do projeto, 
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recorremos à leitura de boletins epidemiológicos43 (números 27, 31 e 34) divulgados pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde, que apresentavam o monitoramento 

dos casos das referidas doenças nas regiões e nos estados brasileiros no ano de 2016.  

Mediante o gênero, os alunos procuraram se inteirar sobre a situação epidemiológica no 

Estado do RN, cuja leitura se tornou fonte para a construção e a reconstrução de seus 

conhecimentos. Leram para escrever, ou seja, leram para construir a temática dos gráficos e 

para engendrar os dados estatísticos a comporem os gráficos.  

Não podemos deixar de registrar que as primeiras leituras dos boletins 

epidemiológicos, como a de número 27, configuraram-se em processos laboriosos que 

requereram distintas capacidades leitoras dos discentes e diferentes estratégias de ensino por 

nossa parte, como pesquisadora-participante, e por parte da professora Catarina. 

Compartilhamos do entendimento de que viabilizar uma leitura com propósito e condizente às 

necessidades do grupo não é sinônimo de proporcionar uma leitura prazerosa, e, sim, uma 

leitura situada ao contexto em foco.  

Segundo Freire (2014b, p. 142), “Não vamos transformar a leitura apenas em gozo. Às 

vezes, a leitura pode até ser começada com um pouco de dor e é esse ponto de dor que, 

inclusive, vai provocar em mim o gosto de ter superado a dor”. Remetendo-nos ao primeiro 

boletim epidemiológico trabalhado, o processo de leitura começou “doloroso” para os alunos, 

ao se depararem com muitos dados estatísticos, com uma extensão textual maior do que eles 

habitualmente estavam acostumados, com alguns vocabulários que demandaram uso do 

dicionário e inferências e com conteúdos de componentes curriculares com os quais não 

tinham tanta familiaridade. Ainda, o referido processo se tornou “doloroso” para nós e para 

professora Catarina, pois nos encontrávamos em um evento de letramento circundado por 

dúvidas e inseguranças dos alunos, o que exigiu o estabelecimento de estratégias não previstas 

no planejamento. Por outro lado, o gosto de ter superado a dor se refletiu no rosto de cada 

estudante, cujo prazer surgiu quando conseguiram, a partir da leitura, construir os dados 

necessários para a produção dos gráficos, uma das ações previstas no projeto de letramento.  

Vejamos as notas de campo realizadas acerca do trabalho com os boletins 

epidemiológicos (número 27 e 34):  

                                                             
43 Os boletins epidemiológicos não se encontram anexados nesta tese. Para vê-los, acessar 

<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/boletimepidemiologico#nume 

rosanteriores>. 
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Dentre as atividades do projeto, a leitura do boletim epidemiológico foi a 

mais difícil. Quando os alunos viram o boletim, já criaram suas primeiras 

impressões: “eu não vou conseguir ler isso”, “esse texto é grande demais”, 

“é muito confuso”, “é muito número grande”. [...] O processo de leitura foi 

marcado por constantes orientações, inferências de palavras e uso do 

dicionário. Diante das reclamações e inseguranças por parte de muitos, 

passei a me questionar: foi adequado oferecer esse texto aos alunos? Não 

estamos exigindo uma capacidade leitora para além de seu nível de 

aprendizagem? Erramos na condução da atividade? [...] Por mais que os 

alunos tenham lido e selecionado informações que interessavam ao projeto, 

mediante a minha ajuda e da professora, hoje não sai satisfeita da aula. Sai 

incomodada, refletindo se o texto era inadequado para o seu nível de 

aprendizagem [...] (Pesquisadora-participante. Nota de campo realizada em 

19 de julho de 2016). 

 

Hoje os alunos leram um novo boletim epidemiológico. O processo de 

leitura ocorreu de modo muito tranquilo. Várias palavras que antes eles 

desconheciam, já lhes eram familiares. Eles realizaram uma leitura seletiva 

do texto, fazendo facilmente o levantamento de informações que 

consideravam importantes para os panfletos e gráficos. Essa aula me fez 

lembrar de uma citação de Street, que afirma que uma pesquisa de caráter 

etnográfico respeita as diferentes práticas letradas existentes, mas que, por 

outro lado, não pode deixar as pessoas como estão, que é importante ampliar 

as práticas letradas dos sujeitos. Penso que essa prática de leitura possibilitou 

um novo aprendizado, novas experiências leitoras aos alunos (Pesquisadora 

participante. Nota de campo realizada em 30 de novembro de 2016).  
 

O que foi exposto até aqui propicia o entendimento de que a leitura não é um mero 

reduto de conhecimentos sancionados por outros (o autor), nem a sua compreensão se 

restringe a um nivelamento de sentidos evocados somente pela língua enquanto sistema, uma 

das contundentes críticas de Bakhtin/Voloshinov. Sobre a língua como sistema, esse filósofo 

expõe: “Não há lugar, aqui, para quaisquer distinções ideológicas, de caráter apreciativo: é 

pior, é melhor, belo ou repugnante, etc. Na verdade só existe um critério linguístico: está certo 

ou errado [...]” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, [1929] 2012). 

Em face desse contexto, no projeto de letramento de nossa pesquisa, as práticas de 

leitura foram concebidas como instâncias promotoras do dialogismo, engendradas pelos 

sentidos produzidos na relação entre as experiências do autor e do aluno-leitor. Sob esse viés, 

a leitura se constituiu como prática social, em uma ação situada e fruída às demandas 

circundantes do projeto, implicando uma abordagem de ensino que contemplou: a) textos 

autênticos, com autoria, esfera de produção e circulação e ano de publicação; b) gêneros 

discursivos que circulam socialmente, o que permitiu aos alunos o contato com os 

diversificados usos que eles assumem na vida social; c) propósitos que atenderam às metas 
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compartilhadas pelo grupo, facultando sentido às leituras realizadas; d) modos de ler 

diferentes, devido à variedade dos usos da leitura em sala de aula; e) sentidos construídos pela 

compreensão responsiva, enriquecendo os já-ditos do texto; f) alunos concebidos enquanto 

leitores que leem para atuar socialmente, e não apenas para provar que sabem ler. 

O trabalho com a leitura, sob essa perspectiva, torna-se relevante para a formação 

leitora dos educandos, tendo em vista que, 

 
na cultura escrita, a leitura deve assumir o estatuto de prática social de 

alcance político. Por isso, precisa receber, no contexto escolar, um 

tratamento didático que favoreça experiências significativas para o 

educando, no sentido de desenvolver capacidades críticas ao lidar com os 

textos lidos em sala de aula ou para além dos muros escolares. Como 

atividade constitutiva de sujeitos, essa prática discursiva pode capacitá-los 

para inteligir o mundo, podendo nele agir como cidadãos críticos e 

participativos (SANTOS, 2012, p. 164). 

 

Compreendemos que, por meio do projeto de letramento, criou-se um contexto 

favorável para a realização de leitura de textos sob o viés social, situando o olhar dos alunos 

em finalidades distintas e compartilhadas pelo grupo nas situações reais de uso da 

língua(gem). A leitura de textos em diferentes gêneros destacou o papel sociopolítico da 

escola junto à sociedade mais abrangente, contribuindo para o desenvolvimento da 

apreciação, da criticidade, da réplica e do agir socialmente dos educandos.  

Ademais, entendemos que a diversificada funcionalidade dos gêneros nas práticas de 

leitura mobilizou diferentes estratégias leitoras (ROJO, 2009; CAFIERO, 2010; SOUZA; 

BARBOSA, 2014). A seguir, apresentamos alguns exemplos. 

 

 Ativação de conhecimento de mundo: as charges voltadas para a situação-problema 

do projeto, como também outras charges que ajudaram a subsidiar o ensino sobre as 

características do gênero para a prática de escrita, permitiram que os educandos 

recorressem aos seus conhecimentos para melhor compreenderem o texto, realizando 

uma leitura para além das palavras expressas.  
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Imagem 1 – Exemplo de charge lida 

 
                      Fonte: Site Sorriso pensante, de Ivan Cabral44. 

 

 

Imagem 2 – Exemplo de charge lida 

 
  Fonte: Site Sorriso pensante, de Ivan Cabral45. 

 

                                                             
44 Publicada em 2011, a charge se encontra disponível em: <http://www.ivancabral.com/search/label/dengue>. 

Acesso em: 04 ago. 2016. 
45 Publicada em 2016, a charge se encontra disponível em: <http://www.ivancabral.com/search/label/seguran%C 

3%A7a%20p%C3%BAblica>. Acesso em: 04 ago. 2016. 
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Embora a charge da Imagem 1 tenha sido publicada no ano de 2011, os alunos 

mobilizaram seus conhecimentos para compreender que o tema tratado se mantinha atual 

frente à situação em que o Estado do RN se encontrava em 2016. Porém, neste último ano, 

havia dois agravantes: não era somente a dengue que se espalhava pelo mapa do RN, mas 

também a chikungunya e o zika vírus. Outro repertório de conhecimento de mundo que os 

alunos puderam utilizar em sua leitura se referiu à própria figura do mosquito, com suas 

típicas manchas brancas, a partir das quais eles tiveram a confirmação de que aquela charge se 

tratava do Aedes aegypti. Esse acontecimento possibilitou o desenvolvimento de outra 

estratégia de leitura: a relação da figura com o texto. Na charge da Imagem 2, por sua vez, 

os educandos puderam relacionar a fala do paciente com um conhecimento que já possuíam – 

recorrência cada vez maior de presos fugindo da Penitenciária Estadual de Alcaçuz46. Para 

alguns dos discentes, inclusive, o tema retratado na charge simbolizava o temor em seus lares, 

por morarem próximos ao presídio.  

 

 Antecipação do tema a partir do título: as perguntas “Sobre o que você acha que o 

texto vai tratar?” e “O que faz você achar que o texto tratará desse tema?” foram 

direcionadas, por exemplo, ao artigo de DC “O mosquito que incomoda muita gente” e 

ao documentário em vídeo “O mundo macro e micro do mosquito Aedes aegypti”47. 

Durante a leitura, houve a oportunidade de os alunos confirmarem ou refutarem as 

antecipações feitas. 

 

 Inferência sobre vocabulário ou consulta ao dicionário: na leitura do boletim 

epidemiológico, os alunos recorreram à produção de inferências para perfazer lacunas 

apresentadas em sua compreensão, construindo sentidos para os termos 

“epidemiologia”, “óbito”, “incidência”, “estrato” e “Unidades da Federação”. Em 

outros momentos, quando as inferências não bastavam para sua compreensão, 

consultaram o dicionário em busca de esclarecimentos para as palavras “autóctone”, 

“sorotipo” e “compulsória”.  

 

                                                             
46 A Penitenciária Estadual de Alcaçuz é uma unidade prisional brasileira localizada no município de Nísia 

Floresta, no Estado do RN. Em 2016, ano em que realizamos o projeto de letramento, foi registrada uma grande 

fuga de presos por meio da escavação de túneis. 
47 Para assistir ao vídeo, acessar o link <https://www.youtube.com/watch?v=qmzhpbjxYvk>. 
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 Exploração das saliências textuais: nas notícias jornalísticas apresentadas no Quadro 

14, auxiliamos os discentes a prestarem atenção às saliências do texto e às suas 

funcionalidades, como o uso de aspas em falas, de negrito nos títulos e de colchetes no 

complemento de informações. Orientamos também para um olhar atento à presença do 

itálico em algumas palavras nos artigos de DC e de letras maiores que outras nos 

panfletos. 

 

 Identificação de referência a outros textos: no artigo de DC “O mosquito que 

incomoda muita gente”, foi possível que os discentes identificassem que o título 

produzido fazia alusão à letra da música “Um elefante incomoda muita gente”. Além 

disso, em uma das leituras da charge (Imagem 3), reconheceram elementos da história 

do Aladdin e do gênio da lâmpada mágica. Em ambos os casos, com a presença da 

intertextualidade (KLEIMAN; MORAES, 1999), os sentidos de cada texto não se 

limitaram ao que apenas estava neles materializado, mas resultaram da intersecção 

com outros existentes. Por essa razão, quando os alunos leram, puderam utilizar seus 

conhecimentos anteriores para identificar os vestígios de outros textos-fonte e 

compreender o que estava sendo proposto nessas novas leituras. 

 

Imagem 3 – Exemplo de charge lida 

 
                           Fonte: Site DC48. 

                                                             
48 A charge, produzida por Sinovaldo, foi publicada em 2016 no site DC – Diários de Canoas. Disponível em: 

<http://www.diariodecanoas.com.br/_conteudo/2016/02/noticias/regiao/276499-lampada-magica-e-guerra-

contra-o-aedes-nas-charges-dos-jornais-deste-sabado.html>. Acesso em: 04 ago. 2016. 
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 Explicação oral do texto de uns para os outros: devido à extensão textual do 

boletim epidemiológico, os alunos se organizaram em grupos e cada um se 

responsabilizou por um dos tópicos temáticos presentes no referido gênero. 

Posteriormente à leitura, cada grupo compartilhou oralmente o que leu. 

 

 Relação entre os recursos semióticos: as práticas de leitura que se valeram dos 

gêneros como história em quadrinhos, charge, boletim epidemiológico e documentário 

em vídeo possibilitaram a exploração da leitura em uma perspectiva multissemiótica. 

Na história em quadrinhos, por exemplo, os alunos construíram sentidos por meio da 

articulação entre elementos visuais e verbais escritos; no documentário em vídeo, “O 

mundo macro e micro do mosquito Aedes aegypti”, relacionaram fala, escrita, imagens 

reais e fictícias, música e imagens em movimento. A esse respeito, concordamos com 

Rojo (2009) quando afirma que a sociedade contemporânea requer a presença dos 

letramentos multissemióticos, uma vez que os avanços tecnológicos fizeram com que 

os conhecimentos relativos a outras semioses, para além da escrita, fossem cada vez 

mais necessários para as ações da linguagem. Sendo assim, asseguramos a 

possibilidade de os alunos perceberem que, seja nos textos impressos, seja nos textos 

que circulam pela mídia digital, a linguagem verbal se constitui apenas como um dos 

modos de interagirmos e que a combinação das diferentes semioses que circulam na 

contemporaneidade tem propiciado a construção de sentidos em nossas interações.  

 

 Observação das características do gênero discursivo a que o texto pertence: nos 

diferentes gêneros utilizados nas práticas de leitura, os alunos foram orientados a 

perceber algumas das suas características típicas, como temática desenvolvida e 

elementos verbais e não verbais que podem compor suas estruturas composicionais. 

Desse modo, possibilitamos que os alunos construíssem previsões do texto em função 

do gênero a que pertence, fazendo questionamentos voltados, por exemplo, ao lugar 

social em que o autor do texto se encontrava, à posição social assumida por ele e ao 

objetivo daquela escrita. Essa estratégia leitora contribuiu, a posteriori, para as 

práticas de escrita, não apenas por oferecer modelos de referência de gênero, mas 

também por oportunizar o desenvolvimento da competência discursiva dos educandos. 
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Os diferentes usos da leitura descortinados no projeto de letramento, por meio de 

gêneros discursivos, esferas, semioses e propósitos específicos, possibilitaram uma abertura 

para os vários letramentos existentes, uma vez que 

 
enxergar o letramento como algo ‘singular’ é esquecer que a vida social é 

permeada por linguagem de múltiplas formas e destinada a diferentes usos. 

Nela, são veiculados gêneros diversos que são praticados por diferentes 

pessoas nas mais diversas atividades sociais, orientadas a partir de 

propósitos, funções, interesses e necessidades comunicativas específicas, não 

obstante a compreensão de que alguns textos são considerados canônicos e, 

por isso, mais legitimados que outros, socialmente (OLIVEIRA, 2010, p. 

329). 

 

  As práticas de leitura, portanto, reverberaram a existência das diferentes ações letradas 

na formação leitora dos alunos, subsidiando uma aprendizagem situada nos vários usos da 

língua(gem), atinentes à singularidade de cada interação humana. Logo, a leitura se configurou 

como um processo de comprometimento com aquilo que vivenciavam no projeto de letramento, 

gerando reflexão, germinando ideias e impulsionando a partilha do conhecimento com a 

execução de ações projetadas. Os gêneros discursivos, por sua vez, caracterizaram-se em 

práticas socialmente alicerçadas por uma situação definida, das quais os alunos participaram 

em função dos objetivos que desejavam alcançar.  

 

6.1.2 Práticas de escrita: situações reais para o que se escreve 

 

  Assim como as práticas de leitura realizadas no projeto de letramento “Não pise na 

bola! Faça um gol contra o Aedes aegypti!”, buscamos possibilitar a integração dos alunos com 

práticas de escrita empreendidas em eventos socialmente situados, de modo a atendermos às 

demandas que surgiam no decorrer do projeto. Em razão disso, as diferentes escritas assumiram 

funções sociais que lhes conferiram autenticidade e, ao mesmo tempo, sentido às ações dos 

alunos, que escreveram para solicitar algo, agradecer, sensibilizar, orientar, criticar e divulgar.   

No uso da escrita para solicitar, os discentes recorreram à produção de uma carta de 

solicitação, encaminhada ao e-mail do Coordenador de Promoção à Saúde de Parnamirim/RN, 

a qual foi originada pelo interesse deles de ampliar seus horizontes de compreensão sobre o 

objeto de estudo central do projeto. 
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Imagem 4 – Versão final49 da carta de solicitação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
         Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 

Por meio do mencionado evento de letramento, foi possível identificarmos um 

objetivo pretendido (solicitar a presença de um agente de endemia e/ou enfermeiro na escola, 

a fim de que estes realizassem uma palestra acerca do mosquito Aedes aegypti), um 

destinatário (Coordenador de Promoção à Saúde de Parnamirim/RN) e um gênero discursivo, 

escolhido conforme sua funcionalidade (carta de solicitação). A partir dessa escrita, 

observamos também a posição social assumida por aqueles que escrevem: seja como alunos 

(“Nós somos alunos do 5º A matutino”), seja como cidadãos de direitos (“Gostaríamos de 

solicitar”, “nos dar mais informações sobre o mosquito, para aprendermos mais”), seja como 

                                                             
49 Todas as escritas realizadas no projeto de letramento passaram por reescritas, geralmente, tendo duas ou três 

versões. 

 

 

Parnamirim, 22 de março de 2016. 

 

Prezado Senhor Moizes Campos, 

Nós somos alunos do 5º ano A matutino, da Escola Municipal Raimunda Maria da 

Conceição, que fica localizada em Pium. 

Estamos desenvolvendo um projeto chamado “Não pise na bola! Faça um gol 

contra o Aedes aegypti!”, que trata do mosquito, das doenças transmitidas por ele, 

sintomas e formas de prevenção, com o objetivo de fazermos uma campanha de combate 

ao Aedes aegypti, nos ajudando e ajudando os parentes, vizinhos, amigos e outras 

pessoas. 

Gostaríamos de solicitar a presença de um agente de saúde e/ou enfermeiro na 

escola para realizar uma palestra e nos dar mais informações sobre o mosquito, para 

aprendermos mais e ensinarmos aos outros. 

Agradecemos desde já se o senhor puder enviar um agente de saúde e/ou 

enfermeiro para nossa escola. 

Aguardamos por sua resposta, 

 

                     Alunos do 5º Ano A. 
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cidadãos de deveres (“fazermos uma campanha de combate ao Aedes aegypti, nos ajudando e 

ajudando os parentes, vizinhos, amigos e outras pessoas”). 

Em similar direcionamento, no uso da escrita para agradecer, o gênero discursivo carta 

de agradecimento possibilitou que os alunos expressassem sua gratidão a um dos 

colaboradores externos da escola, o professor de informática da Escola Municipal Luiz Carlos 

Guimarães, localizada em Parnamirim/RN. 

 

Imagem 5 – Versão final da carta de agradecimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 

Com os elementos do contexto de produção definidos, como o objetivo pretendido, o 

interlocutor presumido e o gênero discursivo utilizado, a escrita do trecho “Queremos 

agradecer ao senhor por ter nos ensinado e ajudado a fazer os gráficos para os nossos 

panfletos” resultou de um impasse com o qual nos deparamos ao longo das ações planejadas: 

nós, pesquisadora-participante, a professora Catarina, os alunos e o professor de informática 

da escola não sabíamos produzir gráficos no programa disponibilizado pelo Linux, sistema 

operacional instalado nos computadores da escola. Por esse viés, podemos constatar a 

 

Parnamirim, 30 de novembro de 2016. 

 

Prezado Professor Alexander, 

Nós somos estudantes do 5º ano “A”, da E.M. Raimunda Maria da Conceição, que se 

localiza na comunidade de Pium. 

Queremos agradecer ao senhor por ter nos ensinado e ajudado a fazer os gráficos 

para os nossos panfletos. 

Esses gráficos, que fazem parte do nosso projeto “Não pise na bola! Faça um gol 

contra o Aedes aegypti!”, tem o objetivo de mostrar as pessoas a gravidade da dengue, 

chikungunya e zika em nosso país, nas regiões e nos estados brasileiros. Esperamos que 

essas pessoas tenham uma mudança melhor de atitude em relação ao combate ao Aedes 

aegypti. 

Muito obrigado por ter ajudado em nosso projeto. 

 

                     Alunos do 5º Ano A. 
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veracidade de tal agradecimento ao apoio do professor-colaborador, que se dispôs a gravar um 

vídeo-aula explicando o passo a passo de como produzir os gráficos. 

Seja por meio da carta de solicitação, seja por meio da carta de agradecimento, os 

alunos utilizaram a palavra escrita de forma socialmente situada, em relações interlocutivas 

que transcenderam os muros escolares. Além disso, teceram ações de escrita em seu caráter 

pragmático e sociointeracional, partindo de seus interesses descortinados via situação-

problema do projeto de letramento.  

Conforme afirma Ponzio (2010, p. 79), em convergência com a filosofia bakhtiniana, 

“a realidade viva e dinâmica da palavra não pode ser compreendida a partir do estudo da 

palavra direta e com base numa linguística que faz abstração da dialogicidade interna da 

palavra concretamente orientada, especificamente entoada”.  

Depreendemos que o ensino de escrita ocorreu em situações concretas de interlocução, 

integrando a existência do outro na mobilização das práticas sociais. Escrever implicou 

socialização, ou melhor, implicou considerar que a língua(gem) é construída na interação viva 

das relações humanas. Sob esse enfoque, os gêneros carta de solicitação e carta de 

agradecimento foram estabelecidos em seu valor pragmático e engendrados às ações 

desenvolvidas, haja vista a sua imbricação com as situações sociais recorrentes (MILLER, 

2012). Procuramos oportunizar aos alunos o contato com uma escrita que ganhasse existência 

dentro de um contexto socialmente dialógico, fazendo desse contato a construção ativa para 

com o ato de escrever. Diante disso, a palavra escrita em uso seria uma palavra negociada, a 

qual seria conveniente em termos de necessidade comunicativa. 

Faz-se pertinente destacarmos que o retorno do Coordenador de Promoção à Saúde ao 

pedido dos alunos e a exibição do vídeo-aula produzido pelo professor-colaborador se 

configuraram como dois dos momentos do projeto mais singulares por eles vivenciados. Por 

terem sua solicitação atendida, sentiram-se valorizados e reconhecidos pelo seu interlocutor, 

como também puderam de fato perceber a funcionalidade da escrita em uma sociedade 

grafocêntrica. Pelo fato de terem recebido um vídeo-aula produzido especificamente para eles, 

houve a elevação de sua autoestima e mais motivação para darem continuidade às metas 

traçadas no projeto de letramento.  

No uso da escrita para divulgar e convidar, recorreram aos gêneros cartaz e convite 

(Anexos J e K), com vistas a anunciarem, respectivamente, o bazar organizado pelo grupo nos 

meses de maio e outubro de 2016.                
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                   Imagem 6 – Construção do texto do convite 

 
           Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Ambas as práticas de escrita nasceram, a priori, da dificuldade que nós enfrentávamos 

– falta de recurso financeiro para a compra de materiais essenciais às ações do projeto. Nesse 

caso, a professora Catarina, os alunos e nós, pesquisadora-participante, encontramos, na 

realização do bazar, uma das possíveis alternativas para tentar superar esse obstáculo. 

Em decorrência disso, os alunos escreveram com o intuito de divulgar uma ação que 

seria realizada por eles com o apoio de outros colaboradores. Desse modo, escreveram, 

vislumbrando a participação da comunidade escolar e por se preocuparem com a escassez de 

fundos para suprir as demandas do projeto de letramento. Respaldam essas práticas de escrita 

na teoria de gêneros baseada na sociorretórica e, especificamente, em Bazerman (2011b, p. 

38), ao postular: 

 
Uma das consequências de minha abordagem específica de gêneros é que, 

obviamente, toda atividade de escrita que se propõe aos estudantes se dá em 

algum gênero. Porém, se o gênero for concebido como ação social, e ação 

social motivada, então será necessário situar o próprio ensino de escrita 

como ação social motivada, de modo que o aluno deseje moldar o sentido e 

se empenhe para criá-lo. Consequentemente, o aluno também irá reconhecer 

o valor do gênero que está sendo solicitado a produzir. [...] Em 

consequência, é provável que o aluno se esforce muito mais para perceber o 

potencial do tipo de enunciados a serem produzidos naquele gênero.  
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 Afiliando-nos a esse pensamento, entendemos que o trabalho com os gêneros cartaz e 

convite viabilizou a ação dos alunos na busca de seus interesses, permitindo que aprendessem 

os propósitos que podem ser alcançados com o seu uso. Notemos que essas práticas de escrita 

não estiveram circunscritas a exercícios que visavam somente avaliar o déficit dos discentes 

quanto às convenções da escrita alfabética, centrados nos limites do contexto da sala de aula, 

mas foram assentadas nas tessituras de um agir socialmente motivado, coadunando-se com 

um ensino comprometido com a incorporação dos gêneros como ação social. Aliás, 

compreendemos que nas práticas de escrita até aqui explicitadas, como a carta de solicitação, 

a carta de agradecimento, o cartaz e o convite, os gêneros discursivos se tornaram elementos 

catalisadores para as situações reais em que os alunos estiveram envolvidos, reportando-os à 

funcionalidade e à autenticidade dos textos. 

 Sobre o uso da escrita para se posicionar, criticar e denunciar, destacamos o trabalho 

com o gênero charge, direcionado à comunidade escolar e seu entorno. Demonstramos, a 

seguir, algumas charges produzidas individualmente ou em dupla. 

 
 

Imagem 7 – Exemplo de charge produzida 

 
          Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Imagem 8 – Exemplo de charge produzida 

 
           Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 
 

Por meio das Imagens 7 e 8, é possível percebermos que os discentes utilizaram as 

charges para denunciar não somente a situação-problema estudada no projeto, como também 

outras problemáticas vivenciadas no Estado do RN, como falta de segurança pública e os 

“funcionários-fantasmas” da Assembleia Legislativa50. Notemos que os alunos se 

posicionaram como escreventes críticos, recorrendo a uma percepção satírica sobre essas 

situações. Vejamos outros exemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 No RN, o Ministério Público investigava pessoas suspeitas de serem “funcionários-fantasmas” da Assembleia 

Legislativa, ou seja, de possíveis servidores que recebiam seus salários sem trabalhar.  
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Imagem 9 – Exemplo de charge produzida 

 
               Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 

Imagem 10 – Exemplo de charge produzida 

 
               Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 Mediante a Imagem 9, podemos observar que o discente interligou a temática central 

do projeto com os Jogos Olímpicos de 201651, recorrendo à bandeira olímpica para satirizar 

como seria esse evento no Estado do RN frente ao ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti. 

Para tanto, ativou os conhecimentos construídos no decorrer do projeto, em especial, os 

conhecimentos compartilhados pelo documentário “O mundo macro e micro do Aedes 

aegypti”. Ainda, por meio da Imagem 10, é possível percebermos a influência da leitura do 

boletim epidemiológico (número 31) para a produção da charge, em que a aluna divulgou o 

ranking dos Estados do Nordeste que apresentavam maiores incidências dos casos de 

chikungunya por 100 mil habitantes. É evidente, então, a construção da sua competência 

discursiva à medida que entrecruzaram elementos verbais e não verbais e retomaram 

conhecimentos mobilizados em suas experiências de leitura, produzindo seu discurso e dando 

a ele um tom apreciativo.   

Tendo em vista que a charge é multirreferencial, ou seja, depende da relação entre 

fatos e textos (AMARILHA, 2006), os alunos tiveram a oportunidade de promover o diálogo 

entre os acontecimentos vivenciados e os textos por eles lidos.  

 
A charge é o registro instantâneo dos valores de uma sociedade sobre 

determinado tema. Representa a opinião do presente, do cotidiano. Expressa 

a visão sobre uma situação, ideia ou pessoa, de forma precisa, sintética. 

Como representação social, a charge faz com que o mundo seja o que 

pensamos que ele é ou deva ser (AMARILHA, 2006, p. 118). 

 

 Frente ao exposto, o uso das charges possibilitou aos educandos recorrerem à escrita e 

à imagem para versar sobre acontecimentos sucedidos no ano de 2016, desnudando 

preocupações, criando conotações irônicas e desenvolvendo uma percepção crítica diante 

desses fatos. O gênero se consolidou, portanto, como veiculador de representação social, na 

medida em que os alunos o utilizaram para emitir seu ponto de vista.  

Podemos perceber que o projeto de letramento em análise proporcionou a mobilização 

de práticas de escrita que outorgaram sentido ao uso efetivo da palavra, oportunizando a 

participação dos discentes de forma marcadamente integrada às necessidades sociais por eles 

requeridas. Consequentemente, as demandas relativas à escrita coadunaram-se com produções 

comprometidas com a vida social mais ampla, alcançando outros fins que ultrapassaram as 

meras simulações de preparação para eventos vindouros.  

                                                             
51 No período em que os alunos produziam as charges, os Jogos Olímpicos ocorriam na cidade do Rio de Janeiro. 

Por isso, houve a interligação entre a charge da Imagem 9 e o referido evento. 
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Como assevera Dewey (1978, p. 34-25), 

 

[...] a escola não pode ser, simplesmente, a casa onde se vão estudar alguns 

fatos e algumas habilidades mecânicas previamente determinadas em 

programas fixos. [...] A escola tem que se transformar em um meio real, de 

experiências reais e de vida real. Só aí a criança poderá, sem deslocações 

artificiais, criar seus propósitos, pô-los em execução, aprender por meio 

deles e integrar os resultados de sua aprendizagem em sua própria vida. 

 

A integração de experiências, aprendizagens e vida foi possível no projeto de 

letramento porque a escrita se constituiu como prática socialmente situada nos propósitos do 

grupo, em uma abordagem de ensino que buscou considerar: a) interlocutores reais aos textos 

dos alunos, que puderam direcionar e adequar seus dizeres aos prováveis leitores; b) objetivos 

claramente definidos e interligados com as demandas do projeto; c) gêneros discursivos 

escolhidos conforme sua funcionalidade e as intenções comunicativas do grupo; d) modos de 

escrever diferentes, em decorrência das especificidades de cada gênero às situações de 

interação; e) papéis sociais desempenhados pelos alunos como escreventes e pelos 

interlocutores a quem eles se dirigiam; f) temáticas em sintonia com as práticas sociais 

focalizadas, ativando conhecimentos que já possuíam, buscando conhecimentos novos e 

inferindo o que era necessário compartilhar com seus leitores; g) divulgação e publicação dos 

textos, em suportes impressos ou digitalizados, na esfera escolar ou para além dela; f) 

(co)autoria52 do aluno no contexto de seu dizer, colocando-se discursivamente como (co)autor 

e assumindo uma atitude valorativa no processo de escrita.  

Compreendemos que características conjuntas como essas, em que a escrita emerge de 

situações concretas de comunicação, de objetivos bem definidos e de circulações autênticas 

dos dizeres, possibilitam que as vozes dos alunos sejam soerguidas, de forma a (re)agirem às 

demandas requeridas pela situação-problema do projeto. O valor dessa escrita em sua 

autenticidade pode ser claramente identificado nas palavras das alunas Bianca e Safira:  

 
Bianca: O que a gente fez foi diferente do que a gente já fazia... Achei 

melhor escrever pra pessoas reais do que pra pessoas imaginárias. As 

pessoas imaginárias não iriam nos ajudar a fazer as ações do projeto. Foi real 

o que a gente fez. A escrita se relacionou com a gente e nos ajudou a fazer as 

coisas do projeto... A gente precisava realizar o combate ao Aedes e ela nos 

ajudou. 

 

                                                             
52 Entendemos a concepção de autoria de acordo com a interpretação feita por Faraco (2012, p. 56), que, sob um 

olhar bakhtiniano, afirma: “Se autorar é assumir uma posição axiológica, é deslocar-se para outra(s) voz(es) 

social(is)”.  
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Safira: Eu me senti tão importante quando [o Coordenador de Saúde] 

respondeu nossa carta. Alguém leu o que eu escrevi. Foi tão bom escrever de 

verdade.  

Pesquisadora-participante: Como assim, escrever de verdade?  

Safira: É que a gente sempre escreve pra imaginar. Só pra imaginar, mas é 

algo que não tá acontecendo... No projeto, eu sabia porque eu tava 

escrevendo. E não era uma escrita de mentirinha. A gente fez os panfletos 

porque a gente queria ajudar as pessoas.  E a gente realmente entregou os 

panfletos  

 

(Fragmento da transcrição da gravação em áudio realizada no dia 15 de 

dezembro de 2016). 

 

 

Nas palavras dessas colaboradoras, o trabalho com o projeto de letramento envolveu 

um modo diferente de aprender a escrever, visto que suplantou práticas de linguagem 

reificadas nas atividades de simulação, as quais, conforme Safira, se caracterizam como 

“escrita de mentirinha”, voltada para “algo que não tá acontecendo”. Por meio dos 

depoimentos, é possível apreendermos as vozes dos estudos de letramento: 

 
Acredito que é na escola, agência de letramento por excelência de nossa 

sociedade, que devem ser criados espaços para experimentar formas de 

participação nas práticas sociais letradas e, portanto, acredito também na 

pertinência de assumir o letramento, ou melhor, os múltiplos letramentos da 

vida social, como o objetivo estruturante do trabalho escolar em todos os 

ciclos (KLEIMAN, 2007, p. 4). 

 

Considerando a escola como agência de letramento por excelência, possibilitamos a 

filiação do desenvolvimento de propostas pedagógicas com a participação dos discentes em 

práticas sociais permeadas pelo uso da língua escrita. Nesse panorama, assumimos que a 

integração entre a escrita e o que se desenvolve na escola e externamente a ela fomentou a 

formação dos alunos enquanto sujeitos engajados com o agir diante das demandas que 

circulavam socialmente. Nesse sentido, aprendendo a escrever, os alunos aprenderam a usar o 

gênero como instrumento de ação cidadã no contexto em que se encontravam. 

Por essa razão, o projeto de letramento em destaque não se coadunou com a escolha 

predeterminada dos gêneros a serem utilizados, nem seguiu uma progressão de dificuldade em 

que deveriam ser ensinados. Partimos de uma seleção que emergiu no decorrer do processo, 

resultante das necessidades que vinham à tona diante de um contexto associado aos propósitos 

do grupo.   

Certamente, ensinamos com os gêneros. Nessa perspectiva, no ensino com os gêneros, 

os alunos puderam: refletir sobre a situação-problema e a ela retornar; estabelecer 
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aproximações entre escola e sociedade mais abrangente; compreender as diferentes funções 

sociais da escrita; produzir sentidos a cada novo diálogo; ser (co)autor em uma situação 

vivencial; responder às exigências postas pelas práticas sociais. 

Por outro lado, o ensino com os gêneros não dispensou o ensino dos gêneros. Um 

exemplo disso ocorreu com as charges, pois, por ser um gênero pouco familiar para a maioria 

dos alunos, necessitou de uma sistematização para que pudesse ser mais bem utilizado na 

compreensão e na produção das ações sociais dos discentes. Com esse propósito, partimos do 

entendimento de que o ensino deve ser realizado sob um enquadre mais próximo dos 

contextos reais de uso da língua(gem).  

Nessa compreensão, aproximamos o ensino explícito do gênero53 charge ao contexto 

do projeto de letramento, em sua situação-problema e com suas metas traçadas. Para tanto, 

recorremos às diretrizes para análise de gêneros discursivos, conforme a abordagem dos 

estudos retóricos de gêneros (ERG) proposta por Devitt, Reiff e Bawarshi (2004 apud 

BAWARSHI; REIFF, 2013). 

 

 Coletar exemplares do gênero: apresentamos exemplares do gênero charge de 

autores diferentes, tais como Ivan Cabral, Rodrigo Brum e Sinovaldo. Embora 

tenhamos priorizado charges sobre a situação-problema do projeto, expomos também 

algumas que tratavam de acontecimentos recentes do ano de 2016 e que faziam parte 

do círculo de conversa dos alunos, como a fuga dos presos da Penitenciária Estadual 

de Alcaçuz e as Olimpíadas Rio 2016, no sentido de eles construírem percepções mais 

precisas a respeito do tipo de conteúdo que normalmente é incluído nesse gênero. 

 

 Identificar o cenário e descrever a situação em que o gênero é usado (contexto, 

assunto, participantes e propósitos): buscamos estimular os alunos a responderem 

perguntas do tipo: onde o gênero aparece? Que tema o gênero aborda? Que papel é 

desempenhado pelo chargista? Que papel é desempenhado pelo leitor? Qual a 

finalidade desse gênero para as pessoas que o escrevem e para as pessoas que o leem? 

 

                                                             
53 Temos consciência das críticas de alguns teóricos sobre o ensino explícito de gêneros. Autores como 

Freedman (1993) alegam que ensiná-los explicitamente pode ocasionar um enfoque formulaico e cristalizado dos 

gêneros. Porém, assumimos o risco e o desafio, tendo em vista as necessidades e dificuldades apresentadas pela 

turma do 5º ano. 
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 Identificar e descrever padrões nas características do gênero: na tentativa de os 

alunos identificarem características comumente recorrentes nos exemplares 

apresentados, realizamos alguns questionamentos, como, por exemplo: de que modo o 

tema é tratado na charge? Como o texto desse gênero é estruturado? Que elementos 

compõem o gênero? 

 

 Analisar o que esses padrões revelam sobre a situação: no intuito de os alunos 

analisarem o que esses padrões recorrentes do gênero revelam, orientamos que 

atentassem para: qual a importância desses padrões recorrentes? Que atitudes em 

relação ao leitor o chargista deseja incitar? O que o leitor precisa saber para 

compreender o gênero? Como é tratado o conteúdo do gênero?  

 

Por meio dessas diretrizes, os discentes (re)construíram seus conhecimentos de gênero, 

identificando por quem e para qual propósito é produzido e lido, reconhecendo que conteúdos 

são considerados mais importantes e assinalando onde e quando são usados. Aprendendo a 

analisar o gênero, os estudantes produziram suas próprias charges como respostas às situações 

de uso social da língua escrita com que se depararam no projeto de letramento. 

Conforme elucidam Reinaldo e Bezerra (2012, p. 94), o ensino explícito de gênero 

pode desenvolver no aluno 

 
[...] a sua consciência crítica e perceber os papéis que o gênero desempenha 

em cada grupo social e como ele influencia os próprios usuários em suas 

interações sociais. Assim, esse ensino contribui para que os estudantes 

percebam não só os aspectos linguístico-textuais e contextuais dos textos, 

mas também os aspectos sociais e ideológicos permeados pelos gêneros e, 

em última instância, a organização dos grupos sociais que constroem a 

própria sociedade. 

 

Em nosso entendimento, se a escola se constitui como lugar de ensino e de 

aprendizagem, o ensino explícito do gênero tem sua relevância, ao possibilitar a reflexão 

sobre a funcionalidade do gênero na sociedade letrada, sua relação com as situações de 

interação e a ampliação do letramento do aluno, mostrando-lhe que pode recorrer ao gênero 

como resposta às demandas por ele vivenciadas. Assim, não se trata somente de um enfoque 

cristalizado do gênero.  

Respaldamo-nos também nas orientações facultadas por Devitt (2009) acerca da 

construção de novos gêneros a partir do aprendizado de outros já conhecidos. Embora 
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reconheça que um gênero específico não possa ser ensinado em sua plenitude, a autora 

defende que “[...] os gêneros que ensinamos e usamos em sala de aula podem servir como 

andaimes para posterior aquisição de um novo gênero, pois os gêneros que parcialmente 

aprendemos atuam como antecedentes para outros gêneros”54 (DEVITT, 2009, p. 346, 

tradução nossa).   

Citamos como exemplos os aprendizados construídos com a carta pessoal em 

decorrência de experiências escolares e/ou familiares, os quais serviram como antecedentes 

para que os alunos entendessem a carta de solicitação, gênero considerado por eles menos 

familiar. Nesse caso, em parceria com a professora Catarina, fomentamos a ativação de 

conhecimentos construídos sobre a carta pessoal, auxiliando os discentes a identificarem 

elementos constitutivos desse gênero e os compararem com os do gênero carta de solicitação 

– funcionalidade de cada um, interlocutores, organização textual, (in)formalidade no registro 

linguístico, dentre outros aspectos que contribuíssem para a aprendizagem. 

É possível afirmarmos, então, que ensinar os gêneros no projeto de letramento não 

significou abordá-los como um fim em si mesmo, mas tratá-los no intuito de que os 

aprendizados construídos possibilitassem que os alunos intervissem e participassem das 

situações requeridas e vivenciadas por meio do projeto de letramento, ajudando-os a situar e a 

negociar suas ações em relação aos gêneros e às situações em que seriam utilizados. 

Aliás, oferecer uma prática de escrita em que o destinatário é definido e concreto se 

tornou fulcral à preocupação dos alunos sobre a qualidade de seus textos, de tal modo que eles 

passaram a considerar a necessidade de revisá-los à luz da suposta leitura do seu interlocutor. 

A construção da imagem acerca do leitor presumido mobilizou a tomada de decisões que 

julgavam mais adequadas para que a relação se tornasse interlocutiva, uma vez que 

 
essa orientação da palavra em função do interlocutor tem uma importância 

muito grande. Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 

determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de 

que se dirige para alguém. [...] A palavra é uma espécie de ponte lançada 

entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na 

outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do 

locutor e do interlocutor (BAKHTIN/VOLOSHINOV, [1929] 2012, p. 117, 

grifo do autor). 

 

                                                             
54 Texto original: “Although we cannot teach students a specific genre fully, the genres that we do teach and use 

in the classroom can serve as scaffolding for later genre acquisition, as these partially learned genres act as 

antecedents for other genres […]”.  
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Tendo a palavra escrita como a ponte lançada entre os alunos-escreventes e seus 

interlocutores, validaram-se a relevância de os discentes saberem para quem estavam 

escrevendo e a preocupação que deveriam ter a respeito do que (re)dizer e como (re)dizer. 

Ademais, ratificou-se que o ato de escrever pressupunha um processo que não se limitava à 

sua primeira e única tentativa de escrita. 

O fato é que o processo de revisão foi concebido como um dos elementos integrantes 

das práticas de escrita, o que implicou aos alunos refletirem e tomarem decisões 

intencionalmente acerca dos textos produzidos. Convém acrescentarmos que a concepção de 

revisão aqui adotada se ancora nos estudos de Brandão (2007), ao destacar que revisar um 

texto é torná-lo objeto de reflexão em função das finalidades previstas, dos destinatários e do 

contexto comunicativo em que se insere, pensando sobre o que foi ou o que está sendo escrito, 

encontrando meios para melhor dizer o que se deseja dizer, reelaborando e reescrevendo o já 

escrito.  

No projeto de letramento, as versões iniciais dos textos produzidos passaram por um 

processo de revisão, sendo analisadas coletivamente e projetadas em quadro branco, em cópia 

xerografada ou em datashow. Em alguns casos, realizamos, com a professora, atendimentos 

individualizados para os alunos com maiores necessidades. Em um caso específico, o 

atendimento foi individualizado, visto que uma dupla de alunas não autorizou que o texto por 

elas produzido fosse projetado para o grande grupo.  

Vejamos, a seguir, um processo de (re)escrita que passou por três versões, conforme as 

contribuições apresentadas de forma colaborativa. Trata-se da carta de solicitação 

encaminhada ao Coordenador de Promoção à Saúde de Parnamirim/RN. 

 
Quadro 16 – Processo de (re)escrita da carta de solicitação 

Versão 1 Versão 2 Versão 3 

Sr. Moizes Campos  

 

Nós estamos desenvolvendo um 

projeto sobre o mosquito Aedes 

aegypti e das doenças transmitidas 

por ele dos sintomas e como se 

prevenir.  

 

Nós solicitamos a presença de um 

agente de saúde para dar uma 

palestra aqui na escola para dar 

mais informações sobre o 

mosquito Aedes aegypti as 

doenças e os perigos.  

 

Parnamirim, 22 de março de 2016. 

 

Prezado Senhor Moizes Campos,  

 

Nós somos alunos do 5º A 

matutino da Escola Municipal 

Raimunda Maria da Conceição 

que fica localizada em pium.  

 

Nós estamos desenvolvendo um 

projeto sobre o mosquito Aedes 

aegypti, das doenças transmitidas 

por ele, dos sintomas e como se 

prevenir para nos proteger os 

parentes os vizinhos amigos e 

Parnamirim, 22 de março de 2016. 

 

Prezado Senhor Moizes Campos,  

 

Nós somos alunos do 5º A 

matutino, da Escola Municipal 

Raimunda Maria da Conceição, 

que fica localizada em Pium. 

 

Estamos desenvolvendo um 

projeto chamado “Não pise na 

bola! Faça um gol contra o Aedes 

aegypti!”, que trata do mosquito, 

das doenças transmitidas por ele, 

sintomas e formas de prevenção, 
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Nós agradecemos desde já se o 

senhor pode mandar um agente de 

saúde.  

 

Alunos do 5º Ano A. 

 

outras pessoas.  

 

Nós solicitamos a presença de um 

agente de saúde para dar uma 

palestra aqui na escola e nos dar 

mais informações sobre o 

mosquito Aedes aegypti, as 

doenças causadas por ele e os 

perigos para nós aprendermos e 

ensinarmos aos outros. 

 

Agradecemos desde já se o senhor 

puder mandar um agente de saúde. 

 

Alunos do 5º Ano A. 

 

com o objetivo de fazermos uma 

campanha de combate ao Aedes 

aegypti, nos ajudando e ajudando 

os parentes, vizinhos, amigos e 

outras pessoas. 

 

Gostaríamos de solicitar a 

presença de um agente de saúde 

e/ou enfermeiro na escola para 

realizar uma palestra e nos dar 

mais informações sobre o 

mosquito, para aprendermos e 

ensinarmos aos outros. 

 

Agradecemos desde já se o senhor 

puder enviar um agente de saúde 

e/ou enfermeiro para nossa escola. 

 

Aguardamos por sua resposta. 

 

Alunos do 5º Ano A. 

   Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Por meio do Quadro 16, é possível identificarmos a mobilização de diferentes 

operações para a reconstrução textual da carta de solicitação: 

 

 introdução de vírgula a partir da versão dois; 

 adequação da grafia das palavras (“Nós agradecemos desde já se o senhor pode 

mandar” por “Agradecemos desde já se o senhor puder mandar; “pium” por “Pium”); 

 mudança lexical (“puder mandar” por “puder enviar”); 

 alteração de estrutura sintática (“Nós solicitamos a presença de um agente de saúde 

para dar uma palestra aqui na escola” por “Gostaríamos de solicitar a presença de 

um agente de saúde e/ou enfermeiro na escola para realizar uma palestra”); 

 eliminação de repetições na introdução conjunta de parágrafos (Nós somos/Nós 

estamos/Nós solicitamos por Nós somos/Estamos/Gostaríamos de solicitar); 

 uso de articuladores textuais para promover, por exemplo, relação de finalidade 

(“Estamos desenvolvendo um projeto [...] com o objetivo de fazermos uma 

campanha”; “nos dar mais informações sobre o mosquito, para aprendermos”) e 

relação de alternância ou soma (“puder enviar um agente de saúde e/ou enfermeiro”); 

 reformulação na forma de tratamento (“Sr.” por “Prezado Senhor”); 

 acréscimo de informações sobre os escreventes que, antes, não apareciam na versão 

um; 
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 acréscimo de informações que contextualizam o projeto de letramento para seu 

interlocutor, tendo mais detalhes inseridos na versão três; 

 adequação da estrutura padrão do gênero, como o aparecimento da data e do local a 

partir da versão dois. 

 

As operações de escrita realizadas pelo grupo nos revelam elementos de natureza 

linguística, por recorrer ao uso de recursos gramaticais oferecidos pela língua, 

independentemente do domínio da norma padrão; textual, por englobar a capacidade de 

reconhecer que o texto deve ser produzido como uma unidade de sentido coerente; e 

discursiva, por situar o texto dentro de um gênero em sua estrutura relativamente estável, 

ajustando-o às condições de produção em que ocorre (BALTAR, 2003). 

Inferimos que os textos produzidos sob o processo de revisão se tornaram essenciais 

ao exercício das competências linguísticas, textuais e discursivas, dando aos alunos-

escreventes a oportunidade de as desenvolverem para, com isso, dialogarem com a situação na 

qual eles estavam envolvidos. A tessitura entre o já escrito e o que se poderia escrever 

constituiu um importante processo de reconstrução do texto quanto ao cumprimento dos 

objetivos visados. 

Convém frisarmos que o processo de revisão não foi concebido pelos alunos como 

algo prazeroso. Significou, para eles, um processo árduo, mas também necessário.  

 
O encontro de hoje me fez recordar algumas experiências que já tive como 

professora no processo de reescrita dos textos. Lembro-me que a reescrita 

significava para os alunos um trabalho penoso, que tinha a finalidade de 

se reescrever para melhor escrever, conforme as regras ortográficas da 

norma de prestígio. Percepção essa também compartilhada pela professora 

Catarina. Hoje, no entanto, pude observar que a reescrita da carta de 

solicitação significou para os alunos um trabalho também penoso, 

porém, com a finalidade de se reescrever para reconstruir um dizer 

favorável à compreensão do seu interlocutor. Nem eu, nem a professora 

Catarina, precisamos ficar enunciando a importância e a finalidade da 

reescrita, os alunos, em si, reconheceram a necessidade de se reorganizar o 

seu texto, mesmo se constituindo para eles como um “um trabalho chato e 

cansativo”. Pensando em seu interlocutor real e que de fato receberia a carta 

produzida, eles queriam entregar um texto o mais belo possível 

(Pesquisadora-participante. Nota de campo realizada em 22 de março de 

2016, grifo nosso). 

 

No evento de letramento citado, os alunos vivenciaram outro tipo de prazer, derivado 

do que Alves (1994, p. 6) denomina de “dores de parto”: “[...] a mãe o aceita e logo dele se 



181 

 

 

 

esquece, pela alegria de dar à luz um filho”. Remetendo-nos ao processo de revisão, os alunos 

aceitaram as “dores” de escrever, ler, reescrever, reler e reescrever novamente devido à 

alegria de gerarem um texto decorrente do que se planejava alcançar. 

Seja na reorganização textual da carta de solicitação, seja na reorganização de textos 

de outros gêneros, pudemos identificar a ressignificação das práticas de letramento dos 

alunos. Nesse sentido, se as práticas de letramento envolvem conceitos que os participantes 

trazem para as situações provenientes do uso da língua escrita (STREET, 2003, 2014), 

possibilitam aos alunos que ressignifiquem sua concepção do processo de revisão – se, antes, 

o concebiam como exercício para aprender a escrever melhor, como finalidade única do 

processo, passaram a vê-lo como a reconstrução do seu dizer em prol da compreensão do seu 

interlocutor e do objetivo que se deseja alcançar.  

Depreendemos que as práticas de escrita, em diálogo com a comunidade escolar, a 

comunidade do entorno e os demais interlocutores, propiciaram aos alunos recorrerem aos 

gêneros discursivos balizados pela sociedade letrada. Oportunizaram, ainda, uma abertura à 

mobilização de gêneros que repercutiam tanto no ambiente escolar quanto no ambiente 

externo a ele, propiciando a formação de um aluno-escrevente que objetive interagir 

socialmente, que escreva para um interlocutor específico e que vislumbre sua influência por 

meio dos dizeres escritos. 

Portanto, o ensino de Língua Portuguesa via projeto de letramento esteve a serviço de 

uma aprendizagem mais ampla na vida dos educandos. Houve o interesse pela busca de um 

ensino que articulasse contexto escolar e extraescolar, de modo a envolver o uso de textos 

escritos socialmente relevantes para as diferentes situações de interação.  

 

6.1.3 Colaboração e agência: ensinando e aprendendo uns com os outros 

 

 O projeto de letramento, desde a sua fase inicial de elaboração, constituiu-se em um 

processo colaborativo, em que as decisões sobre o que fazer, por que fazer, como fazer e 

quem iria fazer foram traçadas uns com os outros. Esse entendimento encontra esteio nos 

estudos de Boavida e Ponte (2002), ao postularem que a colaboração consiste em um trabalho 

conjunto para se alcançarem objetivos comuns, os quais são negociados e partilhados pelo 

coletivo do grupo, em uma corresponsabilidade na orientação do trabalho e na condução das 

ações. Para as autoras, subjacente à ideia de colaboração, está o reconhecimento do outro, a 
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fim de que cada participante assuma certo protagonismo, em vez de ter seu papel reduzido ao 

de um mero fornecedor de informações aos demais.   

Corroborando essa visão, assumimos que o projeto de letramento foi construído no 

coletivo, e não apenas por um ato solitário, em que o outro se fez necessário no 

fortalecimento e na concretização das ações. Aliás, desde o seu surgimento, não foi atribuição 

exclusiva da professora Catarina definir o que seria o projeto de letramento, uma vez que os 

alunos participaram da troca de ideias e reflexões conjuntas acerca da escolha da situação-

problema e das possibilidades de ações para a execução das metas definidas. Nessa 

perspectiva, estudantes partilharam experiências de vida e problemas que os incomodavam, 

havendo um processo de interlocução na fala, na argumentação e na escuta sobre o ponto de 

vista do outro que desencadeou a descentralização na tomada de decisões entre estudantes, 

como também entre estudantes e professora55. 

É importante destacar que a situação-problema norteadora do projeto de letramento 

não emergiu de uma escolha assimétrica feita pela professora, pela equipe de professores da 

escola ou, ainda, pela Secretaria de Educação, os quais, em muitos casos, já definem o objeto 

de estudo a ser trabalhado com os alunos, sem ensejá-los a opinar na referida escolha. Em 

contrapartida, procuramos maximizar o trabalho colaborativo nos diferentes eventos de 

letramento, oferecendo oportunidades para que os alunos (e outros participantes) 

mobilizassem seus conhecimentos em prol do coletivo.  

Para as práticas de leitura, estudantes assumiram uma postura colaborativa na 

construção do conhecimento, trazendo para a sala de aula possíveis textos a serem lidos e que 

poderiam contribuir para as reflexões do projeto de letramento. Um exemplo disso ocorreu 

por intermédio da aluna Gisele Carolayne, ao nos apresentar panfletos distribuídos pelo Posto 

de Saúde de Pium/RN (Anexo I), e do aluno Leonardo, ao nos trazer memes impressos 

(Anexo L) divulgados em um site56.  

 É possível frisarmos que, ao contrário de condutas que tendem a impor a autoridade da 

docência como única detentora do saber a respeito do que é lido em sala de aula, os exemplos 

                                                             
55 Para rememorar os detalhes dessa etapa, sugerimos a releitura da seção 6.1, intitulada “Situação-problema: 

caracterização do projeto de letramento”. 
56 O compartilhamento dos memes impressos pelo aluno Leonardo é representativo de uma reflexão feita no 

decurso do projeto frente ao contexto em que a escola se encontrava, com apenas quatro computadores 

funcionando no laboratório de informática e sem acesso à internet – fazer o que era possível de ser realizado. 

Dessa forma, se não era possível conduzir os alunos ao laboratório de informática para que eles próprios 

acessassem à internet na escola e se existia o interesse pela leitura de memes ligados à situação-problema do 

projeto, a solução seria a transposição consciente de seu contexto de origem – do que era lido via tecnologia 

digital para o que seria lido na escola, via suporte impresso. 
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aqui citados ajudam a revelar que o ensino pautado na colaboração é um fazer pedagógico que 

se constitui como construção coletiva. Diante disso, identificamos que o ensino de leitura se 

fundamenta em um processo de socialização a serviço da coletividade, em que cada sujeito 

pode ancorar seu tempo e sua disponibilidade de recurso em prol dos similares propósitos que 

se deseja alcançar. 

 Entendemos que uma proposta de ensino assim realizada abre possibilidades para o 

desenvolvimento de uma comunidade de aprendizagem (AFONSO, 2001), ou seja, de um 

grupo de sujeitos que, compartilhando objetivos comuns, buscam a construção social do 

conhecimento em contextos de responsabilidades partilhadas e de esforços coletivos no apoio 

à aprendizagem.  

 Como uma comunidade de aprendizagem, configurada via projeto de letramento, 

destacamos a colaboração dos alunos no que se refere ao apoio oferecido na compreensão dos 

textos, a partir do qual eles puderam aprender uns com os outros. Em decorrência das 

dificuldades apresentadas por alguns estudantes, seja sobre o assunto abordado em um gênero 

(como nas charges e nos artigos de DC), seja sobre a inferência de vocabulário (como 

requerida no boletim epidemiológico), seja sobre o modo de ler específico de um gênero 

(como tabelas e gráficos), eles propiciaram andaimes57 uns aos outros, retirando a 

exclusividade dessa tarefa da professora.  

No cerne desse cenário, fez-se necessário o diálogo para que os estudantes recorressem 

à aprendizagem colaborativa e, então, pudessem aprender a partir da abertura e do respeito às 

contribuições daqueles que se assumiram, em uma comunidade de aprendizagem, enquanto 

agentes articuladores da construção do conhecimento. Sob nossa ótica, isso significa uma 

proposta que busca considerar “[...] uma palavra feita de diálogo, de escuta, de hospitalidade e 

de acolhida, uma palavra que vive no encontro com uma palavra” (PONZIO, 2010, p. 60), 

como também suplantar “[...] o binômio professor versus aluno e centrar o processo educativo 

na interação desses agentes, considerando as potencialidades, as experiências e os fundos de 

conhecimento de cada um” (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2014, p. 44).  

A partir da escuta não indiferente, dos compromissos assumidos e do intercâmbio de 

papéis, a fala de cada aluno enquanto leitor de textos não significou somente uma 

comunicação sobre o que se leu, mas, sim, uma interlocução que colaborou para a construção 

                                                             
57 Tomamos como referência os estudos de Kalman (2004), ao preconizar que uma situação de andaime envolve 

oportunidades de aprendizagem, em que um leitor ou escritor colabora com o outro na resolução das 

necessidades comunicativas.  
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de sentidos dos demais alunos como leitores, na troca de ideias entre pares e no 

esclarecimento de dúvidas.  

No que diz respeito às práticas de escrita, convém mencionarmos o trabalho em 

parceria para a concretização das diferentes etapas dos textos produzidos. 

 

 A elaboração textual do gênero cartaz, em sua escrita e reescrita, foi produzida 

coletivamente via quadro branco, mas coube a cada subgrupo de alunos se 

responsabilizar por etapas posteriores, como transcrever o texto para as cartolinas e 

confeccionar as imagens que comporiam os cartazes, em vista da divulgação do bazar. 

 
 

Imagem 11 – Transcrição do texto para os cartazes 

 
          Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Imagem 12 – Confecção das imagens para os cartazes 

 
                   Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 

 Em elaborações textuais feitas com o grande grupo, como dos cartazes ora citados, dos 

gráficos para os panfletos, da carta de solicitação, da carta de agradecimento e do 

convite, o papel de escriba foi compartilhado por diferentes partícipes. 

 

 

                              Imagem 13 – Papel de escriba compartilhado por diferentes estudantes 

 
           Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 Nesse contexto, depreendemos que o trabalho colaborativo propiciou a utilização dos 

talentos de cada um como artefato para o grupo cumprir os objetivos almejados, ao mesmo 

tempo que foram desenvolvidos o apreço e o reconhecimento pelo talento individual. A título 

de ilustração, podemos citar a criação da logomarca do projeto de letramento, em que se 

realçaram o potencial artístico da aluna Jammylle e o quanto ela poderia contribuir nesse 

processo de criação. Em contrapartida, o reconhecimento do talento de cada um pode 

evidenciar também o reconhecimento do olhar do outro para o aprimoramento de seu 

potencial. A esse respeito, destacamos uma afirmação feita pela aluna Jammylle, ao ser 

questionada sobre a autoria da logomarca:  

 

Pesquisadora-participante: Jammylle, quando eu apresentei nosso projeto 

na universidade58, me perguntaram se você não teve o desejo de deixar claro 

que a logomarca foi criada por você [...] de deixar registrada a sua 

assinatura, entende? O que você acha disso? 

Jammylle: Eu não acho, professora, que a logomarca eu criei sozinha. 

Quando eu mostrei [a logomarca] pra todo o mundo, todo o mundo foi 

dizendo o que era pra eu mudar. E eu achei legal. 

Pesquisadora-participante: E que mudanças foram essas que a gente 

sugeriu? Você lembra? 

Jammylle: Eu lembro que o mosquito eu desenhei muito em cima e aí 

pediram pra eu colocar perto do planeta. [...] falaram que era pra eu pintar o 

planeta. E eu não tinha pintado ele dentro.  

Pesquisadora-participante: Você acredita, então, que outras pessoas te 

ajudaram na criação, é isso? 

Jammylle: Bom, é assim que eu acho. Eu fui fazendo, mas aí vocês foram 

me ajudando a deixar ele mais bonito (Fragmento da transcrição da gravação 

em áudio realizada no dia 15 de dezembro de 2016). 

 

Observemos que o ponto de vista da aluna Jammylle nos revela o reconhecimento do 

outro na reconstrução da logomarca, assumindo ela mesma uma posição de escuta a respeito 

dos comentários críticos do grupo, reconstruindo as ideias e tornando o seu pensar mais claro. 

Sua fala também nos indica que não somente produzimos para nossos interlocutores 

presumidos, mas também produzimos com a ajuda do outro, uma vez que, no processo de 

criação, podemos nos apoiar na existência de coautores, já que criar implica uma ação 

partilhada de conhecimentos. Com as contribuições do grupo, portanto, a logomarca passou 

por um processo de reconstrução até se chegar a uma decisão consensual. 

                                                             
58 A apresentação do projeto de letramento ocorreu no Estágio à Docência I, no componente curricular Ensino da 

Língua Portuguesa I/PEC5028, ministrado pela Profa. Dra. Tatyana Mabel Nobre Barbosa. Nessa ocasião, 

ocorrida no segundo semestre de 2016, um estudante fez um questionamento sobre o desejo (ou não) de a aluna 

deixar registrada a sua marca de autoria na logomarca.    
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Imagem 14 – 1ª versão da logomarca 

          
                                    Fonte: Acervo da pesquisadora.  

 

Imagem 15 – 2ª versão da logomarca 

 
                                       Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 
 Imagem 16 – Versão final da logomarca 

 
                                    Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 Compreendemos que é característica do projeto de letramento a complementaridade 

entre o potencial individual e o coletivo na negociação de sentidos, de modo a ratificar o 

processo colaborativo no ensino e na aprendizagem. Trata-se justamente do que postula 

Tinoco (2008, p. 95), quando assevera que “[...] na base de todo o processo de ensino-

aprendizagem que os projetos de letramento fazem emergir há a interação não entre díades, 

mas entre espessas redes que associam várias pessoas, vários conhecimentos, dizeres e 

discursos”. 

Sendo assim, nessa construção conjunta, contamos com o envolvimento de outros 

colaboradores, conforme ressaltado pelos exemplos seguintes: 

 

 Na realização dos bazares, contamos com o apoio do porteiro da escola, que ajudou 

na distribuição das mesas e na organização dos produtos para venda; da professora da 

sala multifuncional, que colaborou não somente com a organização, como também 

doando peças e auxiliando no processo de vendas; da mãe de uma das alunas e de 

amigos próximos à professora e a nós, pesquisadora-participante, que 

contribuíram na doação de roupas.  

 

 No evento de letramento direcionado à distribuição dos panfletos e à divulgação das 

faixas para a comunidade do entorno escolar, recebemos o auxílio do professor do 4º 

ano e de alguns familiares dos alunos, o qual foi fundamental devido à ausência de 

semáforos nos arredores da escola.  

 

 Nos materiais ilustrativos para a produção dos panfletos, pudemos aproveitar fotos 

cedidas pelo professor do laboratório de informática junto aos alunos do 4º ano, 

que haviam feito registros de imagens de terrenos baldios próximos ao entorno 

escolar, os quais se tornaram locais receptores de lixo e de prováveis criadouros do 

mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus. 

 

 Nas práticas de leitura, obtivemos a colaboração da professora da sala de leitura, 

que, em alguns de seus encontros com a turma, trabalhou com textos de literatura 

condizentes com o que era estudado no projeto de letramento. 

 

 Na arrecadação de dinheiro para a compra de materiais necessários ao projeto, 

recebemos o apoio da mãe de um dos alunos, que, com seu próprio recurso, se 



189 

 

 

 

ofereceu e se disponibilizou a ajudar fazendo brigadeiros para que fossem vendidos na 

escola, com vistas a utilizarmos o dinheiro proveniente das vendas para as demandas 

do projeto. 

 

A integração de diferentes colaboradores esteve intrinsecamente relacionada à 

oportunidade de estarem todos envolvidos em uma mesma comunidade de aprendizagem, em 

que o processo de ensinar e de aprender ocorreu em uma ação dialógica e engajada para a 

mobilização de recursos, potencialidades e conhecimentos. Assim, a “contribuição do eu”, a 

“contribuição do outro” e a “contribuição de todos” foram aproveitadas frente às demandas e 

aos obstáculos que apareciam, ao mesmo tempo que se fortaleciam as relações de 

(con)vivência nos diferentes eventos de letramento. 

Nessa ação socialmente colaborativa, compreendemos que cada um dos participantes 

se constituiu identitariamente como um agente de letramento, o qual, conforme Kleiman 

(2007, p. 21), “[...] é capaz de articular interesses partilhados pelos aprendizes, organizar um 

grupo ou comunidade para a ação coletiva, auxiliar na tomada de decisões sobre determinados 

cursos de ação, interagir com outros agentes [...]”. Como agentes no processo de letramento, 

engajaram-se em torno de objetivos comuns, em que cada um teve algo a contribuir no 

desenvolvimento das ações planejadas. Especificamente, no que se refere à formação 

identitária da professora Catarina como uma agente de letramento, revela-se uma prática 

docente favorável ao reconhecimento pelos estudantes do fato de que também são agentes de 

letramento, de modo a se desvelar uma docência que compartilha o protagonismo no âmbito 

escolar.  

Em um contexto como esse, é fundamental o comprometimento com uma docência 

que colabore para a construção do apoio mútuo no alcance das metas planejadas. Ao 

defendermos que um projeto de letramento não é somente de um professor, nem somente de 

alunos, e, sim, de ambos (em parceria com outros possíveis participantes), mostra-se 

indispensável que o docente participe da trajetória do projeto, sugerindo possibilidades de 

ações e procedimentos de trabalho, buscando alternativas de solução para problemas e 

oferecendo auxílio aos alunos quando necessário. A esse respeito, parecem-nos ilustrativas as 

palavras da professora Catarina no que concerne à sua participação em uma peça teatral feita 

para a comunidade escolar, na qual interpretou o mosquito Aedes aegypti.  
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Fiz o papel do mosquito justamente pra isso, pra poder mostrar que eu tava 

inserida no grupo, no projeto. Que eu não tô à parte [...], afastada, que fica só 

olhando os alunos. [...] Mas que eu fazia parte, que eu podia contribuir 

(Professora Catarina. Fragmento da transcrição da gravação em áudio 

realizada em março de 2017). 

 

Imagem 17 – Participação da professora como o mosquito Aedes aegypti 

 
                             Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 A nosso ver, a fala da professora Catarina, ao destacar sua preocupação em fazer parte 

do projeto (deixemos claro, um “fazer parte” que se realiza com o outro), é representativa de 

seu posicionamento identitário como docente que se reconhece como uma agente de 

letramento. Assim, tanto ela quanto nós, como pesquisadora-participante e, também, agente 

de letramento, buscamos:  
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 auxiliar na disponibilização de recursos materiais aos alunos, tais como revistas, 

livros, lápis de cor, tesoura, datashow, cartolina e notebook, requeridos em algumas 

práticas de leitura e de escrita, assim como de recursos humanos, mobilizando 

membros da escola e de outras esferas sociais a contribuírem com as ações do projeto; 

 

 identificar e propor conteúdos relevantes ao aprendizado dos alunos, como, por 

exemplo, nas práticas de escrita em que percebemos, a partir dos textos escritos 

produzidos, a necessidade de os alunos construírem conhecimentos sobre o uso de 

sinais de pontuação e conjunções, bem como nas práticas de leitura em que 

reconhecemos a necessidade de se estudarem conteúdos específicos de alguns 

componentes curriculares, como divisão regional do Brasil (Geografia) e taxas de 

incidência no ensino de estatística (Matemática), a fim de compreenderem melhor os 

textos lidos; 

 

 facultar a possibilidade de os alunos vivenciarem práticas sociais de uso da 

leitura e da escrita, além daquelas que lhes são familiares, viabilizando sua 

participação em variados eventos de letramento e, sob esse viés, ampliando suas 

práticas de letramento. 

 

 esclarecer dúvidas e fornecer orientações quando necessário, conforme ocorreu 

nas primeiras revisões dos textos escritos produzidos, em que os alunos tinham 

dificuldade para identificar trechos confusos e/ou propor sugestões de reescrita.  

 

As considerações elencadas remetem-nos às palavras tecidas por Street (2010, p. 49, 

grifo nosso), ao destacar o papel do professor em sua relação com os alunos: 

 
Esses alunos estão engajados em uma sociedade, em uma cultura em que a 

escrita pode ocupar grande espaço. Cada um deles pode não ter 

conhecimento de todas essas escritas; eles podem não se sentir competentes 

o bastante para fazer o trabalho que querem fazer. Portanto, estamos lá para 

dizer ‘Deixem-nos ajudar naquilo em que vocês [re]querem ajuda’.  

 

Certamente, a disponibilidade para ajudar os alunos naquilo que necessitavam esteve 

presente na realização dos diferentes eventos de letramento. Ajudar, nesse caso, não possuiu o 

sentido de dar algo já totalmente estruturado, mas de propiciar caminhos e subsídios para que, 

juntamente com o grupo, colocassem em prática as ações planejadas.   
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Portanto, o ensino via projeto de letramento esteve claramente articulado com o 

comprometimento da professora (com a pesquisadora-participante) em oferecer um ambiente 

de aprendizagem em que os estudantes se sentissem apoiados a participar de forma mais 

autônoma. Para uma melhor explicitação a esse respeito, recorremos a falas da professora 

Catarina, as quais, a nosso ver, ilustram algumas das características intrínsecas ao papel de um 

professor como agente de letramento. 

 

 Criar um elo afetivo com os estudantes, estimulando a autoconfiança de cada um. 

 
É importante trabalhar a questão das emoções, da motivação, né, de você 

mostrar pra eles [os alunos] que eles conseguem. Tem tudo a ver você criar 

um vínculo afetivo com a turma, você consegue muito mais coisas do que 

você ficar só como aquela professora distante, que bota uma barreira. [...] Na 

hora que você motiva [o aluno], que você diz que ele é capaz, que ele vai 

conseguir, então ele quer lhe retribuir de alguma forma, ele quer mostrar pra 

você que consegue [...]. Eu faço muito isso: agradecer a eles por eles estarem 

comigo. Deles entenderem que eles são muito importantes na minha vida. 

(Professora Catarina. Fragmento da transcrição da gravação em áudio 

realizada em março de 2017). 

 

 Dar vez e voz à participação dos diferentes estudantes. 

 
Acho que o nosso papel [no projeto de letramento] a gente fez, de estimular 

os alunos. Cada um contribuiu de alguma forma. [...] Porque às vezes tem 

professor que dá muita ênfase aos alunos participativos e se esquece 

daqueles mais tímidos. E, no entanto, a gente não fez isso. Uma das coisas 

que eu achei muito bom no trabalho com o projeto foi isso, que todos 

participaram. Entrou fala de outras crianças que não são aquelas mais 

participativas em aula. Entrou [...] outras crianças que não gostam tanto de 

falar, que são mais caladas (Professora Catarina. Fragmento da transcrição 

da gravação em áudio realizada em março de 2017). 

 

 

 Estimular a curiosidade dos estudantes. 

 

 
Com o projeto, estimulamos o aluno pra que tivesse curiosidade de 

pesquisar, tivesse curiosidade de ir atrás, de saber o que tava acontecendo. 

Eu acho que o professor tem um papel fundamental [...], porque eu digo 

muito aos meus alunos [que] sejam curiosos. [...] Não é ser curioso de ficar 

olhando a vida do outro, se o outro vem com a roupa bonita ou feia. Não é 

isso. Mas curiosidade de querer saber o porquê das coisas. Por que acontece 

isso? Por que chove? Por que faz sol? Por que a maré um dia tá alta e em 

outra tá baixa? Acho que a forma como a gente conduziu as coisas no 
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projeto ajudou nisso (Professora Catarina. Fragmento da transcrição da 

gravação em áudio realizada em março de 2017). 

 

Defendemos, então, que algumas das características essenciais para se desenvolver o 

potencial agentivo dos estudantes envolve uma docência que busque criar uma relação de 

parceria com seus alunos, favorável à sua autoconfiança e à percepção de pertencimento no 

grupo; o reconhecimento do valor de cada um deles, motivando-os a exercer suas 

potencialidades; e o estímulo a uma postura curiosa, enquanto sujeitos que indagam, buscam e 

agem.   

 Essa abordagem de ensino, a partir do projeto de letramento, criou oportunidades para 

que os alunos se assumissem como agentes de letramento, compartilhando opiniões e 

mobilizando conhecimentos, fazendo questionamentos e escolhas conscientes, identificando 

problemas e buscando alternativas de solução, assim como refletindo e julgando o valor do 

que leem, escrevem, falam e escutam. É nesse sentido que os gêneros discursivos mediaram 

os modos de interagir e de agir dos estudantes no âmbito das práticas sociais, o que pôs em 

destaque a relevância do seu papel para a agência dos alunos, quando, por meio dos gêneros, 

se engajaram em ações mais comprometidas com as diferentes situações de interação. 

  Coaduna-se com essa perspectiva a defesa de que a escrita é imbuída de agência 

(BAZERMAN, 2006), utilizada em conformidade com o contexto social no qual os estudantes 

se encontram. Em complemento a isso, há também a ideia de que “[...] sujeitos agentes são 

sujeitos empoderados”, ou seja, pessoas que se engajam no exercício das ações sociais, 

dominando “[...] habilidades de linguagem com o propósito de produzir efeitos para 

(re)construir o mundo” (SANTOS, 2012, p. 54). 

A esse respeito, destacamos os panfletos produzidos pelos alunos e entregues à 

comunidade escolar e seu entorno, no intuito de sensibilizar acerca da importância de 

combater o Aedes aegypti, orientando sobre formas de cuidado e prevenção e, ainda, 

denunciando atitudes para, quem sabe, ressignificá-las (Anexo M). A título de ilustração, 

seguem dois exemplos de panfletos produzidos. 
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Imagem 18 – Exemplo de panfleto produzido 

  
               Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Imagem 19 – Exemplo de panfleto produzido 

 
           Fonte: Acervo da pesquisadora. 
 

Conforme podemos notar, os alunos recorreram ao gênero panfleto como ferramenta 

para a sua cidadania, aprendendo a usar a escrita para agir socialmente em torno de uma 

situação-problema vivenciada em sua comunidade local (e também nacionalmente). 

Apoderaram-se das palavras escritas para circunscrever o seu dizer a um propósito 

socialmente motivado e, em seu agir com o gênero, assumiram-se como cidadãos do grupo 



196 

 

 

 

social a que pertencem, visando ajudar os seus interlocutores a relerem o contexto vivenciado, 

assim como o seu papel nesse contexto. 

Visto sob esse prisma, tornam-se pertinentes as considerações feitas por Freire (2014b, 

p. 158) quando defende que o “[...] conceito de cidadania vem casado com o conceito de 

participação, de ingerência nos destinos históricos e sociais do contexto onde a gente está”. 

Isso nos remete também à afirmação de Béal (2002a, p. 130) de que “[...] a cidadania só é 

conquistada mediante seu exercício; para caminhar é preciso... caminhar; para se tornar 

cidadão, é preciso agir como cidadão, intervir sobre seu ambiente”.  

Compreendemos, portanto, que a agência dos alunos esteve intrinsecamente 

relacionada a uma cidadania construída e conquistada em seu exercício presente, e não a uma 

educação cidadã a ser vivenciada apenas no porvir. Em seu papel como cidadãos, assumiram 

responsabilidades na interação com o outro, construindo e compartilhando conhecimentos que 

visavam ações sobre a vida da comunidade local, indo além das paredes da sala de aula.  

 

Imagem 20 – Produção e compartilhamento de desenhos para os panfletos 

 
           Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 
 

Ressaltamos, também, que a mobilização da entrega dos panfletos na escola e nas ruas 

adjacentes ocorreu em conjunto com a divulgação das faixas e a distribuição de lixeiras 

(Anexo N). As lixeiras foram confeccionadas devido ao depoimento dos alunos a respeito de 

familiares e amigos próximos a eles que jogavam recorrentemente lixo pela janela do carro. 
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Os discentes demonstraram, portanto, o interesse de entregar essas lixeiras para que, quem 

sabe, esse tipo de comportamento fosse minimizado. Já as faixas foram feitas pelo fato de 

serem familiares não somente para os alunos, mas também para a comunidade, que as utiliza 

constantemente para divulgar serviços. Dessa forma, aproximamo-nos de uma de suas práticas 

locais de escrita. 

 

Imagem 21 – Exemplo de faixa produzida 

 
      Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 

 

Imagem 22 – Mobilização nas ruas do entorno escolar 

 
     Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 É possível observarmos que, tanto no gênero panfleto quanto no gênero faixa, os 

estudantes apresentaram um discurso de base emocional como estratégia de persuasão, 

explorando palavras que poderiam evocar emoções em seu público-alvo. Esse aspecto pode 

ser visto, por exemplo, no panfleto da Imagem 18: “Água parada: você deixa, o planeta 

sente!”, em que foram apresentados dados estatísticos acerca da quantidade de óbitos por 

chikungunya nos estados brasileiros, com o RN se posicionando em terceiro lugar; no 

panfleto da Imagem 19: “Não seja culpado da dor que muitos estão sentindo”, que apresenta 

imagens representativas dos terrenos baldios da comunidade local repletos de lixo, em que 

parte do seu público-alvo contribuía para o desenvolvimento desse cenário; e na faixa da 

Imagem 21: “Não deixe o mosquito causar dor em quem você ama!”. 

 De acordo com o conhecimento que tinham acerca de seus interlocutores – aqueles 

que jogavam lixo nos terrenos; aqueles que faltavam à escola e ao seu ambiente de trabalho 

por estarem com dengue ou chikungunya; aquelas mães que estavam grávidas e preocupadas 

com o zika vírus –, traçaram características de seu público-alvo e mobilizaram o uso da 

linguagem verbal e visual para que atendessem às necessidades, aos problemas e aos anseios 

condizentes com o momento vivenciado à época pela comunidade local. 

 Desse modo, concordamos com Bazerman (2006, p. 19-20, grifo nosso) quando 

evidencia que uma visão social da escrita 

 

[...] pode nos ajudar a desenvolver uma pedagogia que ensine aos alunos que 

gêneros não são somente formas textuais, mas também formas de vida e 

de ação. Eles encontrarão sua agência não na concorrência com os textos 

autoritários da escola, mas na contribuição para o diálogo da sala de aula, na 

promoção de projetos locais, no engajamento da vida de suas comunidades. 

Assim, os alunos verão não somente sua escrita influenciando pessoas e 

projetos que os cercam, mas serão motivados a buscar mais recursos para 

serem ainda mais efetivos [...]. O truque na sala de aula é tornar viva 

aquela agência para os alunos, para que eles percebam que a escrita é 

uma poderosa ferramenta para a formação e o desempenho de intenções 

em todas as esferas de atividade.  

 

 Compartilhamos do entendimento de que a agência dos alunos ganha vida por meio de 

um ensino baseado no viés social, em que o trabalho com os gêneros discursivos tem papel 

relevante na maneira como os sujeitos percebem e respondem a certas situações. Com os 

gêneros, os sujeitos realizam e coordenam ações sociais de linguagem, participando de um 

fazer intencionalmente direcionado e motivado.  
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Em nosso projeto de letramento, a agência dos alunos esteve situada em contextos de 

uso dos textos escritos em gêneros, capacitando-os a se engajarem mais criticamente nas 

práticas sociais e nos papéis socialmente assumidos nas situações de interação. Ensinar e 

utilizar os gêneros em diferentes eventos de letramento implicou, então, uma educação escolar 

ancorada na prática social e em favor da participação cívica dos estudantes na sociedade 

letrada, estabelecendo um diálogo entre a escola e o que se vivencia no cotidiano extraescolar. 

Sob esse prisma, depreendemos que as ações letradas contribuem para a 

responsabilidade política dos alunos, no sentido de se assumirem como sujeitos politicamente 

críticos e conscientes do contexto vivenciado, buscando ajudar na melhoria da qualidade de 

vida na medida em que se fortalecem em sua condição de cidadãos por meio dos 

conhecimentos apreendidos frente à sua inserção e participação na sociedade letrada. Para 

Giroux (1997, p. 163), trata-se de tornar o político mais pedagógico, ou seja, de “[...] utilizar 

formas de pedagogia que incorporem interesses políticos que tenham natureza emancipadora”, 

de modo a fomentar o papel crítico dos estudantes e a fortalecê-los com conhecimentos 

necessários para confirmar sua “presença vivida no mundo”, “interpretar o mundo 

criticamente” e “mudá-lo quando necessário”.  

Por essa razão, mostra-se importante que a escola conceba o estudante como um 

cidadão que se constitui no hoje, em seu presente, e enquanto sujeito que participa da 

assunção de responsabilidades relativas aos seus interesses e ao bem-estar da coletividade. Em 

nosso entendimento, o trabalho sob a ótica do projeto de letramento corrobora para uma 

educação escolar em sua natureza sociopolítica, incentivando o aluno a não somente ler e 

escrever, mas também a utilizar a leitura e a escrita para explorar e compreender a realidade 

que o cerca, na busca de agir e de intervir em seu meio. 

Nesse sentido, o agir dos alunos foi ancorado não somente pelo uso da escrita 

produzida em suas diferentes intenções, mas também pelo da leitura, pois, em sua condição de 

agentes de letramento, necessitavam do domínio de conhecimentos basilares ao saber agir. 

Para tanto, as leituras realizadas foram indispensáveis nesse processo, uma vez que elas 

também se caracterizam como ferramentas para a ação social (KLEIMAN, 2009). 

Em diferentes eventos de letramento, os textos lidos se articularam com as 

necessidades dos alunos que agiam dentro e fora do âmbito escolar 59. Essas necessidades se 

dividiam em: necessidade de ampliar o seu repertório de conhecimentos sobre o objeto de 

                                                             
59 Lembremos que a subseção 6.1.1 faz uma descrição e uma análise mais pormenorizada das práticas de leitura. 
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estudo do projeto, (re)construindo dizeres para além do senso comum; necessidade de se 

inteirar sobre um assunto e assumir um posicionamento próprio; necessidade de indagar a 

realidade para compreendê-la melhor; necessidade de buscar orientações para a minimização 

e/ou solução de uma situação-problema; necessidade de ler para poder escrever; necessidade, 

por fim, de realizar um agir fundamentado no pensar crítico, com vistas a desenvolver 

capacidades de análise e de estratégias de ação construídas por meio da reflexão e do 

conhecimento apreendido. 

Para Freire (2014b, p. 169), o processo de aprendizagem da leitura da palavra 

 
[...] implica reconhecer o ponto de partida da leitura do mundo, implica 

pensar em que níveis a leitura do mundo está se dando ou quais são os níveis 

de saber que a leitura do mundo revela e, a partir do aprendizado da escrita e 

da leitura da palavra que se escreveu, voltar agora, com o conhecimento 

acrescido, a reler o mundo.  

 

Isto posto, inferimos que a leitura da palavra se constituiu como instrumento valioso 

para que os alunos relessem o mundo, ou seja, ressignificassem o objeto de estudo de suas 

preocupações, mobilizando conhecimentos para sua compreensão e para o seu 

posicionamento crítico frente aos já ditos e ao que se tencionava dizer. Desse modo, as 

leituras relacionadas aos artigos de divulgação científica, às notícias jornalísticas, às charges, 

entre outros gêneros, constituíram-se como produções de sentidos impulsionadas pelo querer 

saber mais dos alunos, ampliando suas possibilidades de pensar, de conhecer, de 

compreender, de dizer, de criticar e de agir em sua dimensão sociopolítica. 

Por meio da leitura das charges e dos dados divulgados pelos boletins 

epidemiológicos, ampliaram seus horizontes de conhecimento acerca da gravidade das 

doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, em especial no Estado do RN, e, assim, da 

importância de realizarem e darem continuidade às ações sociais planejadas via projeto de 

letramento. Por meio da leitura dos artigos de DC, construíram respostas para suas dúvidas, 

como também ressignificaram compreensões baseadas no “acho que” para o “porque” e 

“como”. Por meio da leitura dos panfletos, ratificaram suas decisões sobre “o que fazer”.  

As diferentes práticas de leitura se tornaram importantes para o exercício de cidadania 

dos alunos, na medida em que deram suporte para um entendimento mais elucidado e, ainda, 

na proporção em que estabeleceram relações entre a leitura da palavra e a leitura da vida 

social. Por essa razão, as práticas de leitura mobilizaram o pensar e o repensar dos alunos, 

ajudando no agir com conhecimento e no conhecimento como agir. 



201 

 

 

 

Sob essa perspectiva, concordamos com Bakhtin/Voloshinov ([1929] 2012) quando 

expõe que a compreensão deve ser responsiva, ao permitir a contraposição de palavras e a 

tomada de posições axiológicas no processo interlocutivo. Para o autor:  

 

Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, 

encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada palavra 

da enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos 

corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, [1929] 2012, p. 137). 

 

Nessa perspectiva, no contraponto entre a ativação de seus conhecimentos de mundo e 

a palavra do outro (escritor), os alunos buscaram relacionar a leitura do texto à leitura de seu 

contexto, em uma compreensão responsiva de atribuição de sentidos e de como aproveitar tais 

construções de sentidos para o desenvolvimento do projeto no qual estavam comprometidos. 

Conforme podemos evidenciar na fala de um dos colaboradores do projeto, os conhecimentos 

por ele apreendidos foram compartilhados para além do âmbito escolar: 

 
Luigi: Vocês acreditam que eu fui falar do nosso projeto pra minha prima e 

ela de dezessete anos não sabia o que era uma pupa? Ela já tá no 9º ano 

[ensino fundamental]. E eu, de DEZ anos, tive que explicar pra ela.  

[...] 

Pesquisadora-participante: Que ótimo, Luigi! Fico muito feliz [...] de saber 

que você compartilhou uma coisa que você aprendeu. E agora foi você quem 

ensinou a ela.  

Luigi: É, professora, eu tive mesmo que ensinar pra ela.  

[...] 

Pesquisadora-participante: E o que você compartilhou com sua prima? 

Luigi: Eu falei muita coisa... Ela foi dizer que não sabia como o mosquito 

nascia. Aí eu falei do ovo, da larva, falei da pupa que vira o mosquito adulto. 

Mas aí ela foi dizer que não tinha pra quê ela aprender essas coisas. [...]. Mas 

tem que saber, né, professora? 

Pesquisadora-participante: Com certeza, Luigi! E a gente viu isso, no 

projeto, né? Conhecendo o ciclo de vida do mosquito, a gente conheceu 

também a forma mais correta de eliminar os criadouros. 

Luigi: Eu falei pra ela isso, que era importante ela saber... Eu falei pra ela 

que quando é na fase do ovo, ela não pode só jogar água fora, que o 

mosquito não coloca, na água, o ovo logo. Que tem que passar um pano, 

uma esponja, porque o ovo fica grudado na lateral do pote. E ela nem sabia 

disso. 

[...] 

Pesquisadora-participante: Depois dessa explicação que você deu, você 

acha que sua prima passou a dar mais valor ao que você disse?  

Luigi: Sei não, professora. Eu não vi mais não, minha prima. Mas a minha 

parte eu fiz. Eu disse pra ela ser mais cuidadosa com o pote de água do 

cachorro dela [...] (Fragmento da transcrição da gravação em áudio realizada 

no dia 15 de dezembro de 2016). 
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O conhecimento partilhado pelo aluno Luigi é resultado da ampliação de um 

aprendizado construído no decurso do projeto, a partir do qual as leituras realizadas o 

ajudaram a se posicionar como um agente de letramento que compartilha o conhecimento com 

o outro. Implicitamente, é possível identificar que os dizeres do aluno se revestem de um 

caráter dialógico com o texto de DC “Por que alguns mosquitos são transmissores de 

doenças” e o documentário em vídeo “O mundo macro e micro do mosquito Aedes aegypti”, 

que tratam do ciclo de vida do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, 

bem como com os panfletos e a história em quadrinhos “Menino Maluquinho em O rebuliço”, 

que tratam das formas de cuidado e prevenção. Em uma articulação mais abrangente entre 

escola, leitura e vida social, o aluno pôde reconhecer o valor e a utilidade do que havia lido e 

aprendido, socializando um conhecimento importante que poderia gerar ressignificação de 

olhares e atitudes.  

À luz dessas considerações, inferimos que o uso da leitura e da escrita por meio do 

projeto de letramento viabilizou ações socialmente deliberadas entre o pensar, o conhecer e o 

agir dos discentes, capacitando-os a se engajarem em situações que, para eles, demandavam 

respostas e definições sobre o porquê, o como e o quando agir. Tratou-se de um ensino de 

Língua Portuguesa situado nos gêneros como instrumento de ação social e em seus contextos 

reais de uso, articulando o trabalho colaborativo ao potencial agentivo de cada participante 

para que fossem realizados os propósitos almejados.  

Ler e escrever significou, portanto, ler e escrever sob o enquadre dos gêneros 

discursivos como artefato indispensável à participação cívica dos alunos, de modo a 

possibilitar a formação de sujeitos que têm suas vozes asseguradas para um agir sociopolítico. 

A esse respeito, declara o aluno Orfeu: 

 
Achei muito legal escrever pra pessoas reais. Às vezes que a gente [ele e os 

demais alunos] escreveu pra uma pessoa que não existe e que existe mas que 

a gente não entregou [o texto produzido], a pessoa não nos respondeu, não 

nos ajudou e a gente também não ajudou... Mas no projeto a gente escreveu 

pra pedir ajuda, porque tinham coisas que a gente não sabia. E [escrever] pra 

ajudar as pessoas que não sabiam o que fazer. E aí a gente mostrou o que 

pode fazer e o que não pode. Gostei de escrever pra ajudar nossa 

comunidade nas coisas que a gente montou pra ela (Aluno Orfeu. Fragmento 

da transcrição da gravação em áudio realizada no dia 15 de dezembro de 

2016). 
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Os dizeres do aluno Orfeu nos apontam para a importância do uso da escrita na busca 

por seus direitos de aprendizagem, naquilo que necessitava melhor conhecer e no 

cumprimento de seus deveres de cidadão, auxiliando aqueles que necessitavam ampliar seus 

conhecimentos. Tais dizeres nos permitem identificar, ainda, que a escrita emergida de 

situações concretas de comunicação ajudaram a ele e aos demais a re(agirem) frente às 

demandas requeridas pela situação-problema do projeto.  

Por essa perspectiva, os educandos passam a reconhecer que as suas vozes são 

imperiosas para a construção de conhecimentos, o que os ajuda a se apoderarem da palavra 

escrita como instrumento de impacto social e tecnologia de ação cidadã. A escola torna-se, 

então, um ambiente por excelência, oportunizando o uso da palavra escrita na sociedade 

letrada e inserindo os alunos em práticas cívicas que se coadunam com a sua formação como 

sujeitos críticos e reflexivos no mundo e para o mundo.  

Por outro lado, compreendemos também que o ensino configurado entre os muros da 

escola e para além deles fomenta outro aprendizado – nem sempre, o nosso provável 

interlocutor está disponível para colaborar em uma mesma comunidade de aprendizagem 

(AFONSO, 2001), por apresentar outros olhares, outras prioridades e outros objetivos que não 

são comuns aos nossos.  

A esse respeito, citamos a produção da carta de solicitação (Anexo O) encaminhada à 

Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SELIM) do município de Parnamirim/RN. Na 

referida carta, os alunos escreveram a respeito do projeto de letramento e sua finalidade, 

assim como dos terrenos baldios circunvizinhos à escola, que se tornaram receptores de lixo e 

possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Desejavam, então, contar com a colaboração 

da SELIM, no sentido de que ela ajudasse a retirar o lixo acumulado. No entanto, como não se 

obteve qualquer tipo de resposta sobre a solicitação, os alunos se sentiram, inicialmente, 

tristes e desmotivados. Em um momento posterior, passaram a compreender que nem sempre 

o que for solicitado será atendido, pois exercer a cidadania não implica haver mudanças 

imediatas e resultados sempre exitosos para aquilo que se vislumbra alcançar, mas continuar 

agindo e se fortalecendo como cidadão presente e ativo na busca pela garantia de seus direitos 

e pelo compromisso com seus deveres, mesmo quando o seu presumido interlocutor não se 

insere em uma ação conjunta à sua. 
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Em outra ocasião, os alunos recorreram ao Observatório do Aedes aegypti60 para 

denunciar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika 

vírus nos terrenos com lixo acumulado circunvizinhos à escola. Devido à impossibilidade de 

eles utilizarem o laboratório de informática, que não dispunha de acesso à internet, e, ainda, à 

dificuldade de se conectarem com a internet pelo celular61 para fazerem uso do aplicativo do 

Observatório, mostramos, a partir de algumas etapas, como ocorreu o processo para fazer a 

denúncia: 

 Considerando o interesse dos alunos de aprenderem o procedimento para se fazer a 

denúncia pelo Observatório do Aedes aegypti, seja por meio do aplicativo de celular, 

seja por meio do site, mostramos, via datashow, o passo a passo de como proceder. O 

intuito era de que eles aprendessem (ainda que parcialmente, já que tal explicação não 

ocorreu paralelamente ao uso da internet) e pudessem realizar outras denúncias para 

além dos encontros do projeto. 

 Imprimimos o modelo de formulário cadastral disponibilizado no site do Observatório 

para que, junto da professora e dos alunos, preenchêssemos por escrito os dados 

necessários para se fazer a denúncia (nome, telefone, e-mail, endereço). Nesse 

momento, uma das alunas atuou como escriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
60 O Observatório do Aedes aegypti é um projeto criado pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde 

(LAIS), da UFRN, que, por meio do sistema de denúncias online/móvel, oferece à população a possibilidade de 

denunciar possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus e notificar casos 

suspeitos das doenças. As denúncias são encaminhadas para as salas de monitoramento das secretarias públicas 

de saúde, de modo que os agentes de endemia tenham acesso a elas, façam uma visita técnica ao local e possam 

planejar o combate ao vetor de transmissão das doenças.  
61 Essas situações nos permitem fazer dois apontamentos: 1) o Brasil ainda carece da universalização do acesso à 

cultura digital e da própria inclusão digital no contexto escolar, realidade vivenciada, por exemplo,  na escola em 

que nossa pesquisa foi realizada, que possuía apenas quatro computadores funcionando no laboratório de 

informática, sem conexão com a internet; 2) um projeto de letramento pode gerar outros projetos de letramento, 

conforme as dificuldades que surgem ao longo de seu percurso. No caso do projeto “Não pise na bola! Faça um 

gol contra o Aedes aegypti!”, havia o indicativo de outro possível problema que necessitava de intervenção: o 

direito do aluno ao acesso à cultura digital. 
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Imagem 23 – Preenchimento por escrito do formulário cadastral 

 
       Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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 Com os dados cadastrados por escrito, direcionamo-nos, com os alunos Leonardo e 

Débora, à secretaria da escola, que possuía um computador com acesso à internet. Na 

ocasião, fizemos o preenchimento cadastral, mas, devido à conexão lenta, não 

conseguimos anexar a imagem representativa dos terrenos que estavam sendo citados 

na denúncia.  

 O aluno Leonardo, por dispor de um bom acesso à internet em casa e por conhecer 

parte dessa etapa online do processo cadastral, responsabilizou-se por fazer a 

denúncia. Para tanto, tomou como base as informações cadastrais elaboradas em sala 

de aula com o grande grupo e a imagem que seria anexada à denúncia, a qual ele, 

inclusive, já possuía, por ter sido compartilhada no grupo do projeto via aplicativo 

WhatsApp62. 

 
Imagem 24 – Fotos compartilhadas no 

                                                     grupo do WhatsApp do projeto 

 
                                                     Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

                                                             
62 Por intermédio dos alunos, que já possuíam um grupo no aplicativo WhatsApp para tratar de assuntos diversos, 

criou-se um grupo específico para o projeto de letramento, no intuito de se manter o diálogo, sobretudo, com a 

pesquisadora-participante, que se encontrava, geralmente, uma ou duas vezes por semana com os estudantes e a 

professora; e de se compartilharem materiais voltados ao projeto. Porém, devido à dificuldade de parte dos 

alunos de ter acesso à internet, a dinâmica do grupo no WhatsApp não ocorreu de modo satisfatório.  
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 Vale destacar que essa ação de denúncia em prol do coletivo não ocorreu, a princípio, 

como havíamos planejado, pois alterações precisaram ser feitas em seu percurso. No entanto, 

consideramos que isso reforçou o compromisso com o trabalho colaborativo e com a 

corresponsabilidade partilhada entre alunos, professora e pesquisadora-participante, em 

especial, para o aluno Leonardo, pois sua autonomia e autoconfiança puderam ser fortalecidas 

devido ao fato de ter se tornado porta-voz em prol da realização da denúncia. Nesse sentido, 

abriu-se espaço para um ensino de escrita que buscou fortalecer a contribuição dos estudantes 

no contexto comunitário, permitindo a eles, pelas suas observações atentas ao seu meio social, 

gerar informações ao poder público.  

A partir dos diferentes exemplos aqui compartilhados, entendemos que o projeto “Não 

pise na bola! Faça um gol contra o Aedes aegypti!” propiciou práticas de leitura e de escrita a 

serviço da formação do leitor e do escrevente como cidadão crítico e reflexivo. Para tanto, os 

gêneros discursivos, compreendidos em seu valor pragmático e colocados à disposição do 

“eu” e do “outro” na apreensão dos contextos situacionais, puderam contribuir para o 

estabelecimento de um ensino coadunado com o uso social da palavra escrita, parte integrante 

do exercício de cidadania na sociedade letrada.  

Defendemos que partir da prática social, assim como proposto pelo viés do projeto de 

letramento (KLEIMAN, 2000), criam-se oportunidades de ensino para que o aluno 

compreenda os sentidos do ser e do agir no mundo, percebendo-se como agente de 

letramento, sujeito colaborador e sujeito corresponsável em relação àquilo que se planeja 

realizar. Esse ensino incentiva, portanto, o agir como cidadão de direitos e deveres, 

reconhecendo o valor da palavra escrita enquanto instrumento de ação cidadã em situações 

nas quais seja necessário se posicionar e produzir no mundo, sobre o qual se fomentam 

possíveis transformações.  

 

6.1.4 Eixos de ensino da língua: interligações necessárias  

 

Na perspectiva da língua(gem) sociointeracionista (BAKHTIN, [1979] 2011), 

assumida pelo projeto de letramento (KLEIMAN, 2000), a relação com os sentidos e com a 

sua própria compreensão é sempre dialógica, tendo em vista que a existência do sentido “[...] 

deve sempre contatar com outro sentido para revelar os novos elementos da sua perenidade 

[...]. Não pode haver ‘sentido em si’ – ele só existe para outro sentido, isto é, só existe com 

ele” (BAKHTIN, [1970/1971] 2011, p. 382).  
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Afiliando-nos a esse enfoque, nosso entendimento é de que os sentidos perpassam 

diferentes interlocutores e diferentes textos, circunscritos pelo diálogo. Esses sentidos não são 

produções solitárias, e, sim, produções de encontro dos vários usos da língua escrita e oral, os 

quais não precisam se anular, mas podem coexistir na compreensão ativamente responsiva dos 

sujeitos.  

A esse respeito, no projeto de letramento de nossa pesquisa, os sentidos construídos a 

partir das necessidades sociointeracionais de quem lê, escreve, fala e escuta foram 

possibilitados pela relação de interdependência e complementaridade entre as diferentes 

práticas sociais de uso da língua. Depreendemos que os eixos de ensino da língua (como 

leitura, escrita, oralidade e gramática) estiveram intrinsecamente relacionados no projeto de 

letramento, sendo abordados em conjunto no contexto de uso das práticas sociais.  

Para ilustrar essa interligação, podemos citar os eventos de letramento originados a 

partir da discussão promovida na Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Parnamirim/RN, 

em que vereadores tratavam dos valores gastos pela prefeitura no que tange à compra de kits 

escolares contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti e, ainda, da veracidade da 

declaração feita por um dos vereadores, que, na ocasião, alegou que a camiseta que compunha 

o kit matava o Aedes aegypti, tornando o aluno imune à picada do mosquito quando estivesse 

vestido com ela. Devido a essas discussões, os alunos participaram das seguintes ações: 

assistir parte do vídeo da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Parnamirim/RN, a fim de 

que pudessem (re)ver o debate em torno da declaração sobre a eficácia da camiseta no 

combate ao mosquito; ler notícias jornalísticas que abordavam os assuntos polemizados na 

referida Sessão Ordinária; debater acerca de seus posicionamentos, favoráveis ou contrários à 

aquisição do kit escolar; escrever para a Secretaria Municipal de Educação, compartilhando as 

suas apreciações sobre a aquisição do kit.   

A exibição do vídeo requereu a escuta atenta dos alunos, no sentido de auxiliá-los no 

processo de compreensão sobre o que se discutia, identificando os argumentos e os 

posicionamentos discordantes e de teor irônico utilizados pelos vereadores e, assim, 

compartilhando sua apreciação pessoal e crítica a respeito daquilo que estava sendo debatido. 

Por meio do vídeo, consideramos a relevância de os alunos construírem sentidos para alguns 

recursos da oralidade63, possíveis de serem identificados no decorrer da Sessão Ordinária da 

                                                             
63 Sobre os recursos utilizados para a interação oral, tomamos como referência o estudo de Dolz, Schneuwly e 

Haller (2011), ao destacarem a existência dos meios paralinguísticos e cinésicos, da posição dos locutores, do 

aspecto exterior e da disposição dos lugares.  
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Câmara Municipal, como, por exemplo: a) recursos paralinguísticos, como a entoação 

ascendente e descendente no decurso da fala de alguns vereadores; b) recursos cinésicos, 

como expressões faciais dos vereadores e troca de olhares entre eles; e c) recursos 

linguísticos, como uso do advérbio para avaliar uma informação mencionada na fala (“eu, 

sinceramente, não ouvi falar em lugar nenhum desse país que tivesse uma camisa que 

espantasse o mosquito”), do pronome de tratamento ao se direcionar para o seu interlocutor 

(“eu gostaria que vossa excelência”), das formas verbais e dos sentidos pretendidos (“não 

espanta não, mata o mosquito”; “eu gostaria que vossa excelência convidasse a secretária 

Vandilma pra vir fazer [...] um esclarecimento”) e dos marcadores conversacionais 

tipicamente orais (“hoje tudo que se inventa se faz com maior alarde, né?). 

A escuta atenta requerida dos alunos resultou em um exercício de apreciação crítica 

sobre o que se poderia concordar ou deixar de concordar com o que o outro argumentava. 

Escutar implicou, então, o falar dos alunos – falar para compartilhar sua opinião, falar para 

defender ou criticar o ponto de vista do outro.  

Em complemento à exibição do vídeo, os alunos realizaram a leitura de notícias 

jornalísticas (Quadro 14) que abordavam os assuntos discutidos pelos vereadores, como os 

valores gastos pela compra dos kits escolares, a declaração a respeito da funcionalidade da 

camiseta e o posicionamento da Secretaria Municipal de Educação e do Ministério Público 

frente aos assuntos polemizados pela Câmara Municipal. Nessas leituras, consideramos 

pertinente explorar: a) a aplicabilidade das citações diretas e indiretas na manifestação das 

vozes que apareciam nos textos; b) os efeitos do uso de sinais de pontuação (aspas, parênteses 

e colchetes); c) a escolha dos verbos para indicar as citações (afirmou, informou, anunciou, 

relatou, explicou); d) a introdução de recursos linguísticos na indicação das citações (segundo 

ela, de acordo com, ela ainda comentou); e) as motivações discursivas nas indefinições dos 

sujeitos por trás das ações (“A Prefeitura de Parnamirim publicou”, “A Secretaria de 

Educação negou”, “A oposição na Casa reagiu”, “O Ministério Público do Rio Grande do 

Norte recomendou”); e d) as diferentes operações de retextualização64 das falas dos 

vereadores encontradas nos textos jornalísticos (substituição de uma palavra, acréscimo de 

                                                             
64 Marcuschi (2001, p. 46) formula o conceito de retextualização, entendida como “[...] um processo que envolve 

operações complexas [de passagem do texto falado para o escrito e vice-versa] que interferem tanto no código 

como no sentido [...]”. Para o autor, o processo de retextualização do texto falado para o texto escrito, por 

exemplo, é marcado por algumas operações, como eliminação de hesitações, introdução da pontuação, retirada 

de repetições, reordenação sintática, reformulação de informações, acréscimo de informações, condensação de 

ideias etc.  
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uma palavra, eliminação de uma palavra, condensação de enunciados, complementação de 

informações e retirada de marcas linguísticas tipicamente orais). 

A partir do que foi exposto até aqui, podemos identificar a confluência da gramática 

com as práticas da oralidade e da leitura, no sentido de ser abordada a partir de sua 

funcionalidade, construindo sentidos na interação entre sujeitos. Destacamos, por exemplo, 

que o trabalho com os sinais de pontuação, a partir da leitura dos textos jornalísticos, não se 

constituiu isoladamente, mas amalgamado às necessidades comunicativas. Ressaltamos, 

também, que o trabalho com as formas verbais não ocorreu separadamente da fala dos 

vereadores, e, sim, vinculado às intenções que se pretendia alcançar com seu interlocutor. 

Nesse contexto, Antunes (2014, p. 131) defende que uma análise de texto 

 
[...] não pode desvincular-se dos sentidos e das intenções expressos no texto 

com um todo [...]. Na verdade, qualquer ponto gramatical presente em um 

texto se expressa, se justifica e se explica em submissão a esses sentidos e 

intenções. A gramática é, pois, serva desses sentidos e intenções. Isolá-la, 

então, dar-lhe inteira autonomia é falsear sua autêntica natureza e sua 

verdadeira função. 

 

 Por essa razão, buscamos prescindir de um ensino de gramática que tende a se focar 

somente na identificação e na classificação de certas unidades gramaticais, 

independentemente de sua relação com as exigências das situações de interação. Assim como 

defendemos o ensino da leitura e da escrita em contextos reais de uso, também acreditamos na 

importância do ensino da gramática como parte de um contexto situado da língua(gem), em 

seu elo com os diferentes gêneros dos textos escritos e orais. 

 A respeito dos textos orais, em seus mais variados gêneros, assumimos a importância 

de eles serem amalgamados a uma reflexão sobre seus usos, respondendo ao desempenho 

cidadão do aluno nos contextos de interlocução. Entendemos que a oralidade deve ser tratada 

como eixo de ensino, e não como um mero percurso de passagem para explorar outros objetos 

de ensino e de aprendizagem (DOLZ; SCHNEUWLY; HALLER, 2011). A despeito disso, 

Melo e Cavalcante (2006, p. 183) asseveram que o trabalho com a oralidade não se 

fundamenta a ensinar o aluno a falar, nem somente a conversar com o colega sobre um 

assunto qualquer, mas, principalmente, a “[...] identificar, refletir e utilizar a imensa riqueza e 

variedade de usos da língua na modalidade oral”.  

Com base nesse entendimento, o projeto de letramento de nossa pesquisa objetivou 

promover eventos que permitissem aos alunos o contato com os gêneros orais enquanto 
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objetos de ensino da língua materna, especialmente os gêneros das situações públicas mais 

formais de interação, em distinção daqueles cotidianamente utilizados e já dominados pelos 

alunos em seu convívio social mais imediato. Visamos, portanto, utilizar uma abordagem que 

ultrapassasse o tratamento da oralidade como meio para explorar os diversos outros eixos de 

ensino ou, ainda, como mero instrumento de interlocução em sala de aula.  

 Um exemplo disso foi o debate realizado no projeto de letramento. O referido gênero 

surgiu a partir da divergência de posicionamentos dos estudantes no que diz respeito aos 

valores gastos na compra dos kits escolares adquiridos pela Secretaria Municipal de 

Educação. Entre si, concordavam sobre a falta de plausibilidade quanto à eficácia da camiseta 

no combate ao mosquito Aedes aegypti, no entanto, discordavam acerca da aquisição dos kits 

escolares. Nesse sentido, parte dos estudantes era favorável à defesa do kit como material 

importante para os professores trabalharem com seus alunos, porém, outra parte era contrária 

à compra do kit, em decorrência de outras necessidades escolares que mereciam investimento.  

 Em face desse panorama, o grupo que se posicionou a favor da aquisição dos kits 

escolares apresentou os seguintes tópicos argumentativos: a) o tema sobre o combate ao Aedes 

aegypti é relevante para a sociedade e importante de ser estudado nas escolas; b) o kit escolar 

traz orientações para os alunos e também para os pais dos alunos, ajudando-os no combate ao 

mosquito e na prevenção das doenças; c) muitas escolas estão com a impressora quebrada ou 

sem tinta para imprimir textos da internet, ficando sem material para auxiliar no estudo acerca 

do Aedes aegypti; d) os professores não têm condições financeiras de comprar materiais sobre 

o tema; e) o kit escolar vai auxiliar os professores no planejamento de suas aulas. Esse grupo, 

em defesa de seu posicionamento, reportou-se à fala da Secretária Municipal de Educação, 

apresentada em um dos textos jornalísticos lidos em sala de aula (Anexo F): “Quanto custa a 

prevenção? Quanto custa a saúde de uma criança? Há realmente preço? É lamentável que uma 

câmara de vereadores questione uma secretaria por fazer valer a prevenção, por fazer com que 

a informação, através de seus professores, chegue a seus alunos”. 

Por sua vez, o grupo que se posicionou contrário à aquisição dos kits escolares 

apresentou os seguintes tópicos argumentativos: a) em nossa escola e em outras faltam 

computadores no laboratório de informática e dinheiro para manutenção dos computadores 

quebrados; b) não há fardamento nem livros didáticos suficientes para todos os alunos; c) a 

merenda escolar é repetitiva e sem variedade; d) falta dinheiro para a compra de material 

escolar importante para a realização dos trabalhos, como cartolina, cola, tinta etc.; e) sermos 

contra a aquisição do kit escolar não significa sermos contra o combate ao Aedes aegypti; f) 
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os professores podem trabalhar com os alunos sobre o tema sem dependerem de um kit 

escolar que custa caro; g) a escola pode convidar profissionais para realizarem uma palestra a 

respeito do tema. O referido grupo, na defesa de seu posicionamento, fez alusão a um dos 

textos jornalísticos discutido em sala de aula (Anexo G), no qual o Ministério Público do RN 

destacou diferentes medidas que não foram cumpridas pela prefeitura do município. 

Podemos perceber que, por meio do debate, ambos os grupos construíram argumentos 

que desnudaram seus olhares, suas percepções, suas inquietações e seus diferentes modos de 

pensar, de forma a exercerem a criticidade sobre o que se pretendia, sendo a favor ou não de 

uma ação efetuada. Desse modo, concordamos com Dolz, Schneuwly e De Pietro (2011, p. 

214) ao explicitarem que 

 
[...] o debate, que desempenha um papel importante em nossa sociedade, 

tende igualmente a tornar-se necessário na escola atual, na qual fazem parte 

dos objetivos prioritários as capacidades dos alunos para defender oralmente 

ou por escrito um ponto de vista, uma escolha ou um procedimento de 

descoberta. [...] o debate coloca assim em jogo capacidades fundamentais, 

tanto dos pontos de vista linguístico (técnicas de retomada do discurso do 

outro, marcas de refutação etc.), cognitivo (capacidade crítica) e social 

(escuta e respeito pelo outro), como do ponto de vista individual (capacidade 

de se situar, de tomar posição, construção de identidade) [...].  

 

Em acordo com essa afirmação, compreendemos que o debate realizado se constituiu 

como um importante instrumento para o desenvolvimento da oralidade dos discentes, tendo 

em vista que propiciou: a) o uso de elementos linguísticos para a construção de seus 

argumentos; b) a autonomia de manifestar os seus posicionamentos críticos, de acordo com 

suas opiniões e concepções; c) a possibilidade de escutar o outro (o grupo) e ser por ele (o 

grupo) escutado, constituindo-se como sujeitos que escutam para desvelar a compreensão de 

algo e refutar quando se fizer necessário, e não para se apassivar às ideias postas. 

Convém acrescentarmos que, para a realização desse gênero oral, optamos por abordar 

com os alunos a intertextualidade como uma estratégia de argumentação, haja vista o seu 

funcionamento enquanto recurso de autoridade (KOCH; ELIAS, 2016), cuja responsabilidade 

pelo dizer é atribuída à credibilidade das fontes citadas. No caso, recorremos ao uso de 

citações diretas e indiretas (exploradas também na leitura dos textos jornalísticos) como 

possíveis estratégias a serem empregadas no processo argumentativo do debate. Além disso, 

levamos em consideração as experiências escolares dos alunos, a respeito das quais a 

professora Catarina, que já acompanhava grande parte da turma desde o 4º ano, compartilhou 
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algumas dificuldades recorrentemente manifestadas (e confirmadas) por eles em ocasiões que 

demandavam apresentações orais, como, por exemplo: timidez, escondendo o rosto com a 

folha de papel que servia como suporte do texto escrito ou mesmo rindo; e falta de contato 

visual com o seu interlocutor, estando de cabeça baixa e com os olhos fixos no papel durante 

sua vez de falar.  

A realização do debate esteve, portanto, articulada a um ensino que visava contribuir 

com experiências para o desenvolvimento da oralidade e, no caso do referido gênero, com a 

construção de conhecimentos da língua(gem) oral necessária à manifestação e ao exercício de 

respeito à coexistência de opiniões divergentes entre os alunos. Para tanto, as diferentes 

competências da língua se interligaram na construção de tomada de posições baseadas em 

assistir ao vídeo, para se inteirar dos fatos e construir suas compreensões iniciais; na leitura 

dos textos jornalísticos, para ampliar suas compreensões e formação de opiniões; na escrita 

dos tópicos argumentativos, para auxiliar em sua fala no decurso do debate; na escuta do 

debate, para identificar as críticas e as posturas discordantes, (re)construindo os sentidos em 

sua própria fala; e nos elementos linguísticos, para auxiliar nas estratégias argumentativas de 

seus posicionamentos. 

Em nossa perspectiva, essa relação entre as competências de escutar, falar, ler e 

escrever, configurada pelo real funcionamento da língua(gem), fomenta a posse da palavra 

como processo de apreciação valorativa dos papéis que precisamos assumir em nossas 

relações sociais, em um exercício de diálogo com as diferenças que são próprias entre os 

sujeitos. Trata-se de uma apreciação valorativa sendo tecida, nesse sentido, pela 

indissolubilidade entre a palavra e o seu contexto de escuta, de fala, de leitura e de escrita. 

Compreendemos, também, que a interligação dessas diferentes etapas permitiu que os 

alunos obtivessem maior clareza sobre seus posicionamentos e, assim, compartilhassem suas 

apreciações com a Secretária de Educação do município de Parnamirim/RN. Para tanto, cada 

grupo se reuniu com o propósito de produzir por escrito suas apreciações de apoio ou de 

preocupação acerca da aquisição do kit escolar. A seguir, apresentamos os textos escritos 

produzidos. 
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 Imagem 25 – Texto escrito em apoio à compra do kit escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parnamirim, 08 de abril de 2016. 

Prezada Senhora Secretária de Educação,  

Nós somos alunos do 5º A matutino, da Escola Municipal Raimunda Maria da Conceição. 

Nós estamos acompanhando a polêmica da aquisição dos kits escolares contra a proliferação do 

mosquito Aedes aegypti. A senhora falou para o Jornal Portal no Ar que “Quanto custa a prevenção? 

Quanto custa a saúde de uma criança? Há realmente preço? É lamentável que uma câmara de vereadores 

questione uma secretaria por fazer valer a prevenção, por fazer com que a informação, através de seus 

professores, chegue a seus alunos”. Nós concordamos com a senhora, porque achamos que os kits 

escolares vão ajudar os professores no planejamento das suas aulas sobre o tema, dando informações 

importantes para a gente combater o mosquito e se prevenir das doenças que ele transmite.  

Como a senhora comentou na Tribuna do Norte “Não há preço para salvar uma vida”. Portanto, 

nós somos a favor da aquisição dos kits escolares. Eles falam de um tema importante que vai ajudar nosso 

bairro, escola e família para se prevenir contra os perigos causados pelo mosquito Aedes aegypti. 

Atenciosamente, 

Alunos eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
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 Imagem 26 – Texto escrito como indicativo de preocupação acerca da compra do kit escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

Parnamirim, 08 de abril de 2016. 

 

Prezada Sra. Secretária de Educação,  

Nós somos alunos do 5º A matutino, da Escola Municipal Raimunda Maria da Conceição, 

localizada no bairro de Pium. 

Na nossa escola nós tivemos a oportunidade de assistir o vídeo da sessão dos vereadores e ler 

notícias que falam da compra dos kits escolares de combate ao mosquito Aedes aegypti. 

Na Tribuna do Norte a senhora disse que “A temática [do kit escolar], além de permanente e 

eficiente, é forma de mobilizar a população contra os riscos da proliferação do mosquito. Como não há 

vacinas, a única forma de se prevenir é mobilizando a população para acabar com os focos. A Secretaria 

de Educação achou por bem contribuir com essa temática. Não há preço para se salvar uma vida”. Nós 

achamos importante combater o mosquito Aedes aegypti. Ele tem causado sofrimento para muitas 

pessoas, muitas pessoas não sabem direito como combater o mosquito e muitas não se importam de 

ajudar. Porém e sinceramente, nós desejamos que os gastos com a compra dos kits escolares não 

prejudiquem os investimentos que a nossa escola precisa, porque a nossa escola tem só quatro 

computadores funcionando na sala de informática, os quatro computadores não entram na internet, não há 

fardamento e livros didáticos para todos os alunos, a nossa merenda é repetitiva e sem variedade e a 

nossa escola não tem dinheiro para comprar materiais para nossos trabalhos. 

Gostaríamos muito de contar com a sua ajuda nos investimentos para nosso aprendizado e que a 

nossa escola precisa (como computadores na escola e internet). 

Atenciosamente, eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
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Notemos que, em ambas as cartas argumentativas, os discentes exerceram sua 

condição política de cidadãos, dispondo-se a se posicionar frente a uma polêmica 

intrinsecamente relacionada ao seu contexto de vida escolar. Quando um grupo de alunos 

demonstra seu apoio à aquisição do kit escolar (“Nós concordamos com a senhora, porque 

achamos que os kits escolares vão ajudar os professores no planejamento das suas aulas”), 

ou, ainda, quando o outro grupo manifesta sua preocupação por tal compra efetuada (“Porém 

e sinceramente, nós desejamos que os gastos com a compra dos kits escolares não 

prejudiquem os investimentos que a nossa escola precisa”), é possível identificarmos a 

concepção de aluno almejada e encorajada pelo viés social do projeto de letramento – aluno 

concebido como agente de letramento (KLEIMAN, 2006a), que não se acomoda ao que está 

sendo dito ou feito, seja refletindo em suas concordâncias ou discordâncias, seja sinalizando 

aprovações, inquietações ou pedidos no decurso de suas palavras.   

Por esse motivo, partilhamos nossa compreensão de que o ensino de Língua 

Portuguesa, a partir do projeto de letramento, proporciona o fortalecimento da agência dos 

alunos, ao tecê-la junto à integração entre os eixos de ensino. Dessa forma, aos alunos é 

oportunizado o exercício de seu desempenho linguístico a serviço dos sentidos e dos 

propósitos que se intenciona alcançar, em um ensino que visa abordar a oralidade, a leitura, a 

escrita e a gramática como facetas integradas às suas competências discursivas.  

A título de ilustração, citamos a funcionalidade da gramática em face da realização dos 

textos das Imagens 25 e 26. Nosso olhar voltou-se para a seleção de conteúdos gramaticais 

relevantes às intenções de escrita dos estudantes, mediante as dificuldades por eles 

apresentadas nas versões iniciais de seus textos escritos. Como exemplificação, apresentamos 

as duas primeiras versões de cada texto e o que identificamos como necessariamente 

importante para ser abordado.  
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Quadro 17 – Versões iniciais dos textos escritos 
Versão 1 do texto escrito em apoio  

à aquisição do kit escolar 

Versão 2 do texto escrito em apoio  

à aquisição do kit escolar 

Parnamirim 08 de abril de 2016. 

 

Prezada Secretária de Educação 

 

Nós somos alunos do 5º A da Escola Municipal 

Raimunda Maria da Conceição. 

 

Nós estamos acompanhado a polêmica da aquisição 

dos kits escolares contra a proliferação do mosquito 

Aedes aegypti. A senhora falou que “Quanto custa 

a prevenção? Quanto custa a saúde de uma criança? 

Há realmente preço? É lamentável que uma câmara 

de vereadores questione uma secretaria por fazer 

valer a prevenção, por fazer com que a informação, 

através de seus professores, chegue a seus alunos”. 

Nós concordamos com a senhora. Nós achamos que 

os kits escolares vai ajudar os professores no 

planejamento das suas aulas. Eles vão dar 

informações importantes pra gente combater o 

mosquito e se prevenir das doenças que o mosquito 

transmite.  

 

Como a senhora falou “Não há preço para salvar 

uma vida”. Nós somos a favor da aquisição dos kits 

escolares.  

 

Alunos eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

. 

 

Parnamirim 08 de abril de 2016. 

 

Prezada Senhora Secretária de Educação  

 

Nós somos alunos do 5º A da Escola Municipal 

Raimunda Maria da Conceição. 

 

Nós estamos acompanhando a polêmica da 

aquisição dos kits escolares contra a 

proliferação do mosquito Aedes aegypti. A 

senhora falou para o jornal Portal no ar que 

“Quanto custa a prevenção? Quanto custa a 

saúde de uma criança? Há realmente preço? É 

lamentável que uma câmara de vereadores 

questione uma secretaria por fazer valer a 

prevenção, por fazer com que a informação, 

através de seus professores, chegue a seus 

alunos”. Nós concordamos com a senhora 

porque nós achamos que os kits escolares vão 

ajudar os professores no planejamento das suas 

aulas. Eles vão dar informações importantes 

para a gente combater o mosquito e se prevenir 

das doenças que o mosquito transmite.  

 

Como a senhora falou na tribuna do norte “Não 

há preço para salvar uma vida”. Nós somos a 

favor da aquisição dos kits escolares. Eles falam 

de um tema importante que vai ajudar nosso 

bairro, escola e família para se prevenir contra 

os perigos causados pelo mosquito Aedes 

aegypti. 

 

Atenciosamente 

 

Alunos eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

 

Versão 1 do texto escrito como indicativo de 

preocupação quanto à aquisição do kit escolar 

Versão 2 do texto escrito como indicativo de 

preocupação quanto à aquisição do kit 

escolar 

Parnamirim, 08 de abril de 2016. 

 

Prezada Sra. Secretária de Educação 

 

Nós somos alunos do 5º A matutino da Escola 

Municipal Raimunda Maria da Conceição 

localizada no bairro de Pium. 

 

Na tribuna do norte a senhora disse que “A 

temática, além de permanente e eficiente, é forma 

de mobilizar a população contra os riscos da 

proliferação do mosquito. Como não há vacinas, a 

única forma de se prevenir é mobilizando a 

população para acabar com os focos. A Secretaria 

de Educação achou por bem contribuir com essa 

temática. Não há preço para se salvar uma vida”. 

Parnamirim, 08 de abril de 2016. 

 

Prezada Sra. Secretária de Educação 

 

Nós somos alunos do 5º A matutino da Escola 

Municipal Raimunda Maria da Conceição 

localizada no bairro de Pium. 

 

Na nossa escola nós tivemos a oportunidade de 

assistir o vídeo da sessão dos vereadores e ler 

notícias que falam da compra dos kits escolares 

de combate ao mosquito Aedes aegypti. 

 

Na Tribuna do Norte a senhora disse que “A 

temática, além de permanente e eficiente, é 

forma de mobilizar a população contra os riscos 
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Nós achamos importante combater o mosquito 

Aedes aegypti. Ele tem causado sofrimento pra 

muitas pessoas e muitas pessoas não sabem direito 

como combater o mosquito e muitas pessoas não 

tão nem aí pra ajudar. Nós exigimos que os gastos 

com a compra dos kits escolares não prejudique os 

investimentos que a nossa escola precisa. A nossa 

escola tem só quatro computadores funcionando, os 

quatro computadores não entram na internet, não há 

fardamento e livros didáticos para todos os alunos, 

a nossa merenda é repetitiva e sem variedade, a 

nossa escola não tem dinheiro pra comprar 

materiais para nossos trabalhos. 

 

Exigimos contar com a sua ajuda nos investimentos 

pra nosso aprendizado. 

 

Atenciosamente 

 

Alunos eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

 

da proliferação do mosquito. Como não há 

vacinas, a única forma de se prevenir é 

mobilizando a população para acabar com os 

focos. A Secretaria de Educação achou por bem 

contribuir com essa temática. Não há preço para 

se salvar uma vida”. Nós achamos importante 

combater o mosquito Aedes aegypti. Ele tem 

causado sofrimento para muitas pessoas e 

muitas pessoas não sabem direito como 

combater o mosquito e muitas pessoas não se 

importam de ajudar. Porém nós desejamos que 

os gastos com a compra dos kits escolares não 

prejudiquem os investimentos que a nossa 

escola precisa. A nossa escola tem só quatro 

computadores funcionando na sala de 

informática, os quatro computadores não entram 

na internet, não há fardamento e livros didáticos 

para todos os alunos, a nossa merenda é 

repetitiva e sem variedade e a nossa escola não 

tem dinheiro para comprar materiais para nossos 

trabalhos. 

 

 

Gostaríamos muito de contar com a sua ajuda 

nos investimentos para nosso aprendizado.  

 

Atenciosamente 

 

Alunos eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

 
        Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Vejamos que, em ambas as versões, cada grupo apresentou domínio de elementos de 

natureza discursiva (BALTAR, 2003), como características estruturais e relativamente 

estáveis do gênero carta (por exemplo: local e data, vocativo, corpo do texto e assinatura). 

Remetemo-nos, assim, ao que Devitt (2009) preconizou a respeito do repertório de gêneros 

que os alunos possuem, os quais servem como potenciais referências para novas situações de 

escrita. Nessa perspectiva, inferimos que a carta de solicitação, encaminhada ao Coordenador 

de Promoção à Saúde de Parnamirim/RN (Imagem 4), serviu como andaime para esse novo 

contexto de uso da escrita.  

Observemos, também, o domínio de elementos de natureza textual (BALTAR, 2003), 

como a construção coerente das informações apresentadas nos diferentes parágrafos do texto 

de apoio à aquisição do kit escolar (por exemplo: identificação de quem escreve, introdução 

ao tema, concordância com a fala de sua interlocutora e justificativa para seu 

posicionamento). Além disso, notemos o domínio de elementos de natureza linguística 
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(BALTAR, 2003), como o uso das aspas para identificar as citações diretas e os verbos para 

introduzir tais citações.  

Por outro lado, além da necessidade de os alunos ampliarem os elementos de natureza 

discursivo-textual (por exemplo: acréscimo de informações que sustentem a coerência e a 

argumentação textual), distinguimos a precisão de eles adequarem elementos linguísticos às 

condições de produção em que ocorrem, isto é, ao considerarem que o destinatário era a 

Secretária Municipal de Educação, precisariam utilizar certa formalidade no uso da língua 

escrita. Portanto, chamamos a atenção para alguns registros, em especial, para aqueles que os 

alunos, em grupo, não conseguiam perceber, os quais necessitavam da nossa intervenção e da 

professora Catarina. 

 

 Emprego da preposição “pra” e da expressão “não tão nem aí pra ajudar”, refletindo 

com os alunos se tais usos seriam mais apropriados em contextos formais ou menos 

formais das modalidades oral e escrita da língua. 

 

 Uso do verbo “exigimos”, percebendo como o seu destinatário poderia interpretar tal 

valor semântico, e as eventuais mudanças de percepção caso utilizassem outros verbos 

que atendessem às suas intenções.  

 

 Conectivos como elementos de construção coesiva e argumentativa entre partes dos 

textos, criando e articulando as relações de sentido pretendidas, como os marcadores 

de oposição, de conclusão e de explicação/justificativa. 

 

 Emprego da vírgula e do colchete, destacando seus efeitos de uso nos textos 

produzidos.  

 

Conforme podemos evidenciar, as lacunas apresentadas nos textos escritos tornaram-

se referências para a apreensão de possibilidades sobre o que ensinar de gramática, voltando-

se, portanto, para uma gramática desencadeada pela língua escrita em uso nas situações de 

interação. Esse aspecto permitiu que os alunos compreendessem os efeitos de sentido que os 

elementos linguísticos podem produzir consonante as características do gênero em que o texto 

se realiza, do seu destinatário, do que se pretende dizer e do propósito que se intenciona 

alcançar.  
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Assumimos esse enfoque por concordarmos com Bakhtin/Voloshinov ([1929] 2012, p. 

96), ao expor: 

 
O que importa não é o aspecto da forma linguística que, em qualquer caso 

em que esta é utilizada, permanece sempre idêntico. Não; para o locutor o 

que importa é aquilo que permite que a forma linguística figure num dado 

contexto, aquilo que a torna um signo adequado às condições de uma 

situação concreta dada. Para o locutor, a forma linguística não tem 

importância enquanto sinal estável e sempre igual a si mesmo, mas somente 

enquanto signo sempre variável e flexível. 

 

Baseando-nos nessa asserção, buscamos orientar os educandos a refletirem sobre o uso 

que se faz dos elementos linguísticos dentro de um dado contexto, tanto na leitura quanto na 

produção do texto escrito e oral, levando-os a perceber que tais elementos não são resultados 

de meras escolhas fortuitas, mas de escolhas derivadas dos sentidos que se deseja construir. 

Não se trata, portanto, de um ensino ancorado por uma concepção de gramática alheia às 

exigências das práticas sociais de uso da língua, independentemente de seu valor e 

aplicabilidade à função social dos gêneros em que os textos se materializam e dos sentidos 

que se deseja fomentar com seus interlocutores.   

Sob essa perspectiva, o ensino de língua escrita (e oral) em nosso projeto de 

letramento não esteve confinado a prescrições gramaticais absolutas, como se existisse uma 

única forma linguística correta. Se a língua é variável e flexível (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 

[1929] 2012), devemos considerar a importância de “[...] saber discernir o que é adequado a 

cada situação, para se poder, com eficiência, escolher esta ou aquela norma, este ou aquele 

padrão vocabular, este ou aquele tom, esta ou aquela direção argumentativa” (ANTUNES, 

2007, p. 99). 

Corroborando essa visão, objetivamos orientar os alunos a identificarem que os 

elementos linguísticos utilizados nos textos escritos (e orais) são flexíveis às diferentes 

situações de interação. Logo, se os alunos evitaram utilizar as expressões “pra” e “tão” 

(derivada do verbo “estão”) nos textos encaminhados à Secretária Municipal de Educação, 

devido ao caráter mais formal do contexto de escrita, o mesmo não ocorreu em outros eventos 

de letramento.  
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 Nas paródias produzidas pelos alunos, apresentadas à comunidade escolar na Feira de 

Conhecimento65, a forma preposicional “pra” esteve adequadamente presente em suas 

escritas, dando ritmo ao texto paródico. Essa presença também foi identificada pelos 

alunos nas letras de música em que suas paródias se basearam. 

 

Quadro 18 – Uso do “pra” em paródias e letras de música matriz 

Trecho da letra de música matriz66 Trecho da paródia produzida 

 

 

Solta o som que é pra me ver dançando 

Até você vai ficar babando 

Para o baile pra me ver dançando 

Chama atenção à toa 

Perde a linha fica louca 

 

(Show das poderosas/Anitta) 

 

Solta o som que é pra me ver tirando a água 

Que o mosquito vai sair perdendo 

Não fique aí parado 

Venha combater também 

(Anexo P) 

 

Tu não tem nada pra fazer  

E fica nessa agonia 

Fala de mim, pensa em mim 

24 horas por dia 

 

(24 horas por dia/Ludmilla) 

 

 

O mosquito não tem nada pra fazer 

E fica nessa agonia 

Pica a gente, mata a gente 

Algumas tantas horas por dia 

 

(Anexo Q) 

     Fonte: Site Vagalume e acervo da pesquisadora. 

 

 Na leitura de algumas charges, os alunos tiveram a oportunidade de refletir sobre a 

liberdade dos chargistas de fazerem uso de registros informais, tendo em vista que as 

situações apresentadas no referido gênero retratavam conversas espontâneas 

tipicamente orais. Um exemplo disso se encontra na Imagem 2, em que o chargista 

recorreu à forma abreviada do verbo “estou” (“tô”), e na Imagem 27, com o marcador 

conversacional “né”. Ainda, uma aluna valeu-se dessa informalidade na produção de 

sua charge, tendo consciência de que, para aquele contexto de escrita, seria 

adequadamente possível fazer uso do registro preposicional “pra” e do marcador 

conversacional “né”.   

 

                                                             
65 A Feira de Conhecimento da escola é um evento que se realiza ao final do ano letivo, em que cada turma 

compartilha, com a comunidade escolar, diferentes trabalhos desenvolvidos, por meio da música, peça de teatro,  

exposição oral, pintura etc. No ano de 2016, a Feira aconteceu no dia 14 de dezembro e, no caso da turma do 5º 

ano, optou-se pela apresentação de paródias e pela realização de exposição oral. 
66 As letras de música se encontram disponíveis em <https://www.vagalume.com.br/anitta/show-das-poderosas. 

html> e <https://www.vagalume.com.br/ludmilla/24-horas-por-dia.html> Acesso em: 07 jun. 2016. 
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Imagem 27 – Exemplo de charge lida 

 
                  Fonte: Site Sorriso Pensante, de Ivan Cabral67. 

 

 

 

Imagem 28 – Exemplo de charge produzida 

 
                  Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

                                                             
67 Publicada em 2016, a charge se encontra disponível em: <http://www.ivancabral.com/search/label/dengue>.  

Acesso em: 04 ago. 2016. 
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Entendemos que promover uma reflexão sobre o uso e a adequação dos elementos 

linguísticos, o grau de formalidade dos gêneros e os sentidos pretendidos implica situar o 

ensino de gramática como parte constitutiva dos eventos de letramento, com vistas a 

contribuir para a formação de leitores e escreventes (como também falantes e ouvintes) dos 

gêneros discursivos diversos. Aliás, em um projeto de letramento, trata-se de ensinar a 

gramática para potencializar a ação social dos estudantes, fortalecendo suas vozes em prol dos 

objetivos que se pretende alcançar.  

Conforme esclarece Kleiman (2007, p. 15), 
 

[...] os estudos do letramento nos mostram, e isto é muito importante para a 

reflexão curricular, que os eventos de letramento exigem a mobilização de 

diversos recursos e conhecimentos por parte dos participantes das atividades. 

Isso significa que alguns eventos de letramento voltados para a resolução de 

alguma meta da vida social criarão, sem dúvida alguma, inúmeras 

oportunidades de aprendizagem para os participantes [...]. 

 

 Em concordância com esse pensamento, compreendemos que o projeto de letramento 

“Não pise na bola! Faça um gol contra o Aedes aegypti!”, por partir de práticas sociais 

voltadas para as necessidades, os interesses e as inquietações dos alunos, tornou viável a 

criação de oportunidades entre o trabalho com eixos de ensino da língua e a construção de 

aprendizagens relevantes ao potencial agentivo dos estudantes.  

 Como exemplos, podemos citar a carta de solicitação encaminhada ao Coordenador de 

Promoção à Saúde de Parnamirim/RN (Imagem 4) e as aprendizagens construídas por meio 

dessa produção escrita e dos outros eventos de letramento que, posteriormente, surgiram em 

razão do atendimento à solicitação. Recordemos que esse gênero foi escolhido com a 

finalidade de os alunos solicitarem a vinda de um agente de endemia e/ou enfermeiro na 

escola, com o intuito de que esse(s) profissional(is) realizasse(em) uma palestra sobre o 

mosquito Aedes aegypti.  

 Por meio dessa prática de escrita, o processo de ensino esteve firmado no valor social 

de um escrever situado em seu real contexto de produção e uso pretendido, em que os alunos 

tiveram a possibilidade de participar de outros eventos de letramento ao terem a solicitação 

atendida pelo seu destinatário, conforme mostram os tópicos seguintes.  

 

a) Elaboração de perguntas a serem feitas aos palestrantes (quatro profissionais de 

enfermagem), adotando a escrita como suporte de memória para o que seria 

questionado oralmente. Enfatizamos com os alunos a relevância de fazerem perguntas 
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que trouxessem novos conhecimentos para os estudos do projeto de letramento, 

abordando assuntos que ainda não houvéssemos estudado e cujas respostas ainda não 

tivéssemos construído; além disso, exploramos as possibilidades de formulação de 

perguntas, fosse com o uso do ponto de interrogação, fosse com o uso da expressão 

“Gostaríamos de saber”. Somado a isso, retomamos a reflexão sobre alguns recursos 

da oralidade68, discutindo a importância do tom e da elocução da fala para que os seus 

interlocutores ouvissem com clareza o que seria perguntado.  

 

Quadro 19 – Perguntas previamente elaboradas para a palestra 

Aluna Safira 
Eu gostaria de saber se a síndrome de Guillain-Barré só pode 

pegar quando o bebê está na barriga da mãe ou só na fase adulta. 

 

Aluno Ryu 

Se eu pegar a síndrome de Guillain-Barré, eu posso pegar de 

novo? 

 

Aluna Gisele Carolayne 
Se uma mulher grávida tiver dengue ou chikungunya, o bebê pode 

nascer com microcefalia? E o Guillain-Barré, é só com o zika 

vírus? 

Aluna Débora 

Eu gostaria de saber como eu posso matar o mosquito Aedes 

aegypti se eu encontrar um foco do mosquito em minha casa. 

 

Aluno Orfeu 
Por que o mosquito Aedes aegypti é capaz de transmitir muitas 

doenças? 

 
                              Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 

b) Realização da palestra, marcada por uma interação relativamente informal com os 

alunos, o que ajudou a criar uma relação mais próxima com o grupo, sobretudo, pelo 

fato de uma das enfermeiras já ser conhecida pela turma, pois trabalhava no posto de 

saúde da comunidade do entorno escolar.  

 

 

                                                             
68 No debate sobre a aquisição do kit escolar, que antecedeu esse trabalho com a formulação de perguntas, 

observamos a necessidade de trabalhar recursos da oralidade no decurso do projeto de letramento, uma vez que 

parte dos estudantes ainda demonstrava timidez e nervosismo nas ocasiões que demandavam a manifestação de 

sua fala em gêneros públicos de caráter mais formal. A timidez e o nervosismo se revelavam por meio da 

predominância do tom baixo de fala, risos e pouco (ou nenhum) contato visual com seu interlocutor.  
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Imagem 29 – Realização da palestra com profissionais de enfermagem 

        
                      Fonte: Acervo da pesquisadora.                                      

 

 

Na escuta da palestra, os alunos se tornaram partícipes ativos em sua aprendizagem, 

fazendo as perguntas elaboradas previamente ao encontro, como também tecendo outras na 

medida em que as dúvidas surgiam com os conhecimentos compartilhados pelos palestrantes. 

Decerto, nesse evento de letramento, foram cultivados a curiosidade, o escutar, o falar e o 

questionar pelo querer aprender.  

 

Quadro 20 – Novas perguntas que surgiram no decorrer da palestra 

Aluna Maria 
Uma pessoa pode ter dengue, chikungunya e zika ao mesmo tempo? [...] Se 

aparecer mosquitos, entende, de tipos [vírus] diferentes picando? 

 

Aluna Bianca 
O mosquito Aedes aegypti vive quanto tempo? 

 

Aluna Safira 

Quando eu tô com zika...é::: e os efeitos começam a passar, a ir embora, sabe, e um 

outro mosquito me pica, eu posso ter zika de novo? 
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Aluna Laura 
Eu gostaria de saber se um bebê que nasce sem microcefalia pode ter microcefalia 

depois do nascimento. 

 

Pesquisadora-participante 
Em nosso Estado, há muitos casos da microcefalia causados pelo zika vírus?  

 

[...] 

Eu estava organizando uma atividade do projeto e fui selecionando algumas fotos 

de pessoas com microcefalia. Mas na internet, eu não encontrei nenhuma foto de 

uma pessoa idosa com microcefalia. E aí eu fiquei pensando sobre isso... é difícil 

uma pessoa com microcefalia chegar a essa fase [de vida]? 

 

Aluno Ryu 
Uma criança que tem microcefalia, quando cresce, pode engravidar? 

 

Aluna Safira 
Se ela [pessoa com microcefalia] conseguir engravidar, o bebê pode nascer com 

microcefalia? 

 

Aluno Orfeu 

Existe cura pra microcefalia? 

 

Aluna Bianca 

Se a pessoa for picada duas vezes pela dengue, ela morre? Ou ela consegue viver? 

 

Aluno Danilo 
A minha mãe tá grávida de 7 meses... Então, meu irmãozinho corre risco de nascer 

com microcefalia? 

 

Aluno Naruto 

Eu gostaria de saber a opinião de vocês [...] A gente tá vendo, né, aí na TV, um 

monte de roubalheira... E aí, se eu ficar doente, e chegar no hospital, vão poder 

cuidar de mim? Vai ter remédio pra mim? 

 

Aluna Débora 
É só no Brasil que tem essas doenças... zika... chikungunya? 

 

Aluno Davi 
[...] em que lugar do nosso Estado tá mais forte o mosquito... tipo assim... de ter 

mais gente doente, mais gente morrendo? 

 

Aluna Safira 

Eu quero fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a palestra (+). É que eu 

quero fazer uma pergunta sobre a gripe H1N1... A vacina é só pros idosos? Ou a 

gente pode tomar também? 

 

Aluna Bianca 

E por que a gente não pode [tomar a vacina contra a gripe] agora? 

 
             Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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É possível notarmos que a participação do grupo na palestra é representativa da 

formação identitária constituída no projeto de letramento – aluno que se assume em seu 

agenciamento letrado, em lugar da passividade de uma escuta que inibe a inquietação curiosa, 

que silencia a possibilidade da pergunta e que obstaculiza o direito de dizer a palavra. Freire 

alerta ([1996] 2011c, p. 91, grifo do autor) que “a autoridade coerentemente democrática está 

convicta de que a disciplina verdadeira não existe na estagnação, no silêncio dos silenciados, 

mas no alvoroço dos inquietos, na dúvida que instiga [...]”. 

 Em um projeto sob o viés do letramento, em que o uso da língua(gem) se processa na 

interação  com o outro, a autoridade da docência não existe sem a liberdade do aluno de se 

constituir como sujeito aberto à curiosidade, inquieto pelo desejo de querer aprender mais. 

Dessa forma, a autoridade do professor é constituída no direito do aluno de participar da 

produção do conhecimento, construindo e reconstruindo o seu aprendizado em face de sua 

identidade como agente de letramento.  

 Por isso, no projeto de nossa pesquisa, a autoridade da professora Catarina (e da 

pesquisadora-participante) e a liberdade dos alunos foram sustentadas pela concepção de que 

o ensinar e o aprender são construções colaborativas, de perceber a si e ao outro como 

membros pertencentes de uma mesma comunidade de aprendizagem (AFONSO, 2011). Desse 

modo, os alunos foram incitados a colaborar no contexto da palestra, assumindo-se como 

participantes que escutavam para desvelar o conhecimento e que falavam para fazer suas 

perguntas e esclarecer suas dúvidas.  

 Essa perspectiva vai ao encontro da proposição dos PCN de Língua Portuguesa 

(BRASIL, 1997) no que concerne aos anos iniciais do ensino fundamental, ao salientar que 

um dos objetivos do trabalho com a oralidade é que o aluno desenvolva a escuta atenta, com 

vistas a construir sentidos para o texto oral, como também a formular perguntas e a solicitar 

esclarecimentos sobre o que está sendo apresentado. 

 Diante do que foi discutido até aqui, é possível evidenciarmos que o projeto de 

letramento se constitui como uma prática letrada que se estende às práticas orais. Nesse caso, 

as competências da escuta e da fala, figuradas em um gênero da oralidade, relacionam-se com 

os conhecimentos construídos em torno da situação-problema central do projeto. 

 Nessa linha de raciocínio, citemos mais uma prática da oralidade, representada pelo 

gênero exposição oral, que requereu, em seu desenvolvimento, o suporte das práticas de 

leitura e de escrita. Dolz et al. ([1998] 2011) definem a exposição oral como um gênero 

público da oralidade, em que o expositor se dirige a um auditório de maneira estruturada, 
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transmitindo-lhe informações e descrevendo ou explicando o tema de sua apresentação. Os 

autores mencionam ainda que, em termos didáticos, a exposição representa um instrumento 

para se propiciar o aprendizado de conteúdos, explorando fontes de informações, 

selecionando dados em função do tema e da finalidade visada e elaborando um esquema que 

sustente a apresentação oral. 

 No projeto de letramento, a exposição oral surge para atender a uma das ações 

planejadas: participar da Feira de Conhecimento, que tem como objetivo partilhar 

aprendizados com a comunidade (escolar e do entorno) acerca do Aedes aegypti, bem como 

sensibilizá-la sobre a importância de combate à proliferação do mosquito. O gênero exposição 

oral tornou-se, então, um instrumento de agir por parte dos alunos, na busca pela partilha de 

orientações e esclarecimentos e pela ressignificação de pontos de vista e atitudes de seu 

interlocutor. Assim, antes da exposição oral, fez-se necessário passarmos por diferentes 

etapas, dentre as quais citaremos algumas. 

 

 Retomada do repertório de conhecimentos construídos ao longo do projeto de 

letramento. Na ocasião, os alunos destacaram temas de leitura que consideravam 

relevantes para o perfil de conduta que caracterizava parte dos sujeitos da comunidade 

– aquele que jogava lixo em terrenos baldios, aquele que precisava se conscientizar da 

gravidade do problema, aquele que necessitava transpor sua individualidade para se 

atentar à saúde e ao bem-estar do coletivo. Para os alunos, era imprescindível divulgar 

as taxas de incidência dos casos de doenças e óbitos por dengue, chikungunya e zika 

vírus, em especial, os dados referentes ao Estado do RN, na tentativa de gerar 

preocupação em seus ouvintes. A esse respeito, evidenciamos uma nota de campo 

produzida a partir desse encontro:  

 
A nossa conversa [entre professora, pesquisadora-participante e alunos] 

sobre quais assuntos poderiam ser compartilhados na exposição oral 

chamou-me bastante atenção. Quando os alunos davam suas sugestões, 

faziam menção à leitura dos boletins epidemiológicos feita ao longo do 

projeto. Leitura essa que há tempos atrás foi motivo inicial de reclamação, 

rejeição e muita dificuldade de compreensão. Agora, estavam os alunos 

falando sobre a relevância do que leram nos boletins epidemiológicos e que 

tal relevância poderia ser também importante para a comunidade. [...] 

Inclusive, foi notório identificar a ampliação do vocabulário dos alunos 

quando, em suas falas, faziam uso de palavras que antes não sabiam o 

significado, como “epidemiologia”, “óbito” e “incidência”. [...].  Chamou-

me também a atenção o fato de os alunos, com autonomia, sugerirem 

assuntos a partir do perfil que traçaram sobre a comunidade. Em minha 
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opinião, o decurso das experiências do projeto de letramento ajudou os 

alunos a perceberem os sentidos sobre a relação entre “o que dizer” e “para 

quem dizer” (Pesquisadora-participante. Nota de campo realizada em 08 de 

novembro de 2016, grifo nosso). 

 

 Compreendemos que os aprendizados construídos nas práticas de leitura incidem no 

desenvolvimento das práticas orais, pois o (re)dizer se fundamenta na formação do repertório 

de conhecimentos, na ampliação do vocabulário, no repensar sobre a leitura de mundo e na 

compreensão responsiva ativa sobre o que se diz, o que se quer dizer e para quem se quer 

dizer.  

Para Kleiman e Moraes (2007, p. 55), a leitura é uma atividade constitutiva de 

aprendizagem e de integração de informações aos conhecimentos e experiências, “[...] cuja 

realização envolve ler para compreender e aprender aquilo que for relevante para o 

desenvolvimento de alguma outra atividade, conceito, valor, informação”. Especificamente no 

que tange à organização da exposição oral, os aprendizados construídos por meio dos textos 

lidos, em interface com as apreciações dos alunos acerca da comunidade, constituíram-se em 

apoio à prática social da oralidade, colocando-se a serviço dos objetivos e das ações dos 

alunos frente à Feira de Conhecimento, conforme se pode identificar no tópico seguinte. 

 

 Escolha de textos para a seleção de informações, após os alunos opinarem sobre a 

importância de se elegerem determinados temas para a exposição oral em detrimento 

de outros. Em grupos, selecionaram informações que julgavam relevantes de serem 

apresentadas, adotando como fontes de referência alguns dos textos lidos ao longo do 

projeto de letramento, como “O mosquito que incomoda muita gente”, de divulgação 

científica, e o boletim epidemiológico número 34, além do próprio material por eles 

produzido a partir dos gêneros panfleto e gráfico. Este apresentava dados estatísticos 

divulgados pelo boletim epidemiológico número 34 e aquele, orientações sobre formas 

de combate ao Aedes aegypti. 

 

 Tomada de notas para a exposição oral a partir das informações selecionadas, de 

maneira a possibilitar a natureza intertextual do mencionado gênero.  
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Imagem 30 – Tomada de notas feita por um grupo de alunos 

 
         Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Nesse sentido, o ensino do gênero exposição oral esteve pautado na concepção de que 

aprender a fazer uma exposição é, também, aprender a escolher temas conforme as 

características de seu interlocutor, a selecionar informações que se pretende apresentar e a 

tomar notas como apoio para sua fala. Nesse processo, a prática oral se relaciona com práticas 

letradas, em que o ler e o escrever podem subsidiar a realização do falar.  

Esse contexto nos aponta para o entendimento de que o projeto de letramento, 

ancorado em sua natureza ideológica, “concentra-se na sobreposição e na interação das 

modalidades oral e letrada, em vez de enfatizar uma ‘grande divisão’” (STREET, 2014, p. 

44), de modo que o próprio conceito de eventos de letramento vem a enfatizar “[...] a 

importância de um mescla de traços orais e letrados na comunicação cotidiana” (STREET, 

2014, p. 146). Em outras palavras, em vez de o projeto de letramento se alicerçar na 

dicotomização entre a escrita e a oralidade, em que esta seria regida por relações de 

simplicidade e subjetividade e aquela, por relações mais complexas e planejadas, ele se 

fundamenta na concepção de que os eventos de letramento, muitas vezes, implicam uma 

relação de interdependência entre fala e escrita, tal como a exposição oral.   
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Sob esse viés, podemos afirmar que, em sua preparação prévia, a exposição oral se 

respaldou em eventos de letramento da leitura e da escrita, assim como se constituiu como um 

evento de letramento, quando sua realização na situação oral de interação se baseou na 

tomada de notas produzidas. A seguir, apresentamos outra etapa realizada. 

 

 Apreciação crítica de exposições orais, conforme as experiências escolares dos 

alunos com esse gênero. Essa apreciação ocorreu a partir de exposições orais 

disponibilizadas em site eletrônico (Youtube)69, a fim de que os alunos identificassem: 

a) a estrutura organizacional das diferentes exposições (é possível identificar abertura, 

introdução, desenvolvimento, conclusão e fechamento?)70;  b) a utilização de recursos 

linguísticos (como emprego do verbo no futuro e expressões de organização temporal 

e exemplificação), paralinguísticos (como a entoação na elocução dos expositores) e 

cinésicos (como postura, troca de olhares e gesticulação); e c) os efeitos de sentido 

produzidos por esses recursos e se tais efeitos estavam a serviço da exposição oral. 

 

No decorrer do que foi discutido até aqui, evidenciamos que nem todas as práticas 

orais são informais e sem planejamento (KLEIMAN, [1995] 2012). Sendo assim, práticas 

como a exposição oral devem ser ensinadas e orientadas a partir da definição de seus 

interlocutores, dos objetivos almejados, dos papéis assumidos na interação entre o expositor e 

o ouvinte e dos textos orais em gêneros mais ou menos formais. A depender do contexto de 

uso, de produção e de circulação, as práticas orais requererão uma preparação envolta pela 

língua escrita, reconhecendo o repertório linguístico (como também prosódico e cinésico) a 

ser mobilizado pelo gênero. 

                                                             
69 Essas exposições orais foram feitas por outras escolas da rede pública de ensino, que as disponibilizaram no 

site eletrônico Youtube. Selecionamos exposições voltadas à situação-problema do projeto de letramento e, 

ainda, sobre outras temáticas, esclarecendo aos alunos que a opção por exibi-las não tinha o intuito de eles 

construírem conhecimentos sobre as temáticas apresentadas, mas, sim, de (re)construírem saberes mais 

específicos acerca do gênero exposição oral. A primeira exibição das exposições orais gerou uma manifestação 

de risadas pelo grupo de alunos, por eles se enxergarem no comportamento daquelas crianças expositoras (rir do 

colega que está falando; falar rápido e/ou baixo; “cutucar” o colega, indicando que é a vez de ele falar etc.), 

como também uma manifestação de admiração, quando reconheciam a desenvoltura na fala de algumas das 

crianças expositoras (falar olhando para a plateia; ajudar o colega que esqueceu a fala; falar em um tom de voz 

compreensível etc.). 
70 Na proposta de ensino de Dolz et al. (2011), a exposição oral pode ser ordenada em: fase de abertura, 

introdução ao tema, apresentação do plano, desenvolvimento e encadeamento dos diferentes temas, recapitulação 

e síntese, conclusão e encerramento. Em nível de 5º ano do ensino fundamental, optamos por trabalhar com a 

fase de abertura, introdução ao tema, desenvolvimento do tema, conclusão e encerramento. 
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À luz das análises feitas, é possível reconhecermos a viabilidade da integração entre 

leitura, escrita, oralidade e gramática sob a perspectiva do projeto de letramento, que, ao partir 

da prática social para o conteúdo (KLEIMAN, 2007), possibilita a tessitura entre as 

competências de uso da língua sem denegar as especificidades de cada uma. Compreendemos 

que o movimento da prática social para o conteúdo torna possível a unicidade das 

competências, de modo que os aprendizados construídos em cada eixo de ensino podem 

colaborar mutuamente.  

É importante ressaltarmos, então, que a integração entre os eixos de ensino nos leva a 

entender que o agir do aluno não está dissociado do seu pensar, fundindo-se ambos nas 

contribuições circunscritas às competências da língua escrita e oral. Dessa maneira, o ensino 

da língua (escrita e oral), a partir do projeto de letramento, é construtor da formação e da ação 

cidadã do aluno, enquanto sujeito que lê, escreve, fala e escuta para compreender e produzir, 

aprender e ensinar, revelar e desvelar conhecimentos a serviço das práticas escolares com a 

vida social mais abrangente. 

Sendo assim, uma das características do ensino de Língua Portuguesa a partir do 

projeto de letramento consiste em possibilitar ao estudante a compreensão de como as práticas 

de leitura, escrita, oralidade e gramática repercutem nos contextos de uso da língua e nas 

necessidades textuais, linguísticas e discursivas de quem lê, escreve, fala e escuta, tecendo, 

juntas, os sentidos e os propósitos que se deseja compartilhar mediante os textos de diferentes 

gêneros. 

 

6.1.5 Componentes curriculares71: tessituras interdisciplinares no ensino 
 

 De acordo com Kleiman e Moraes (1999, p. 47), o conhecimento se desenvolve “[...] 

por meio de conexões entre pessoas, objetos, conceitos, preconceitos, intuições, símbolos, 

metáforas, enfim, uma intricada rede de associações, e que o aprendiz é sujeito ativo engajado 

na construção de sua própria rede de conhecimentos”. A esse respeito, é pertinente 

destacarmos o que evidencia Machado (2016, p. 119), ao definir o conhecimento como uma 

rede de significações, em que 

                                                             
71 Seguimos a adoção dos termos utilizados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica 

(2013), em que os componentes curriculares do ensino fundamental se organizam por meio de áreas de 

conhecimento, a saber: a) Linguagens (Língua Portuguesa, Língua Materna para populações indígenas, Língua 

Estrangeira moderna, Arte e Educação Física); b) Matemática; c) Ciências da Natureza; d) Ciências Humanas 

(História e Geografia); d) Ensino Religioso. 
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 [...] conhecer é, cada vez mais, partilhar significados. Os significados, por 

sua vez, são construídos por meio de relações estabelecidas entre os objetos, 

as noções, os conceitos. Um significado é como um feixe de relações. [...] Os 

feixes de relações, por sua vez, articulam-se em uma grande teia de 

significações. O conhecimento é uma teia desse tipo. E uma imagem mais 

fecunda do que o mero encadeamento é a de conhecer como tecer, enredar 

significações. 

 

 Compartilhamos da compreensão de que o conhecimento se constrói, se desconstrói e 

se reconstrói por meio de feixes de relações – entre pessoas, objetos, ideias, conceitos, 

apreciações valorativas –, cujos fios, com suas especificidades, são entrelaçados para a 

tessitura das redes de conhecimento. Essa tessitura, por sua natureza heterogênea, é produzida 

por diferentes mãos, em uma colaboração entretecida pelos papéis sociais assumidos por cada 

sujeito nas variadas situações de interação. 

 Remetendo-nos ao projeto de letramento de nossa pesquisa, realçamos o enredamento 

construído a partir dos diferentes componentes curriculares, interseccionados por uma 

perspectiva interdisciplinar, a qual buscou atender às necessidades dos alunos em suas 

práticas sociais de leitura e de escrita. Nesse sentido, a interdisciplinaridade, alicerçada no 

ensino dialógico e crítico, próprio de um projeto de letramento, fez-se imperativa para os 

conhecimentos tecidos em rede.  

Recorremos a Kleiman e Moraes (1999, p. 27) para assumirmos que a 

interdisciplinaridade, em uma proposta de trabalho escolar, situa-se na articulação entre as 

diferentes áreas de conhecimento, organizando-se ao redor de temas, problemas, perguntas ou 

projetos que refletem a vida real e que, portanto, “[...] traz para os alunos as perspectivas, 

conhecimento, e a habilidade de coletar dados de todas as disciplinas”.   

Por esse direcionamento, buscamos fazer interligações entre os componentes 

curriculares das áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, 

formando uma tessitura entre os sentidos e suas relações. Não se tratou de concebermos um 

ensino alicerçado pela linearidade dos componentes curriculares, como se houvesse um único 

enredamento preestabelecido para se formarem os nós das redes de conhecimento. Tratou-se 

de considerarmos a interdisciplinaridade em sua relação com a situação-problema definida no 

projeto de letramento, formando os nós consonante as necessidades de compreensão 

requeridas nas práticas de leitura e o entendimento sobre o que dizer, como dizer e a quem 

dizer nas práticas de escrita. 
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Vale mencionarmos, também, a concepção de que a abertura à reciprocidade entre os 

componentes curriculares implica, antes de tudo, a instauração de uma prática dialógica entre 

os sujeitos frente à realidade que os circunda e ao seu papel dentro dela, uma vez que na 

interdisciplinaridade “[...] não se admite que o conhecimento restrinja-se a campos 

delimitados de especialização, pois é na opinião crítica do outro que uma opinião é formada, 

onde a linguagem não é de um mas de vários” (FAZENDA, 2002, p. 43). 

Ratificamos que, entre professora, pesquisadora-participante, alunos e demais 

colaboradores, buscamos consolidar uma relação de diálogo entre si e destes com a situação-

problema do projeto de letramento, com vistas a produzir interações sociais que contribuíssem 

para a construção do conhecimento e do cumprimento das ações intencionadas. Como agentes 

de letramento, em prol de objetivos comuns, deixamos virem à tona as relações de sentido 

nascidas do intercruzamento de vozes e do compartilhamento de experiências, dúvidas, 

curiosidades, modos de pensar e de agir.  

Diante desse cenário, ao considerarmos a curiosidade dos alunos e o desejo de ampliar 

sua compreensão, foi possível trabalharmos o artigo de divulgação científica “Por que alguns 

mosquitos são transmissores de doenças?” sob o enfoque interdisciplinar, o qual suscitou a 

interligação entre Ciências, História, Geografia, Arte e Língua Portuguesa. Vejamos os 

exemplos que ilustram essa afirmação.  

 

 Ciências: em primeiro lugar, a leitura do artigo de DC surgiu para atender a uma 

necessidade dos alunos – compreender melhor o objeto de estudo central do projeto 

de letramento, o mosquito Aedes aegypti. Para tanto, tiveram a oportunidade de 

estudar a respeito do mosquito que transmite o vírus da dengue, chikungunya e zika, 

bem como o ciclo de vida do vetor das doenças. Em segundo lugar, a leitura serviu de 

base para se discutir sobre vírus (onde são encontrados? É possível vê-los a olho nu? 

Como o Aedes aegypti adquire o vírus que causa as doenças? Como ocorre o ciclo de 

transmissão do vírus?), de forma que puderam construir os “porquês” acerca da 

necessidade de se controlar a disseminação do vírus por meio do controle do vetor.  

 

 História: as informações apresentadas pelo texto incitaram, nos alunos, um 

questionamento e o desejo de busca pela resposta – se a maioria dos mosquitos tem 

origem em áreas silvestres, de onde o Aedes aegypti surgiu e como chegou ao Brasil? 

Houve, então, o interesse de construir explicações sobre um acontecimento, 
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encontrando no conhecimento histórico interligações do presente com os fatos do 

passado (colonização, expansão da navegação marítima), o que permitiu que os 

alunos reconhecessem que o contexto, no tempo e no espaço, implica processos de 

transformação ao longo da história da humanidade72.  

 

 Geografia: a partir da leitura, os alunos discutiram acerca da proliferação cada vez 

mais intensa do mosquito Aedes aegypti em áreas de concentração urbana, sobretudo 

em áreas de ocupação mais desordenada, de forma a refletirem sobre a temporalidade 

das ações humanas com as transformações do ambiente físico natural, em seus 

impactos socioambientais e problemas na vida da população.  

 

 Arte: na discussão a respeito dos aspectos socioambientais que influenciam no 

contexto de proliferação do mosquito Aedes aegypti (desmatamento, ocupação urbana 

desordenada e falta de saneamento básico), recorremos à apreciação de produções 

artístico-visuais utilizadas como instrumentos de denúncia: a) obra Retirantes, de 

Cândido Portinari, e consequente discussão sobre o crescimento urbano não planejado 

(Anexo R); b) releitura de pinturas para retratar o desmatamento, feita pelo cientista 

Iain Woodhouse (Anexo S); e c) fotografias documentais de Thiago Casoni e Jorge 

Quintão, as quais retratam, respectivamente, a falta de saneamento básico e a 

ocupação urbana desordenada (Anexos T e U). Esse trabalho com as artes visuais 

ajudou os alunos a ampliarem suas compreensões críticas acerca da realidade vivida 

no mundo contemporâneo, assim como a fazerem possíveis relações entre seu 

contexto de vida e o tema abordado em cada imagem, fortalecendo a releitura dos 

próprios espaços que compõem a comunidade em que vivem.  

 

 Língua Portuguesa: além de explorarmos as particularidades do gênero artigo de 

DC, a leitura do texto serviu de âncora para se estudar: a) o uso do itálico em algumas 

palavras em detrimento de outras; b) a função das perguntas enquanto estratégia para 

instigar o interesse do leitor acerca do que há de se informar, bem como para 

promover a articulação coesiva do texto.  

                                                             
72 Para esse estudo, relacionamos a leitura do artigo de DC com a leitura audiovisual do documentário em vídeo 

“Aedes aegypti e Aedes albopictus – uma ameaça nos Trópicos”, feito pelo Setor de Produção e Tratamento de 

Imagem do Instituto Oswaldo Cruz e ganhador de melhor vídeo no XVII Festival Internacional de Cine Médico, 

Saúde e Telemedicina, na Espanha. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=St-

uVi41qbc&feature=youtu.be>. 
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Como evidenciam os exemplos, a leitura do artigo de DC permitiu que os alunos 

tecessem compreensões sobre o seu objeto de estudo como uma construção conjunta dos 

vários componentes curriculares. Nesse sentido, Kleiman e Moraes (1999) apresentam uma 

reflexão interessante, ao afirmarem que a leitura se caracteriza como uma atividade-elo para a 

realização de projetos interdisciplinares, possibilitando que o leitor consiga estabelecer a 

integração de conhecimentos e a construção de novos conhecimentos.  

Nosso entendimento diz respeito ao fato de que um enfoque como esse auxilia-nos a 

formar leitores que veem a leitura como uma prática social que vivifica a curiosidade, a 

investigação, o desejo de querer saber mais, permitindo a construção de sua rede 

interdisciplinar de conhecimento.  Associado a isso, compreendemos que o trabalho com o 

gênero artigo de DC corroborou para o ensino de leitura em uma perspectiva interdisciplinar, 

tendo em vista que ele viabilizou os nexos de sentido engendrados pelo contexto de interação. 

Nos exemplos mencionados, o trabalho com o referido gênero implicou considerarmos não 

somente seus traços estruturais e estilísticos, mas também a viabilização de conhecimentos 

das áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens, que estiveram integrados 

ao que os alunos intencionavam alcançar em sua compreensão.  

Isso acontece porque os gêneros “[...] são formas de vida, modos de ser. São frames 

para a ação social. São ambientes para a aprendizagem. São os lugares onde o sentido é 

construído. Os gêneros moldam os pensamentos que formamos e as comunicações através dos 

quais interagimos” (BAZERMAN, 2006, p. 23). Portanto, guiamo-nos pelo reconhecimento 

de que a necessidade do conhecer e do agir com os gêneros discursivos, consonante as 

demandas do enredamento socialmente dialógico, ajuda a configurar nossas respostas sobre o 

que é possível mobilizar nas situações de interação das quais participamos. Assumimos que, 

na configuração dessas respostas, as “formas de vida” e os “modos de ser” podem requerer 

imbricações entre os diferentes objetos de conhecimento.  

Em similar perspectiva, citamos, a seguir, as práticas de leitura que envolveram o 

boletim epidemiológico (números 27, 31 e 34), no qual se apresenta o monitoramento dos 

casos prováveis de doenças e óbitos por regiões, unidades da federação e municípios. As 

primeiras leituras requereram, para a compreensão do aluno-leitor, o ensino em torno de 

alguns componentes curriculares. 
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 Geografia: a partir das dificuldades que surgiram no decurso das primeiras leituras 

acerca de conhecimentos geográficos, fez-se necessário explorarmos: a) a divisão 

regional do Brasil definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

b) as unidades político-administrativas do Brasil; e c) a representação cartográfica por 

meio de mapas. Esse estudo73 contribuiu para que os alunos se apropriassem de 

conceitos geográficos; identificassem as relações existentes entre dados nos níveis 

local e regional, integrando o espaço vivido com uma escala de análise maior 

(regional); e fizessem a leitura de mapas para a busca de informações representadas 

por meio da linguagem cartográfica. Obviamente, não tivemos a pretensão de findar 

esses objetos de ensino no 5º ano, mas de retomar o que havia sido introduzido no 4º 

ano (em nível municipal), bem como de aprofundar outros conhecimentos geográficos.  

 

 Matemática: para a compreensão dos dados divulgados pelo boletim epidemiológico, 

realizamos um estudo comparativo entre casos (em números absolutos) e taxas de 

incidência por 100 mil habitantes. Discutimos sobre a finalidade de se divulgar a taxa 

de incidências por 100 mil/hab., como de se fazer o cálculo da taxa pelo número de 

habitantes do município, o uso da tabela e do gráfico como recursos estatísticos para a 

exposição de dados e os resultados da pesquisa estatística como uma probabilidade, e 

não como uma certeza. O ensino em torno da estatística foi primordial para o 

esclarecimento de dúvidas dos alunos, de modo a possibilitar a interpretação dos 

dados divulgados e a identificação provável da gravidade do problema em seu espaço 

de vivência e em contextos mais amplos, ratificando o compromisso dos estudantes na 

tomada de decisões e de ações frente à realidade da comunidade escolar e do seu 

entorno. 

 

 Língua Portuguesa: realizamos a identificação do gênero discursivo e de suas 

características, desenvolvendo a prática de leitura e de compreensão, o que viabilizou 

o trabalho com outros gêneros (mapa, tabela e gráfico). Exploramos algumas 

estratégias de leitura, como: inferência sobre vocabulário e consulta ao dicionário; 

                                                             
73 Uma de nossas referências para esse estudo foi o livro didático de Geografia adotado na turma do 5º ano – 

Projeto Buriti –, da Editora Moderna. Segundo o Guia do Programa Nacional do Livro Didático/PNLD 2016 

(BRASIL, 2015, p. 205), na referida obra, “os conteúdos e conceitos da Geografia são abordados de forma a 

incentivarem os estudantes a se apropriarem do vocabulário geográfico bem como apropriar-se das linguagens 

em seus diferentes aspectos”. Desse modo, o livro serviu como complemento ao estudo realizado, fornecendo 

subsídios para a sistematização dos objetos de ensino da Geografia. 
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explicação oral do texto de uns para os outros, uma vez que os alunos se organizaram 

em grupos e cada grupo se responsabilizou pela leitura de um dos tópicos do boletim 

epidemiológico; e relação entre recursos semióticos presentes no referido gênero.   

 

A partir dos eventos de letramento vinculados ao boletim epidemiológico e aos 

componentes curriculares, os alunos foram movimentando os fios entre suas dúvidas, 

propostas de ensino e aprendizados construídos, tecendo, paulatinamente, os nós para sua 

compreensão, o que favoreceu um entendimento produzido por um trabalho interdisciplinar, 

possibilitando a participação dos estudantes em eventos de letramento interligados e 

dependentes uns dos outros. Sob nossa ótica, uma proposta pedagógica como essa evidencia 

que, para a tessitura do conhecimento, os diferentes componentes curriculares têm a sua 

importância e real função nesse processo.  

Em face desse contexto, defendemos que a interdisciplinaridade se consolidou no 

projeto de letramento, tendo em vista que, ao partirmos da prática social como eixo 

mobilizador do ensino, houve uma demanda pelas interconexões entre os diferentes 

componentes curriculares e, sobretudo, dessas interconexões com a situação-problema 

abordada no projeto de letramento. Inferimos que a relação entre letramento e 

interdisciplinaridade se constituiu como elo nodal para atender às demandas de leitura e de 

escrita em seus diferentes gêneros, as quais estiveram sujeitas a um ensino de língua que 

dialogou com a heterogeneidade constitutiva das práticas letradas. Em decorrência disso, 

 
[...] não há ‘UM’ letramento para o qual possamos fazer uma proposta 

globalizadora de ensino-aprendizagem, mas múltiplos letramentos, que 

ocorrem em diferentes esferas de atividade e são orientados por propósitos 

comunicativos particulares, em função dos quais sistemas simbólicos, 

gêneros e suportes são adequados (TINOCO, 2008, p. 73). 

 

 Consideramos que, na existência dos múltiplos letramentos, um projeto 

interdisciplinar fortalece os diversos usos sociais da língua escrita, tangenciados por uma 

proposta de ensino situada nas interconexões dos conhecimentos geográficos, matemáticos, 

históricos, linguísticos, dentre outros. Tais interconexões, desse modo, repercutem na 

manifestação das múltiplas linguagens, consubstanciadas pelos objetos de ensino, pelas 

funções e pelas necessidades específicas das variadas interações humanas.  

 Assim, no projeto de letramento em análise, é possível fazermos menção ao enfoque 

interdisciplinar na realização das práticas de escrita. Citemos como exemplo as demandas 
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inicialmente requeridas para a produção do gênero carta de solicitação, encaminhada ao 

Coordenador de Promoção à Saúde de Parnamirim.  

 

 Geografia: para o exercício de cidadania dos alunos, em seu propósito de escrever 

para solicitar a presença de um agente de endemia e/ou enfermeiro na escola, fez-se 

necessário, primeiramente, que os alunos identificassem para quem deveriam escrever 

e o porquê de escrever para o referido destinatário. Para tanto, eles estudaram sobre as 

instâncias do poder público, em especial, as funções assumidas pelas secretarias da 

gestão municipal (em áreas como saúde, educação e limpeza urbana)74. Esse estudo 

contribuiu para outras situações de escrita que envolveram a Secretaria Municipal de 

Educação e a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, bem como para as situações 

de escuta e de fala referentes à Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores, todas elas 

já citadas nesta tese.  

 

 Língua Portuguesa: exploramos a escolha do gênero carta de solicitação conforme 

sua funcionalidade, o papel social assumido pelo aluno-escrevente e pelo interlocutor 

a quem ele se dirige, a estruturação desse gênero, as intenções que o aluno deseja 

incitar em seu destinatário, o uso da vírgula e de conjunções, formas de tratamento, 

dentre outros objetos de ensino que surgiram a partir das demandas de revisão e 

reescrita. 

 

Como evidenciam os exemplos até aqui apresentados, o projeto de letramento de nossa 

pesquisa buscou se pautar em uma organização curricular de base interdisciplinar, transpondo 

a linearidade e a segmentação rígida dos componentes curriculares. A esse respeito, 

estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013, 

p. 118):  

 
Em relação à organização dos conteúdos, há necessidade de superar o caráter 

fragmentário das áreas, buscando uma integração no currículo que possibilite 

tornar os conhecimentos abordados mais significativos para os educandos e 

favorecer a participação ativa de alunos com habilidades, experiências de 

vida e interesses muito diferentes. 

 

                                                             
74 Uma de nossas referências de estudo tomou como base as informações divulgadas pelo site da Prefeitura de 

Parnamirim/RN, ao destacar as secretarias existentes, as atribuições de cada secretaria e o responsável por cada 

uma delas. Disponível em: <http://www.parnamirim.rn.gov.br/secretarias.jsp>. 
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Entendemos que uma organização curricular assim responde à formação letrada do 

aluno, inserindo-o em situações de aprendizagem que o façam olhar a leitura e a escrita em 

seu dinamismo com os vários domínios do conhecimento, não sendo elas práticas sociais 

exclusivas da Língua Portuguesa. Significa entendermos, portanto, que o ensino da língua 

escrita pode gerar demandas que tragam à luz referência a distintos componentes curriculares, 

possibilitando a formação do aluno como aquele que lê e escreve à medida que tece os 

necessários fios para o bordado sobre aquilo que se diz e que se intenciona dizer.  

Outro exemplo a ser citado diz respeito à produção dos panfletos75, distribuídos para a 

comunidade escolar e seu entorno, com vistas a sensibilizá-los acerca da importância do 

combate ao mosquito Aedes aegypti, orientando sobre formas de cuidado e prevenção e de 

denunciar atitudes de descuido por parte da comunidade. Vejamos os exemplos seguintes. 

 

 Matemática: com a finalidade de divulgar o quantitativo dos casos prováveis de 

doenças e óbitos por dengue e chikungunya76, os alunos retomaram a leitura do 

boletim epidemiológico (número 34) para selecionar os dados nele divulgados, 

organizando-os e representando-os por meio de gráficos em barra e pizza. Optaram 

por trabalhar com três variáveis numéricas, intituladas “Estados brasileiros com 

confirmação de óbito por chikungunya”, “Estados brasileiros com maiores taxas de 

caso de dengue/100 mil hab.” e “Estados brasileiros com maiores taxas de caso de 

chikungunya/100 mil hab.”.  

 

 Ciências: os dados estatísticos utilizados estiveram intrinsecamente relacionados à 

discussão sobre os impactos socioambientais agravados pelo descuido das ações 

humanas no ambiente em que se vive, como o desmatamento e a relação entre água 

parada e lixo acumulado em terrenos. Por outro lado, os dados estatísticos utilizados 

também remeteram à discussão a respeito da sensibilização socioambiental, como 

mudanças de atitudes que colaboram para o meio físico natural e o bem-estar 

individual e coletivo.  

 

                                                             
75 Para rever os panfletos, ver páginas 194/195 e Anexo M. 
76 Os alunos escolheram trabalhar apenas com dados estatísticos em que o Rio Grande do Norte se posicionava 

dentre os primeiros estados brasileiros com as maiores taxas prováveis de casos de doenças e óbitos, por isso, a 

não inclusão dos dados referentes ao zika vírus.  
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 Língua Portuguesa: além de trabalharmos as particularidades do gênero panfleto (e 

gráfico), exploramos: a) os efeitos de sentido com o emprego da exclamação e dos 

verbos no modo imperativo; b) a aplicabilidade de dados estatísticos como estratégia 

argumentativa para as intenções previstas; c) o uso de pronomes e de verbos que 

possibilitem a inclusão do escrevente entre as ações pretendidas; e d) o uso de 

perguntas para criticar e instigar a reflexão do leitor.  

 

O ensino de escrita, com os gêneros carta de solicitação e panfleto, esteve permeado 

pelos componentes curriculares das áreas de Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e 

Ciências da Natureza, não se restringindo às especificidades de um único componente 

curricular e de uma única área de conhecimento. Isso significou que, para se ter o que dizer e 

para se identificar o porquê e para quem se deveria dizer, os componentes curriculares das 

diferentes áreas serviram de subsídio para as necessidades do agir social e político dos 

estudantes. 

Ocorre-nos que “[...] ler e escrever seriam as atividades que permitem puxar os fios 

que um tratamento do tema deixa escapar e tecer os pontos ou nós necessários para entrelaçar 

novos fios, ou seja, outros temas, a serem interligados à rede em construção” (KLEIMAN; 

MORAES, 1999, p. 50). Portanto, enquanto práticas sociais, a leitura e a escrita se realizaram 

em uma perspectiva interdisciplinar, cuja compreensão e produção de sentidos demandaram o 

puxar dos múltiplos fios interligados pelos traços constitutivos dos diferentes componentes 

curriculares. Reconhecemos que as ações tencionadas para a minimização da situação-

problema do projeto de letramento não foram dependentes apenas de um ou outro componente 

curricular, mas foram viabilizadas à medida que as especificidades de cada componente 

contribuíram, colaborativamente, para o desvelar crítico dos alunos sobre o seu objeto de 

estudo em foco.  

Além disso, é válido frisarmos a contribuição do trabalho com os gêneros discursivos 

para a intercomunicação dos componentes curriculares, em sua possibilidade de orientar os 

estudantes na produção de sentidos sobre o que leram e escreveram em contextos situacionais 

nos quais interagiram. Para tanto, baseamo-nos em Sousa (2017, p. 71) quando pontua que 

 
[...] em uma estrutura de currículo dinâmico e organização curricular 

interdisciplinar e não linear pode ser dado espaço à realização de projetos de 

letramento que partam de uma prática social para uma prática social, de 

modo que na trajetória encontre diversos conhecimentos a serem explorados 

[...] e essa exploração será feita mediada por gêneros discursivos utilizados 
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nas práticas de leitura e de escrita com a colaboração de todos os agentes de 

letramento na busca pela resolução de um problema. 

 

Assumimos que o ler e o escrever por meio de um gênero discursivo remeteram a 

outros gêneros – como o panfleto com o gráfico; o boletim epidemiológico com o mapa, a 

tabela e o gráfico –, assim como requereram o suporte entre os componentes curriculares, 

tendo em vista que as ações de linguagem se correlacionam com as variadas práticas de 

letramento, em suas diferentes esferas da vida humana, nos propósitos que se intencionam 

atender, nos papéis sociais assumidos pelos interlocutores, nas especificidades de produção e 

na circulação e recepção dos textos representativos dos diferentes domínios do conhecimento. 

Para o embasamento das nossas análises, consideramos, também, a relevância de 

destacar a definição de Oliveira (2010) e Fazenda (2002), que tratam, respectivamente, do 

projeto de letramento e interdisciplinaridade.  

 
Considerados como uma ‘prática de letramento’, os projetos [de letramento] 

se inserem num tipo de cultura escolar alternativa em que a produção do 

conhecimento está orientada pela abordagem de ‘resolução de 

problemas’, comumente adotada em outras áreas disciplinares. Tendo como 

ponto de partida a prática social, esses projetos visam atender a 

necessidades sociais e demandas comunicativas específicas de um 

determinado grupo, a partir de ações coletivas (OLIVEIRA, 2010, p. 340, 

grifo nosso).  

 

O que se pretende, portanto, não é propor a superação de um ensino 

organizado por disciplinas, mas, a criação de condições de ensinar-se em 

função das relações dinâmicas entre as diferentes disciplinas, aliando-se 

aos problemas da sociedade. A interdisciplinaridade torna-se possível 

então, na medida em que se respeite a verdade e a relatividade de cada 

disciplina, tendo-se em vista, um conhecer melhor (FAZENDA, p. 2002, 

p. 53, grifo nosso). 

 

 

Levando em consideração que a interdisciplinaridade objetiva o “conhecer melhor” 

aliado “aos problemas da sociedade”, o nosso entendimento concerne ao fato de que o ensino 

da leitura e da escrita em uma perspectiva interdisciplinar é possibilitado por projetos de 

letramento, uma vez que estes se alicerçam na prática social como eixo mobilizador do 

ensino, fomentando ações cidadãs que buscam atender às situações-problema de uma 

comunidade. Consequentemente, no fomento dessas ações, os projetos de letramento se 

desenvolvem em um movimento dialógico entre seus colaboradores, os quais compartilham 

suas experiências, curiosidades, dificuldades, conhecimentos de mundo e habilidades, assim 
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como se desenvolvem em uma relação recíproca entre os componentes curriculares que 

subsidiam a busca de respostas para aquilo que nos falta no processo de pensar e agir.  

É nesse sentido que, em um projeto de letramento, o ensino de Língua Portuguesa 

envolve muito mais do que abordar conhecimentos de natureza gramatical ou mesmo de 

estruturação do gênero discursivo. É impossível pensarmos o uso da leitura e da escrita, em 

uma perspectiva de ação social, sem pensarmos nos conhecimentos interligados pelos 

diferentes componentes curriculares. Desse modo, revela-se imprescindível, para a formação 

letrada do aluno, considerarmos a curiosidade que nos conduz para o esclarecimento de 

dúvidas, resultando em necessidades favoráveis à articulação dos componentes curriculares, 

bem como potencializando a constituição identitária do aluno como cidadão participativo e 

crítico frente às demandas da vida escolar e externas a ela.  

Aliás, com os conhecimentos compartilhados e os eventos propícios à relação dos 

estudantes com o contexto de vida, para nele agir, tem-se a possibilidade de as atitudes de si e 

do outro serem ressignificadas. O alçar dessas mudanças pode ser reconhecido nas palavras 

de alguns dos alunos, colaboradores do projeto de letramento.  

 
Maria: De verdade, eu nunca fui de jogar lixo no chão. Mas pai era de ficar 

jogando. Ele jogava garrafa pela janela do ônibus e do carro. Mas pai agora 

tá usando a lixeirinha77 que eu dei pra ele. E quando o carro tá sem 

lixeirinha, pai espera chegar em casa.  

 

Gustavo: Professora [pesquisadora-participante], a gente nunca mais jogou 

garrafinha de refrigerante nem o pacote dos biscoitos que a gente come 

naquele buraco do muro [da escola]78 [...]. Os nossos amigos do 4º ano, 

também, eles não tão mais jogando não. 

 

Débora: Eu tenho que confessar uma coisa. (++) É que um dia desses, eu e 

Laura [outra aluna], a gente foi pro Beira Mar [supermercado] pra comprar 

uns chicletes, né? Aí, no meio do caminho, a gente abriu os chicletes e aí 

saiu jogando os papéis no chão [...] mas bateu um remoço tão grande na 

gente, que eu e Laura voltou pra pegar TODOS os papéis que a gente jogou 

[...]. 

Laura: É verdade [...] A gente se arrependeu de verdade.  [...] a gente 

lembrou daquela história... da vez que o agente [de endemia] encontrou um 

monte de larva [do mosquito Aedes aegypti] no papel de balinha  

 

(Fragmento da transcrição da gravação em áudio realizada no dia 15 de 

dezembro de 2016). 

                                                             
77 Relembramos que essa lixeirinha foi produzida no projeto de letramento e entregue à comunidade escolar e 

seu entorno. 
78 No decorrer do projeto de letramento, os alunos do 5º ano revelaram que costumavam jogar garrafas de 

refrigerante, pacotes de biscoito, sacos de pippo’s, dentre outros, por esse buraco do muro, o que estava 

ocasionando o acúmulo de lixo no terreno próximo à escola. 
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Em nossa perspectiva, relatos como esses realçam a ressignificação de atitudes de si 

e/ou do outro na tomada de decisões e de responsabilidades pertinentes ao contexto da vida 

cotidiana. Essa ressignificação, no caso específico dos estudantes do 5º ano, ocorreu 

paulatinamente no decurso do projeto de letramento – em um primeiro momento, os alunos 

não se reconheciam como aqueles que ocasionavam o acúmulo de lixo em sua comunidade, 

julgando e responsabilizando sempre o outro por tal acontecimento; em um segundo 

momento, eles passaram a perceber que suas próprias atitudes precisavam ser modificadas 

para o seu bem-estar e o bem-estar da comunidade; assim, foram desenvolvendo ações cívicas 

que se coadunaram com a conscientização sobre si mesmos, sobre o outro e sobre o contexto 

vivido. 

Esse redimensionamento acerca de atitudes que eram comumente realizadas é, em 

nossa compreensão, uma das grandes contribuições de um projeto de letramento. Não se trata 

de ter os conteúdos dos componentes curriculares como os fins de um projeto, mas sim de 

considerá-los meios fundantes para se vislumbrar a reorganização e o refazer da própria 

relação do sujeito com a realidade vivida em seu cotidiano.  

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica 

(BRASIL, 2013, p. 116), 

 
Ao se debruçar sobre uma área de conhecimento ou um tema de estudo, o 

aluno aprende, também, diferentes maneiras de raciocinar; é sensibilizado 

por algum aspecto do tema tratado, constrói valores, torna-se interessado ou 

se desinteressa pelo ensino. Assim, a aprendizagem de um componente 

curricular ou de um problema a ser investigado, bem como as vivências dos 

alunos no ambiente escolar, contribuem para formar e conformar as 

subjetividades dos alunos, porque criam disposições para entender a 

realidade a partir de certas referências, desenvolvem gostos e preferências, 

levam os alunos a se identificarem com determinadas perspectivas e com as 

pessoas que as adotam, ou a se afastarem de outras. Desse modo, a escola 

pode contribuir para que eles construam identidades plurais, menos fechadas 

em círculos restritos de referência e para a formação de sujeitos mais 

compreensivos e solidários.  

 

Nessa linha de reflexão, assumimos que o projeto de letramento, como o de nossa 

pesquisa, corrobora para um ensino que visa enriquecer a formação humana do aluno, 

tornando-a mais crítica com a constituição e a ampliação de percepções, conceitos e ações e 

alargando o seu senso de pertencimento e de compromisso com as necessidades sociais 

emergentes. Isso nos leva a afirmar que projetos sob o viés do letramento outorgam um ensino 

de leitura e de escrita que favorece a capacidade do aluno de utilizar o que aprendeu para 
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assumir sua voz em seus direitos e deveres nas relações sociais, tornando viável um fazer 

pedagógico que cultiva as respostas para os questionamentos que se realiza, os argumentos 

para a tomada de decisões, as reflexões para o projetar-se, as ações para o alcance de um 

objetivo e o compartilhamento para possíveis ressignificações. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Na rota que trilhamos com esta pesquisa, propusemo-nos a investigar como o ensino 

de Língua Portuguesa é desenvolvido na perspectiva do projeto de letramento, a partir do 

trabalho com a leitura e a escrita realizado em uma turma de 5º ano do ensino fundamental, 

pertencente a uma escola da rede pública municipal de Parnamirim/RN. Devido a isso, 

buscamos explorar as seguintes questões de pesquisa: como se caracteriza o ensino de leitura 

e escrita na perspectiva do projeto de letramento? Qual é o papel dos gêneros discursivos no 

ensino de leitura e escrita desenvolvido via projeto de letramento? Para tentar respondê-las, as 

análises dos dados se orientaram a partir das contribuições dos estudos de letramento, da 

linguagem e dos gêneros discursivos no sentido bakhtiniano, bem como da perspectiva da 

educação crítica e da teoria de gêneros baseada na sociorretórica. Desse modo, empreendemos 

uma pesquisa-ação no decorrer de um ano letivo, com o desenvolvimento do projeto de 

letramento intitulado “Não pise na bola! Faça um gol contra o Aedes aegypti!”, o que permitiu 

a geração de um conjunto de dados composto por observações-participantes, notas de campo, 

entrevistas e análises documentais. 

 Na questão de pesquisa sobre a caracterização do ensino de leitura e de escrita no 

trabalho com projeto de letramento, os resultados geraram desdobramentos analíticos 

relacionados a: situações reais para o que se lê e para o que se escreve; trabalho colaborativo; 

potencial agentivo dos colaboradores; integração entre eixos de ensino da língua; e articulação 

entre componentes curriculares. 

 Sobre as situações reais para o que se lê, identificamos que o ensino de Língua 

Portuguesa se voltou à leitura como uma prática social, vista como pilar para o processo de 

(co)construção dos conhecimentos necessários para a possibilidade de o aluno agir dentro e 

fora da escola, nas demandas suscitadas em torno da situação-problema do projeto de 

letramento. Por essa razão, o ensino de leitura se caracterizou como indissociável das 

finalidades a que se destinou em uma situação de interação, em uma compreensão responsiva 

ativa sobre os sentidos produzidos, confirmados, reafirmados, refutados e reconstruídos na 

relação entre o leitor e o texto e entre o locutor e o interlocutor.  

 A possibilidade de o aluno relacionar o ato de ler aos objetivos pretendidos e 

compartilhados pelo grupo implicou uma abordagem de ensino que trouxe, para a formação 

de leitores, o alcance sociopolítico da leitura assumido nas situações reais de uso da 

língua(gem). Mais do que automatizar a leitura para a identificação dos grafemas e de suas 
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correspondências sonoras, mais do que aprisionar a leitura somente à avaliação sobre a 

fluência na oralização do texto escrito, ao ensinarmos a ler no projeto de letramento, 

incentivamos estudantes a buscarem os objetivos que pretendem alcançar no ato de ler, 

criando oportunidades para ampliarem suas experiências leitoras, posicionarem-se sobre o 

lido, o observado e o vivido, construírem estratégias de leitura pertinentes à construção dos 

sentidos do texto e darem prosseguimento à leitura da palavra em sua relação com a leitura do 

mundo. 

 Quanto às situações reais para o que se escreve, verificamos que o ensino de Língua 

Portuguesa, também alicerçado na concepção de escrita como uma prática social, possibilitou 

o uso de palavras escritas socialmente relevantes para o aluno e a sua comunidade escolar e 

entorno. Nesse caso, o ensino de escrita esteve voltado para as considerações sobre as 

situações de interação, com seus interlocutores, contextos sociais e fins específicos, no sentido 

de o aluno usar a escrita como ação conjunta e partilhada entre os sujeitos e entre os sujeitos e 

a vida social. Ultrapassando um ensino de escrita restrito a regras gramaticais modelares, 

engessadas na imobilidade das condições de uso, a qual tende a criar um padrão formal, 

uniforme e abstrato da língua, o ensino alicerçado sob o viés do projeto de letramento insere e 

engaja os estudantes em práticas de escrita realizadas em eventos socialmente situados, que 

têm como referência um interlocutor projetado, uma necessidade, uma finalidade, uma esfera 

de circulação, em busca de se atenderem às demandas coadunadas entre o contexto escolar e 

extraescolar. 

 Outro dado destacado pela pesquisa diz respeito ao fato de que o ensino de leitura e de 

escrita se configurou como um processo colaborativo, em que o outro se fez necessário para 

a construção das ações letradas. Para a realização dos eventos de leitura, os textos lidos não se 

restringiram à escolha feita pela professora e pela pesquisadora-participante, mas pela 

contribuição dos demais colaboradores, como alunos e familiares destes, ao trazerem para o 

projeto de letramento sugestões de materiais. Além disso, na construção dos sentidos do texto 

lido, os alunos assumiram o compromisso de possibilitar andaimes uns aos outros 

(KALMAN, 2004), em apoio aos impasses e às dificuldades. Nos eventos de (re)escrita, os 

estudantes tiveram a oportunidade de vivenciar e de entender que a escrita não é somente feita 

para – para o destinatário e para a busca de objetivos –, mas também é feita com, na 

disponibilidade para a troca de ideias e na escuta sobre o ponto de vista do outro, podendo-se 

apoiar na ação partilhada de conhecimentos e de potencialidades de cada um.  
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Na consideração de que o projeto de letramento se desenvolve por meio de um 

trabalho colaborativo, é possível afirmarmos que o ensino de leitura e de escrita ocorre em um 

processo negociado e partilhado pelo grupo, o que implica a abertura para o intercâmbio de 

funções, a corresponsabilidade na concretização das ações e o compromisso assumido em prol 

do coletivo. Baseia-se, assim, em um colaborar que não se confunde com a ausência de 

conflito, mas se realiza entre a convergência e a divergência de ideias, entre a estabilidade e a 

instabilidade do fazer juntos, entre o confronto de posicionamentos e a negociação de 

decisões possíveis. 

 A respeito desse contexto de ensino, identificamos o potencial agentivo dos 

colaboradores, em que cada um teve a oportunidade de se constituir como um agente de 

letramento (KLEIMAN, 2007). Em razão disso, professora, estudantes, pesquisadora-

participante e demais colaboradores da escola e fora dela contribuíram para uma perspectiva 

de ensino que assume a limitação que nos constitui, o que demanda o reconhecimento da 

necessidade imprescritível que temos do outro, o qual subsidia as fissuras de nossos 

horizontes de conhecimentos, potencialidades e recursos. Ser agente de letramento em 

projetos cuja prática social é norteadora do ensino realça a importância de se tecer, no âmago 

da formação de leitores e escreventes, um pertencimento de grupo amalgamado ao 

engajamento entre as partes, (re)conhecendo-se e (re)conhecendo o outro nas potencialidades 

e miopias que o integram. 

 Outra característica observada a partir dos dados da pesquisa refere-se à articulação 

entre os eixos de ensino da língua, de modo que um evento de letramento se vinculou a 

outro, fornecendo necessários subsídios para uma maior participação dos alunos no 

dinamismo da língua(gem) em funcionamento. No contexto das interlocuções, concretizadas 

por meio dos gêneros discursivos, os eixos leitura, escrita, oralidade e gramática se 

interligaram e se influenciaram conforme as necessidades e particularidades acerca do que se 

intencionava compreender e produzir.  

Em razão disso, no intuito de alcançarmos as metas traçadas no projeto de letramento, 

ensinamos não somente a ler e a escrever no âmbito das práticas sociais, mas também que os 

usos do escrito e do oral, em correspondência com os elementos linguísticos produzidos, 

interagem como eixos não dicotômicos imprescindíveis para os sentidos que se necessita 

construir. Assim, se o projeto de letramento parte da prática social para o conteúdo 

(KLEIMAN, 2007), consideramos a inviabilidade de um tratamento didático que trabalhe os 
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eixos de ensino da língua isoladamente, alheios aos sentidos que se constituem em um 

movimento dialógico da natureza contextual, na qual as interações se realizam. 

Outro aspecto que caracteriza o ensino de leitura e de escrita, via projeto de 

letramento, é a articulação entre os componentes curriculares. Tanto o ensino de leitura 

quanto o de escrita revelaram a importância dos vários domínios do conhecimento para o 

atendimento das demandas sobre o que se precisava ler, compreender e produzir. As 

interligações entre os componentes curriculares reverberaram o entendimento de que a leitura 

e a escrita, materializadas em seus diferentes gêneros, não são práticas sociais exclusivas do 

ensino de Língua Portuguesa, tendo em vista que trazem à luz os usos da língua(gem) situados 

nas inter-relações com conhecimentos matemáticos, geográficos, históricos, artísticos, dentre 

outros.  

Assim, a leitura e a escrita se constituem como elementos integradores para uma 

perspectiva interdisciplinar de ensino, uma vez que os questionamentos, as curiosidades, as 

dúvidas, os modos de pensar e/ou as formas de agir sobre o que se lê e sobre o que se escreve 

evidenciam a importância do trabalho conjunto dos vários componentes curriculares para se 

compreender melhor o objeto de estudo em foco. Aliás, entendemos que uma abordagem 

interdisciplinar de ensino se torna indispensável para os projetos que visam o reconhecimento 

e o fortalecimento dos estudantes como agentes de letramento, pois proporciona as tessituras 

de sentidos pertinentes às necessidades do agir social e político dos alunos. 

No que diz respeito à questão de pesquisa acerca do papel dos gêneros discursivos 

no ensino de leitura e de escrita desenvolvido via projeto de letramento, os resultados 

geraram desdobramentos analíticos relacionados a: gêneros discursivos como ação social; e 

gêneros discursivos como objeto de ensino.  

Compreendemos que o fomento da leitura e da escrita, em uma abordagem de ensino 

vinculada às situações reais de uso da língua(gem), destacou a importância de os gêneros 

discursivos se constituírem como instrumentos de ação social frente às demandas advindas 

do contexto do projeto de letramento. Com os gêneros discursivos, os alunos puderam 

promover um diálogo entre a escola e a vida social mais abrangente, engajando-se na busca de 

respostas, de intervenções e de ações sobre o contexto vivenciado.  

Isso posto, ensinar a ler na perspectiva dos gêneros como ação social significa orientar 

os alunos a construírem um agir fundamentado no pensar crítico, relendo o objeto de estudo 

de suas inquietações para além do senso comum, em relações interlocutivas basilares para a 

construção de respostas, a ressignificação de conhecimentos e a validação de decisões. Sob 
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esse mesmo viés, ensinar a escrever significa mobilizar uma proposta didática que reitere a 

funcionalidade dos gêneros no atendimento às demandas requeridas em uma situação 

específica, tornando-se elementos catalisadores para a interação entre o agir humano e a 

sociedade.  

Por essa linha de pensamento, os resultados da pesquisa também nos direcionaram 

para a identificação dos gêneros discursivos como objeto de ensino, sob o ponto de vista de 

propiciarmos orientações para as dificuldades de compreensão e de produção apresentadas 

pelos alunos sobre o trabalho com alguns gêneros e, consequentemente, de buscarmos 

viabilizar o agir social dos discentes de forma mais elucidativa. Nesse caso, o ensino dos 

gêneros esteve relacionado às situações de interação a que os alunos se encontravam 

vinculados no projeto de letramento, no movimento de atendermos aos problemas pontuais de 

aprendizagem para potencializarmos as suas capacidades linguísticas, discursivas e textuais.  

Entendemos que ensinar os gêneros discursivos envolve a condução de orientações 

que tenham como propósito relacioná-los ao contexto do projeto de letramento, às práticas 

sociais decorrentes e a seus objetivos traçados. Não se trata, pois, de ensinar os gêneros como 

um fim em si mesmo, apartado da relação entre língua e vida e entre forma e uso. Trata-se de 

ensinar os gêneros para fortalecer a sua condição de instrumento de ação social para os 

estudantes, vivificando a importância entre o ensino dos gêneros e com os gêneros para a 

tessitura de nosso agir no mundo letrado.  

Com base no conjunto de resultados elencados, reafirmamos nossa tese de que o 

ensino de Língua Portuguesa, via projeto de letramento, possibilita aos alunos a 

participação em práticas de leitura e de escrita socialmente situadas entre a escola e a 

sociedade mais abrangente, fomentando o papel dos gêneros discursivos como 

instrumento de ação social motivada aos propósitos que se deseja alcançar, no sentido de 

os alunos pensarem e agirem criticamente no mundo e sobre o mundo.  

Em nosso entendimento, a realização desta pesquisa nos permitiu gerar resultados 

voltados à rede pública de ensino, considerando seu contexto infraestrutural e material e o 

objetivo de formar alunos críticos acerca de sua realidade, sendo a linguagem um objeto de 

reflexão e de transformação socioeducativa. Em face disso, buscamos contribuir para uma 

educação básica pública aberta a práticas de ensino que viabilizem a formação e a ação dos 

educandos como sujeitos críticos e reflexivos desse mundo. É essencial que juntos possamos 

encorajar a formação de sujeitos que tenham suas vozes asseguradas para agirem socialmente, 

potencializando os usos da língua escrita como instrumentos de ação cidadã em prol de 
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necessidades, interesses e inquietações, e para os quais se buscam possíveis esclarecimentos e 

soluções.  

Os resultados aqui alcançados contribuem também para o entendimento de que os 

projetos de letramento se constituem como organizações didáticas pertinentes para os 

diferentes contextos escolares, em seus variados níveis de ensino e componentes curriculares. 

Utilizamos o termo níveis de ensino devido à compreensão de que, por meio dos projetos de 

letramento, os alunos têm suas singularidades consideradas e valorizadas, ao se constituírem 

como sujeitos que carregam consigo suas vivências, inquietações, descobertas, interesses, 

apreciações, bem como potencialidades criadoras e construtoras de aprendizagens. Esse 

cenário traz à tona um tratamento didático que visa assegurar o direito dos estudantes de 

conviverem com as práticas da leitura e da escrita, conforme o respeito às especificidades de 

sua faixa etária e do papel de cada nível de ensino para o desenvolvimento dos alunos, sejam 

crianças, jovens ou adultos. Por sua vez, tratamos dos componentes curriculares em razão de 

os projetos de letramento transporem as práticas de leitura e de escrita encapsuladas aos 

limites do ensino de Língua Portuguesa, buscando construir uma rede interdisciplinar de 

conhecimentos necessária aos nexos de sentidos demandados por um contexto de interação. 

Nesse sentido, assumimos a linguagem como meio e como objeto para os componentes 

curriculares das diferentes áreas, como Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas, o que destaca a importância de os estudos de letramento se configurarem 

como campos de pesquisa nas variadas áreas de conhecimento e nas diferentes formações 

docentes. 

Por fim, chegamos às considerações finais deste trabalho movidas por algumas 

inquietações, por estarmos cientes de que não esgotamos as possibilidades de análise. O 

exercício da escrita acadêmica, na delimitação da pesquisa com seus objetos de estudo, 

teorias, metodologias e tempo definido, fez-nos guardar um conjunto de dados para 

investigações futuras em torno dos temas: a) processo evolutivo da escrita dos estudantes no 

decorrer do projeto de letramento; e b) ressignificação do movimento da ação para a formação 

da professora Catarina, no que concerne ao ensino de Língua Portuguesa sob o viés do projeto 

de letramento. Soma-se a isso a possibilidade de descortinarmos um campo de investigação 

aberto a novos recortes de pesquisa, quais sejam: como se caracterizam os processos de 

planejamento e de avaliação no trabalho com projetos de letramento? Quais as possíveis 

repercussões do projeto de letramento em relação ao ensino e à aprendizagem no processo de 

alfabetização? Tais questionamentos ficam para pesquisas futuras.  
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Além disso, não poderíamos deixar de compartilhar que, ao buscarmos assegurar a 

ação sociopolítica dos participantes desta pesquisa, nos fortalecemos em nosso papel como 

pesquisadora e educadora. A densidade de vivências e de aprendizagens construídas com a 

professora Catarina, os alunos e os demais colaboradores tornou o nosso olhar mais sensível à 

nossa condição de agente de letramento, que inclui estarmos abertas: para a ressignificação do 

limiar de nossas certezas; para as possibilidades de mudanças sobre o que fora idealizado; 

para o reconhecimento de nossa codependência do outro; para a disponibilidade de ouvir a 

voz do outro, mesmo na diferença; para o deslocamento do que nos era familiar, a fim de 

acolher o estranho; para a desidentificação da postura de que sabemos mais.  

Guiamo-nos, portanto, com o desejo de que este trabalho de doutorado possa 

contribuir para o redimensionamento de práticas didático-pedagógicas em seus diferentes 

contextos escolares, permitindo vislumbrar a inserção e a participação dos estudantes no 

universo da cultura letrada. Compreendemos que é nosso papel possibilitar uma formação de 

leitores e escreventes em diálogo com os usos sociais da língua(gem) escrita, no 

reconhecimento de que a escola, tal como propõe Kleiman (2007), é a principal agência de 

letramento. 
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CAMPELO, Maria Estela Costa Holanda. É possível alfabetizar sem letrar ou letrar sem 

alfabetizar? CONTAR Jornal da Escola, ano I, n. 02, fev./mai. 2013. Entrevista concedida a 

Lucila Carvalho Leite e a Luanna Priscila da Silva Gomes. 
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A entrevista tem como foco as especificidades da alfabetização e do letramento, os equívocos 

da formação docente do professor alfabetizador e a caracterização da prática pedagógica de 

alfabetizar letrando. 

 

CANÇADO, Márcia. Um estudo sobre a pesquisa etnográfica em sala de aula. Trabalhos em 

Linguística Aplicada, v. 23, p. 55-69, 1994. Disponível em: <http://revistas.iel.unicamp.br/ 

index.php/tla/article/view/2524/4593>. Acesso em: 19 mar. 2015. 

 

O texto apresenta a perspectiva etnográfica como uma importante metodologia de pesquisa 

para o contexto da sala de aula.  

 

CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo percurso. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2006, p. 32.  

 

O autor mostra a complexidade do problema que envolve a cidadania no Brasil, com seu 

significado, sua evolução histórica e suas perspectivas.  

 

CASIMIRO, Ana Palmira Bittencour. Cartilhas e catecismos usados no Brasil colonial. 

Revista Educação em Questão, v. 22, n. 8, p. 182-205, jan./abr. 2005.  

 

O artigo apresenta uma reflexão sobre as ideias pedagógicas dominantes no período colonial, 

tomando-se como base os catecismos, as cartilhas e os manuais escolares.  

 

CHOULIARAKI, Lilie; FAIRCLOUGH, Norman. Discourse in late modernity: rethinking 

critical discourse analysis. Edinburgh University Press, 1999. Disponível em: 

<http://documents.scribd.com.s3.amazonaws.com/docs/fdfgm7u8294rznk.pdf>. Acesso em: 

18 dez. 2016. 

 

A obra auxilia-nos na compreensão acerca do conceito de práticas sociais. Torna-se uma 

leitura relevante para pesquisadores e professores que se apoiam na perspectiva do letramento 

como prática social. 

 

CLARE, Nícia de Andrade Verdini. 50 anos de ensino de língua portuguesa (1950-2000). In: 

CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA, 6. Anais... Rio de Janeiro, 

Série VI, n. 06: Leitura e Ensino de Línguas. Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: 

<http://www.filologia.org.br/vicnlf/anais/caderno06-05.html>. Acesso em: 08 maio 2013. 

 

O texto evidencia o percurso histórico do ensino de Língua Portuguesa, em um período 

referente aos anos de 1950 a 2000.  

 

COLL, César. Psicologia e currículo: uma aproximação psicopedagógica à elaboração do 

currículo escolar. Tradução de Cláudia Schilling. 3. ed. São Paulo: Ática, 1998.  

 

César Coll expõe suas ideias sobre os fundamentos e a elaboração do currículo escolar, 

situando-os na interseção da psicologia com o currículo. 

 

DEVITT, Amy. Teaching critical genre awareness. In: BAZERMAN, Charles; BONINI, 

Adair.; FIGUEIREDO, Débora (Ed.). Genre in a changing world. Fort Collins: The WAC 
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Clearinghouse, 2009. p. 337-351. Disponível em: <https://wac.colostate.edu/books/ 

genre/genre.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2016.  

 

Nesse texto, Amy Devitt faz uma descrição sobre fundamentos teóricos e didáticos 

relacionados à consciência crítica do gênero. 

 

DEWEY, John. Vida e educação. Tradução de Anísio Teixeira. 10. ed.  São Paulo: 

Melhoramentos, 1978. 

 

A obra apresenta, basilarmente, reflexões valiosas sobre a relação entre educação e vida 

social, a concepção de escola como meio social e a integração entre interesse e esforço.  

 

______. Democracia e educação: introdução à filosofia da educação. 4. ed. São Paulo: 

Companhia Editorial Nacional, 1979.  

 

No livro, John Dewey apresenta reflexões sobre a educação como função social e como 

necessidade de vida, evidenciando a importância da escola como instrumento de 

transformação social. 

 

DOLZ, Joaquim.; NOVERRAZ, Michèle; SCHNEUWLY, Bernard. Sequências didáticas 

para o oral e a escrita: apresentação de um procedimento. In: SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. 

(Org.). Gêneros orais e escritos na escola. Tradução de Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. 

3. ed. Campinas: Mercado de Letras, 2011. p. 81-108. 

 

O texto explicita, detalhadamente, a estrutura de base de uma sequência didática, formada 

pela apresentação da situação, produção inicial, módulos e produção final.  

 

DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard; HALLER, Sylvie. O oral como texto: como 

construir um objeto de ensino. In: SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim (Org.). Gêneros 

orais e escritos na escola. Tradução de Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. 3. ed. 

Campinas: Mercado de Letras, 2011. p. 125-155. 

 

Esse capítulo evidencia a necessidade de a linguagem oral ser concebida como objeto de 

ensino escolar.  

 

DOLZ, Joaquim et al. A exposição oral. In: SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. 

(Org.). Gêneros orais e escritos na escola. Tradução de Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. 

3. ed. Campinas: Mercado de Letras, 2011. p. 183-211. 

 

Por meio desse texto, é possível encontrarmos orientações didáticas a respeito do trabalho 

com a exposição oral na escola.  

 

DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard; DE PIETRO, Jean-François. Relato da elaboração 

de uma sequência: o debate público. In: SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim (Org.). 

Gêneros orais e escritos na escola. Tradução de Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. 3. ed. 

Campinas: Mercado de Letras, 2011. p. 213-239. 

 

https://wac.colostate.edu/books/genre


263 

 

 

 

Esse texto evidencia a elaboração de uma sequência didática acerca do debate público, 

fazendo apontamentos sobre temas, conteúdos, capacidades argumentativas e gestão de 

ensino. 

 

DURANTI, Alessandro. Antropología linguística. Tradução de Pedro Tena. Madrid: 

Cambridge University Press, 2000. 

 

O livro apresenta algumas das principais características da antropologia linguística, 

enfatizando as teorias da cultura, a diversidade linguística e os métodos etnográficos.  

 

FAILLA, Zoara (Org.). Retratos da leitura no Brasil 4. São Paulo: Instituto Pró-Livro, 

2016. Disponível em: <http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitu 

ra_no_Brasil_-_2015.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2017. 

 

Pesquisa realizada pelo Instituto Pró-livro sobre os retratos da leitura da população brasileira. 

 

FARACO, Carlos Alberto. O estatuto da análise e interpretação dos textos no quadro do 

Círculo de Bakhtin. In: GUIMARÃES, Ana Maria; MACHADO, Anna Raquel; COUTINHO, 

Antónia (Org.). O interacionismo sociodiscursivo: questões epistemológicas e 

metodológicas. Campinas: Mercados da Letras, 2007. p. 43-50. 

 

O texto expõe um conjunto conceitual de análise e de interpretação textual, alicerçado nos 

estudos do Círculo bakhtiniano.  

 

______. Autor e autoria. In: BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. 5. ed. São Paulo: 

Contexto, 2012. p. 37-60. 

 

O capítulo baseia-se nas obras de Mikhail Bakhtin, com o objetivo de realizar discussões 

sobre o tema do autor e da autoria.   

 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Integração e interdisciplinaridade no ensino 

brasileiro: efetividade ou ideologia. 5. ed. São Paulo: Loyola, 2002. 

 

O livro focaliza a interdisciplinaridade no ensino, dividindo-se nos seguintes temas: gênese e 

formação do conceito de interdisciplinaridade; utilidade, valor e aplicabilidade da 

interdisciplinaridade; obstáculos e possibilidades da interdisciplinaridade; determinações 

legais referentes à integração e à interdisciplinaridade; e relacionamento crítico dos aportes 

teóricos com as diretrizes legais.  

 

FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. Tradução de Joice Elias Costa. 3. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2009.  

 

A obra de Uwe Flick explicita as características gerais da pesquisa qualitativa, destacando sua 

relevância, seus avanços e suas tendências metodológicas.  

 

FREEDMAN, Aviva. Show and tell? The role of explicit teaching in the learning of new 

genres. Research in the teaching of English, v. 27, n. 3, 1993, p. 222-251. Disponível em: 

<https://www.jstor.org/stable/40171225?seq=30#page_scan_tab_contents>. Acesso em: 12 

fev. 2016.  

https://www.jstor.org/stable/40171225?seq=30#page_scan_tab_contents
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Por meio desse texto, Aviva Freedman questiona a eficácia do ensino explícito de gêneros, 

alegando que ele pode trazer prejuízos para os alunos quando tende a enfatizar somente os 

elementos formais dos gêneros, descaracterizando-os do contexto de uso.  

 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1971. 

 

Paulo Freire propõe uma educação como prática da liberdade, a serviço da conscientização 

das classes populares, as quais são marcadas pela desigualdade e opressão.  

 

______. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1981.  

 

A ação cultural para a liberdade e a conscientização, como a que Paulo Freire nos propõe, 

considera a alfabetização de adultos sob uma perspectiva crítica, política e humana, bem 

como o papel do trabalhador no processo de mudança social.  

 

______. Apresentação. In: GIROUX, Henry A. Os professores como intelectuais: rumo a 

uma pedagogia crítica da aprendizagem. Tradução de Daniel Bueno. Porto Alegre: Artmed, 

1997. p. IX-X.  

 

Na apresentação do livro, Paulo Freire ressalta a importância do papel de Henry Giroux como 

professor e pensador. Ele enfatiza a visão de Giroux sobre a história como possibilidade, em 

que se reconhece a subjetividade no processo do conhecimento e da transformação.  

 

______. [1990]. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 47. ed. São 

Paulo: Cortez, 2006.  

 

A obra apresenta a temática da leitura, em sua relação com a compreensão crítica e política da 

alfabetização. 

 

______. [1970]. Pedagogia do oprimido. 50. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011a. 

 

“Pedagogia do Oprimido” é considerada uma das principais obras de Paulo Freire. Por meio 

dela, encontramos análises freireanas a respeito da educação como instrumento da opressão, 

assim também como prática da liberdade.  

 

______. [1990]. A prática educacional. In: HORTON, Myles; FREIRE, Paulo. O caminho se 

faz caminhando: conversas sobre educação e mudança social. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 

2011b. p. 149-190. 

 

Nesse texto, as reflexões freireanas evidenciam a importância de os alunos participarem do 

processo de organização do currículo, enquanto ato educacional e político.  

 

______. [1996]. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à pratica educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 2011c. 

 

No livro “Pedagogia da autonomia”, Paulo Freire desvenda elementos constitutivos do ensino, 

pautados em uma prática educativo-crítica e transformadora.  
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______. [1993]. Professora, sim; tia, não: cartas a quem ousa ensinar. 23. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2012. 

 

O livro chama a atenção para a identificação distorcida que se tem sobre a função da 

professora, de forma a trazer esclarecimentos sobre os próprios significados e valores 

intrínsecos às palavras “professora” e “tia”. Destaca, ainda, as características indispensáveis 

de professoras e de professores que visam uma educação político-pedagógica.   

 

______. [1992]. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 21. 

ed. São Paulo: Paz e Terra, 2014a. 

 

Obra que busca articular reflexões e discussões sustentadas por uma pedagogia que tem o 

oprimido como sujeito de possibilidades e de transformações.  

 

______.  Pedagogia dos sonhos possíveis. São Paulo: Paz e Terra, 2014b. 

 

O livro, composto por depoimentos, ensaios, conferências, entrevistas e cartas, convida-nos a 

sonhar e a lutar por uma educação libertadora e mobilizadora da cidadania. 

 

FREITAS, Maria Teresa de Assunção. Bakhtin e psicologia. In: FARACO, Carlos Alberto; 

TEZZA, Cristovão; CASTRO, Gilberto (Org.). Diálogos com Bakhtin. 4. ed. Curitiba: 

Editora da UFPR, 2007. p. 141-159. 

 

O texto estabelece aproximações entre Mikhail Bakhtin e Lev Vygotsky, mostra as 

implicações do pensamento bakhtiniano para a educação e evidencia a psicologia como um 

tema bakhtiniano. 

 

GERALDI, João Wanderley. Portos de passagem. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.  

 

O livro contribui para o esclarecimento acerca das ações feitas com a linguagem; das ações 

feitas sobre a linguagem; e das ações da linguagem na constituição do sujeito. 

 

______. [1984]. Prática da leitura na escola. In: GERALDI, João Wanderley (Org.). O texto 

na sala de aula. 4. ed. São Paulo: Ática, 2006. p. 88-99. 

 

João Wanderley Geraldi focaliza a prática da leitura na escola, destacando os tipos de relações 

que os leitores estabelecem com o texto.  

 

GIROUX, Henry A. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da 

aprendizagem. Tradução de Daniel Bueno. Porto Alegre: Artmed, 1997.  

 

Essa obra possibilita-nos uma compreensão acerca da teoria crítica da educação, tanto de suas 

características pedagógicas quanto políticas.  

 

GOMES, Luanna Priscila da Silva. Caracterização do letramento matemático: a análise de 

uma experiência na turma do 3º ano do ensino fundamental. 2015. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – PPGED, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal 2015. 
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A dissertação descreve o letramento em aulas de Matemática, a partir da análise de um projeto 

de letramento desenvolvido em uma turma do 3º ano do ensino fundamental. 

 

HAMILTON, Mary. Expanding the new literacy studies: using photographs to explore 

literacy as social practice. In: BARTON, David; HAMILTON, Mary; IVANIC, Roz (Org.). 

Situated Literacies: reading and writing in context. London, New York: Routledge, 2000. p. 

16-34.  

 

O texto auxilia-nos na compreensão a respeito dos conceitos de “eventos de letramento” e 

“práticas de letramento”, elencando os elementos básicos que os constituem.  

 

HEATH, Shirley Brice. What no bedtime story means: narrative skill at home and school. 

Language and Society, v. 11, p. 49-76, 1982. Disponível em: 

<http://shirleybriceheath.net/pdfs/LANGLRN_WhtNoBedtimeStryMns.pdf>. Acesso em: 18 

dez. 2016. 

 

Por meio desse texto, há a possibilidade de ampliar nossas compreensões sobre o conceito de 

eventos de letramento. 

 

HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. 

Tradução de Jussara Haubert Rodrigues. Porto Alegre: Artmed, 1998.  

 

O livro apresenta os fundamentos dos projetos de trabalho, a partir de uma articulação que nos 

convida a refletir sobre currículo integrado, complexidade do conhecimento escolar, valor da 

indagação crítica, avaliação e necessidade de mudança da escola.  

 

______. Os projetos de trabalho: um mapa para navegantes em mares de incertezas. Revista 

de Educação, Porto Alegre, v. 3, n. 4, p. 2-7, 2001. Disponível em: 

<http://www.adventista.edu.br/_imagens/area_academica/files/Os%20projetos%20de%20tra 

balho,%20uma%20mapa%20para%20navegantes%20em%20mares%20de%20incertezas.pdf

>. Acesso em: 17 dez. 2015. 

 

Esse texto explicita um conjunto de proposições em torno dos projetos de trabalho.  

 

HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por 

projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. Tradução de Jussara Haubert 

Rodrigues. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.  

 

O livro apresenta uma descrição sobre os fundamentos vinculados à organização do currículo 

baseado nos projetos de trabalho.  

 

HISSA, Cássio Eduardo Vianna. Entrenotas: compreensões de pesquisa. Belo Horizonte: 

Editora da UFMG, 2013. 

 

Essa obra expõe uma crítica sobre a padronização no modo de fazer ciência, como também 

realça a importância da imaginação e da criatividade na elaboração e no desenvolvimento de 

projetos e de pesquisas.  

 



267 

 

 

 

IVANIC, Roz. Writing and identity: the discoursal construction of identity in academic 

writing. Amsterdam: John Benjamins, 1998.  

 

O livro auxilia-nos na compreensão sobre as questões de identidade e sua relação com a 

escrita.  

 

JOLIBERT, Josette et al. Formando crianças produtoras de textos. Tradução de Walkiria 

M. F. Settineri e Bruno Charles Magne. Porto Alegre: Artmed, 1994.  

 

O livro apresenta experiências e propostas de ensino da língua materna, levando-se em conta a 

função social da escrita. 

 

______. Além dos muros da escola: a escrita como ponte entre alunos e comunidade. 

Tradução de Ana Maria Netto Machado. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

 

O livro compartilha propostas de atividades envolvendo a leitura e a produção de diferentes 

textos, com a explicitação de fundamentos teóricos baseados na pedagogia de projetos.  

 

KALMAN, Judith. Saber lo que es la letra: una experiencia de lectoescritura con mujeres de 

mixquic. Die-Cinvestav. Premio Internacional a la Investigación sobre Cultura Escrita, 2002. 

Instituto de Educación de la UNESCO. Hamburgo, Alemania. Biblioteca para la actualización 

del maestro, 2004.  

 

Por meio desse livro, temos a possibilidade de ampliar nossas compreensões acerca do 

conceito de “andaime” no contexto de aprendizagem envolvendo o sujeito leitor e escrevente.  

 

KATO, Mary. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguísitca. 3. ed. São Paulo: 

Ática, 1986.  

 

A obra trata de temas sobre linguagem escrita e oral, alicerçadas na perspectiva 

psicolinguística.  

 

KLEIMAN, Angela B. A construção de identidades em sala de aula: um enfoque interacional. 

In: SIGNORINI, Inês (Org.). Língua(gem) e identidade: elementos para uma discussão no 

campo aplicado. Campinas: Mercado de Letras, 1998. v. 1, p. 267-302. 

 

O artigo aborda a construção da identidade a partir da perspectiva da alteridade.  

 

______. Programas de educação de jovens e adultos e pesquisa acadêmica: a contribuição dos 

estudos do letramento. Educação e pesquisa. São Paulo, v. 27, n. 2, p. 267-281, jul./dez. 

2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v27n2/a06v27n2.pdf>. Acesso em: 17 

dez. 2015. 

 

O artigo expõe a interface entre as pesquisas acadêmicas e os programas de educação básica 

de jovens e adultos, de forma a descrever as contribuições dos estudos de letramento para esse 

contexto de alfabetização.  
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______. Professores e agentes de letramento: identidade e posicionamento social. Filologia e 

Linguística Portuguesa, v. 8, p. 409-424, 2006a. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/flp/article/view/59763/62872>. Acesso em: 20 mar. 2015. 

 

Nesse trabalho, destaca-se a noção de agente de letramento apoiada nas questões identitárias 

que se relacionam com a aquisição e o uso da leitura e da escrita.  

 

______. Leitura e prática social no desenvolvimento de competências no ensino médio. In. 

BUNZEN, Clécio; MENDONÇA, Márcia (Org.). Português no ensino médio e formação 

do professor. São Paulo: Parábola, 2006b. p. 23-36. 

 

O artigo realça a importância da leitura como prática social e suas possíveis relações com o 

ensino na escola.  

 

______. Letramento e suas implicações para o ensino de língua materna. Signo, Santa Cruz 

do Sul, v. 32, n. 53, p. 1-25, dez. 2007. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php 

/signo/article/view/242/196>. Acesso em: 17 dez. 2015. 

 

O artigo apresenta o conceito de letramento e sua relevância para o ensino de língua materna. 

 

______. Os estudos de letramento e a formação do professor de língua materna. Linguagem 

em (Dis)curso, v. 8, n. 3, p. 487-517, set./dez. 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ld/v8n3/05.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2015. 

 

O artigo traz apontamentos acerca das contribuições dos estudos de letramento para a 

formação do professor de língua materna.  

 

______. Projetos de letramento na educação infantil. Revista Caminhos em Linguística 

Aplicada, v. 1, n. 1, p. 1-10, 2009. Disponível em: <http://periodicos.unitau.br/ojs-2.2/index. 

php/caminhoslinguistica/article/view/898/716>. Acesso em: 20 mar. 2015. 

 

O artigo traz exemplos de projetos de letramento desenvolvidos na educação infantil e que 

envolveram a família, a escola e a comunidade do entorno.  

 

______. (Org.). [1995]. Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática 

social da escrita. 2. ed. Campinas: Mercado de Letras, 2012.  

 

Esse livro reúne diversos trabalhos sobre o fenômeno do letramento, organizados em torno 

dos seguintes temas: o modo de participação da oralidade no letramento; o não escolarizado 

na sociedade letrada; e o verso e reverso do analfabetismo.  

 

KLEIMAN, Angela B.; MORAES, Silvia Elizabeth. Leitura e interdisciplinaridade: 

tecendo redes nos projetos da escola. Campinas: Mercado de Letras, 1999.   

 

O livro apresenta sugestões de propostas interdisciplinares na escola, nas quais têm a leitura 

como ponto de partida para a tessitura dos conhecimentos.  
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KLEIMAN, Angela B.; OLIVEIRA, Maria do Socorro. Apresentação. In: KLEIMAN, Angela 

B.; OLIVEIRA, Maria do Socorro. Letramentos múltiplos: agentes, práticas e 

representações. Natal: EDUFRN, 2008, p. 7-13. 

 

Na parte de apresentação, Angela Kleiman e Maria do Socorro Oliveira especificam os 

trabalhos que compõem o livro e nos quais convergem para a realização de estudos sobre o 

letramento do professor. O livro organiza-se em três partes, voltadas para: a existência de 

diferentes letramentos; as práticas de letramento orientadas por propósitos didático-

pedagógicas; e a relação entre cognição e letramento. 

 

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Escrever e argumentar. São Paulo: 

Contexto, 2016. 

 

Nessa obra, as autoras tratam da argumentação na produção de texto, elencando diferentes 

estratégias argumentativas que podem ser utilizadas no processo de escrita.  

 

LEITE, Lucila Carvalho. Gêneros do discurso e escrita: o que as coleções didáticas de 

português desprestigiam no ensino da produção textual? 2014. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – PPGED,  Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014.  

 

A dissertação apresenta um mapeamento acerca de como os livros didáticos de Língua 

Portuguesa, aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2010) e adotados 

nos anos iniciais do ensino fundamental, orientavam as práticas de escrita e quais gêneros 

discursivos eram prestigiados e omitidos. 

 

LEITE, Lucila Carvalho; BARBOSA, Tatyana Mabel Nobre. Cartografia da produção 

textual: livros didáticos, gênero do discurso, políticas e indicadores. Natal: EDUFRN, 2014.  

 

O livro decorre da dissertação de mestrado de uma das autoras. Trata-se de uma análise sobre 

o tratamento dado aos gêneros do discurso e às situações de produção no ensino do texto 

escrito, mediante livros didáticos de Língua Portuguesa aprovados  pelo PNLD/2010 e 

trabalhados nos anos iniciais do ensino fundamental. 

 

LIMA, Pablo Jovellanos dos Santos; NORONHA, Claudianny Amorim. Leitura e ensino de 

matemática: contribuições para a prática escolar. Natal: EDUFRN, 2014a.  

 

A partir desse livro, os autores apresentam uma concepção de leitura articulada com as 

necessidades de ensino e de aprendizagem da Matemática. Adota-se a modelagem matemática 

como elemento aglutinador dessa interface.  

 

LIMA, Pablo Jovellanos dos Santos; NORONHA, Claudianny Amorim. Leitura e ensino de 

matemática: propostas didáticas e avaliação para a prática escolar. Natal: EDUFRN, 2014b.  

 

O livro se organiza em torno de sugestões para o uso da leitura no ensino de Matemática, 

tendo-se como base o conteúdo de proporcionalidade. 

 

LOBATO, Maria José Silva. Educação bilíngue no contexto escolar inclusivo: a construção 

de um glossário em libras e língua portuguesa na área de matemática. 2015. Dissertação 



270 

 

 

 

(Mestrado em Educação) – PPGED, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 

2015. 

 

A dissertação, sob o viés da educação inclusiva, apresenta um glossário que possibilita a 

representação de termos matemáticos em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e em Língua 

Portuguesa. 

 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso. Pesquisa em educação: abordagens 

qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.  

 

As autoras trazem uma discussão sobre as abordagens qualitativas da pesquisa, o papel do 

pesquisador, os métodos de coleta de dados e o processo de análise. 

 

MACHADO, Nilson José. Educação: cidadania, projetos e valores. São Paulo: Escrituras, 

2016.  

 

O livro é composto por textos que se apoiam na relação da educação, em sentido amplo, com 

as ideias de cidadania, projeto e valores. 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da metodologia 

científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

O livro configura-se como artefato orientador para a realização da metodologia científica, 

tendo em vista que traz esclarecimentos sobre procedimentos didáticos, fases da pesquisa 

bibliográfica, tipos de conhecimento, métodos científicos, técnicas de pesquisa, entre outros 

fundamentos que a constituem.  

 

MARCUSCHI, Beth. Escrevendo na escola para a vida. In: RANGEL, Egon de Oliveira; 

ROJO, Roxane (Coord.). Língua Portuguesa: ensino fundamental. Brasília: Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010. p. 65-84. (Coleção Explorando o Ensino, v. 

19). 

 

Nesse texto, Beth Marcuschi nos mostra a complexidade envolvida no processo de produção 

de um texto, evidenciando o conjunto de estratégias e de competências que o sujeito precisa 

desenvolver. Ressaltamos o percurso histórico que a autora apresenta sobre as perspectivas 

em que o ensino de escrita se baseou ao longo do século XX. 

 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 3. ed. 

São Paulo: Cortez, 2001. 

 

O livro concentra-se na discussão sobre oralidade e letramento, bem como sobre processo de 

retextualização. Na ocasião de transcrição dos dados, ele foi fundamental para nosso trabalho, 

uma vez que indica diversas convenções para que os dados, obtidos por meio da oralidade, 

sejam mimeticamente legíveis.  

 

MASON, Jennifer. Qualitative Researching. London: SAGE, 2002. 

 

O livro apresenta esclarecimentos sobre a pesquisa de abordagem qualitativa. Enfatiza, ainda, 

a adequação de os dados serem gerados, e não meramente coletados nesse tipo de pesquisa.   
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MEDEIROS, Jânio Elpídio. Projeto de letramento matemático: indicadores para a 

docência. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação) – PPGED, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2016.  

 

A dissertação faz uma análise acerca da prática docente no ensino de Matemática, mediante 

um projeto de letramento desenvolvido com estudantes do 9º ano do ensino fundamental, 

referente a uma escola pública do município de Mamanguape, no Estado da Paraíba.   

 

MELO, Cristina Teixeira; CAVALCANTE, Marianne B. Superando os obstáculos de avaliar 

a oralidade. In: MARCUSCHI, Beth; SUASSUNA, Lívia. Avaliação em língua portuguesa: 

contribuições para a prática pedagógica. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. p. 75-93.  

Disponível em: <http://www.serdigital.com.br/gerenciador/clientes/ceel/arquivos/8.pdf> 

Acesso em: 12 fev. 2016. 

 

As autoras discorrem sobre a importância da oralidade no ensino de Língua Portuguesa, como 

também da clareza de critérios para avaliar a linguagem oral dos alunos no contexto da 

variação dialetal e de registro.  

 

MENDONÇA, Márcia; BUNZEN, Clécio; Revistas de divulgação científica no ensino médio: 

múltiplas linguagens. In: BUNZEN, Clécio; MENDONÇA, Márcia (Org.). Múltiplas 

linguagens para o ensino médio. São Paulo: Parábola, 2013. p. 177-206. 

 

O texto explora os gêneros de divulgação científica (DC), sobretudo, daqueles presentes em 

revistas de DC, para o encaminhamento de um trabalho pedagógico que vise à ampliação das 

práticas de letramento dos estudantes.  

 

MILLER, Carolyn. Gêneros textuais. Série Bate-papo Acadêmico. Organização de Angela 

Paiva Dionísio, Carolyn Miller, Charles Bazerman e Judith Hoffnagel. Recife, 2011. 

Disponível em: <http://www.nigufpe.com.br/batepapoacademico/bate-papo-academico 

1.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2017. 

 

Na Série Bate-papo Acadêmico, Carolyn Miller participa de uma entrevista, junto com 

Charles Bazerman, sobre o trabalho com os gêneros textuais. 

 

______. Gênero textual, agência e tecnologia. São Paulo: Parábola, 2012. 

 

Esse livro apresenta uma discussão sobre gênero textual, agência e tecnologia fundamentada 

nos estudos retóricos. Organiza-se em três partes, a saber: 1. Teoria de gêneros; 2. Gêneros e 

internet; 3. Agência e tecnologia. 

 

MOITA LOPES, Luiz Paulo; ROJO, Roxane. Linguagens, códigos e suas tecnologias. In: 

BRASIL. Orientações curriculares do ensino médio. Brasília: MEC/SEB/DPEM, 2004. p. 

14-59.  

 

O texto amplia nossas compreensões acerca da linguagem, em sua dimensão construcionista,  

sócio-interacional e situada. Sustentando-se em seus aportes teóricos, apresenta um conjunto 

de recomendações voltadas aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM) e aos PCN+, no que diz respeito ao ensino de línguas.  

 

http://www.serdigital.com.br/gerenciador
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MORAIS, Maria Arisnete Câmara; SILVA, Francinaide de Lima. Práticas de leitura e escrita 

nos grupos escolares do Rio Grande do Norte (1908-1920). Revista Educação em Questão, 

Natal, v. 36, n. 22, p. 114-138, set./dez. 2009. 

 

Esse artigo traz uma análise sobre as práticas de leitura e de escrita nos Grupos Escolares de 

Natal/RN, durante o período de 1908 a 1920.  

 

MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Educação e Letramento. São Paulo: UNESP, 2004. 

 

O livro alicerça suas discussões em torno da educação e do letramento, estruturando-se por 

meio dos seguintes capítulos: Analfabetismo, alfabetização, escola e educação; De 

“analfabeto” a “letramento”; Das primeiras letras ao letramento; De “literacy” a “letramento”; 

Letramento, alfabetização, escolarização e educação.  

 

MOSSMANN, Suziane da Silva. O ato de dizer entre Babel e Pentecostes: um estudo sobre 

os usos sociais da escrita na esfera acadêmica. 2014. Dissertação (Mestrado em Linguística 

Aplicada) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/han dle/123456789/128920/328979.pdf?sequence=1&is 

Allowed=y>. Acesso em: 17 dez. 2015. 

 

Essa dissertação analisa a caracterização da participação de graduandos do Curso de 

Letras/Português em eventos de letramento na esfera acadêmica, nos quais lhes é requerido o 

ato de dizer via modalidade escrita.  

 

NORONHA, Glaucianny Amorim. Obras complementares: um elo entre a leitura e os 

conteúdos matemáticos. 2012. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – 

PPGECM, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. 

 

A dissertação investigou as potencialidades conceituais e didáticas da utilização de obras 

complementares no desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita matemática dos 

alunos de ensino fundamental, propondo um material didático com orientações para os 

professores. 

 

OLIVEIRA, Maria do Socorro. Projetos: uma prática de letramento no cotidiano do professor 

de língua materna. In. OLIVEIRA, Maria do Socorro; KLEIMAN, Angela B. (Org.). 

Letramentos múltiplos: agentes, práticas, representações. Natal: EDUFRN, 2008. p. 93- 118. 

 

Por meio desse trabalho, temos a oportunidade de refletir sobre projetos situados na esfera do 

ensino e da aprendizagem de língua materna, enquanto práticas de letramento que envolvem 

participantes, domínios, artefatos e atividades. 

 

______. Gêneros textuais e letramento. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 10, n. 

2, p. 325 - 345, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbla/v10n2/03.pdf>. Acesso 

em: 17 dez. 2015. 

 

Nesse artigo, a autora discute a relação entre letramento e gênero textual, considerando os 

aportes teóricos envolvidos e sua aplicabilidade no contexto pedagógico, particularmente, no 

que concerne ao ensino e à aprendizagem em língua materna. 

 



273 

 

 

 

OLIVEIRA, Maria do Socorro; TINOCO, Glícia Marili Azevedo de Medeiros; SANTOS, 

Ivoneide Bezerra de Araújo. Projetos de letramento e formação de professores de língua 

materna. Natal: EDUFRN, 2014. Disponível em <http://www.repositorio.ufrn.br:8080/jspui/ 

bitstream/1/11787/1/E-book%20Projetos%20de%20letramento.pdf> Acesso em: 03 mar. 

2015. 

 

O livro evidencia as contribuições dos projetos de letramento para a ressignificação do ensino 

da língua materna. Nesse sentido, as autoras explicitam os princípios e os aspectos que 

caracterizam o trabalho com projetos de letramento.  

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 

CULTURA – UNESCO. Ensinar e aprender: alcançar a qualidade para todos. Relatório de 

Monitoramento Global de Educação para Todos. 2014. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225654por.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2017. 

 

O relatório apresenta a situação global da escolarização e das competências básicas de 

aprendizagem ligadas à leitura, à escrita e às operações matemáticas.  

 

ORTNER, Sherry B. Poder e projetos: reflexões sobre a agência. In: Conferências e 

diálogos: saberes e práticas antropológicas. 25ª Reunião Brasileira de Antropologia, Goiânia, 

2006, p. 45-80. Disponível em: <http://www.abant.org.br/conteudo/livros/ConferenciaseDialo 

gos.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2016. 

 

A autora discorre sobre a teoria da prática e suas limitações no que tange às questões de 

poder. Problematiza, também, a relação entre agência e poder e entre agência e projetos.  

 

PEDRALLI, Rosângela. Na tessitura de encontros via escrita: vivências de mulheres em 

espaço escolar na EJA. 2014. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada) – Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/129513/327604.pdf?sequence=1&is 

Allowed=y>. Acesso em: 17 dez. 2015. 

 

Essa tese focaliza-se na organização de ações didático-pedagógicas no processo de 

apropriação da escrita, como também das implicações do conceito de gêneros do discurso 

nesse processo.  

 

PONZIO, Augusto. Procurando uma palavra outra. São Carlo: Pedro & João, 2010. 

 

O livro enfatiza a importância da palavra outra em relação ao próprio eu identitário. 

Organiza-se em sete capítulos, quais sejam: “Encontrar as palavras”; “A palavra, a escuta”; 

“Palavra literária e palavra ordinária”; “Palavra outra e língua estrangeira”; “A palavra 

freudiana”; “Nome próprio, corpo próprio e palavra outra”; e “A palavra na comunicação 

global”. 

 

______. No Círculo com Mikhail Bakhtin. São Carlos: Pedro & João, 2013. 

 

Esse livro oferece a ampliação de conhecimentos sobre a obra de Bakhtin e do seu Círculo, no 

que se refere, por exemplo, à teoria da literatura, da linguística e da semiótica.  

 

http://www.repositorio.ufrn.br/
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POSSENTI, Sírio. [1984]. Sobre o ensino de português na escola. In: GERALDI, João 

Wanderley (Org.). O texto na sala de aula. 4. ed. São Paulo: Ática, 2006. p. 32-38. 

 

O texto aborda um conjunto de princípios destinados ao ensino de Português na escola, 

trazendo apontamentos sobre o saber técnico, o ensino do português padrão, a concepção de 

criança e de língua, as estruturas linguísticas, a aquisição da fala, as variações linguísticas, as 

formas arcaicas, os erros e os procedimentos pedagógicos.  

 

RAZZINI, Márcia de Paula Gregório. O espelho da nação: a antologia nacional e o ensino de 

português e de literatura (1838-1971). 2000 Tese (Doutorado em Letras) – IEL, UNICAMP, 

Campinas, 2000. Disponível em: <www.unicamp.br/iel/memoria/projetos/tese21.html>. 

Acesso em: 08 maio 2013. 

 

A tese apresenta, detalhadamente, o percurso histórico do ensino de Português e de Literatura 

no currículo da escola secundária brasileira. 

 

REINALDO, Maria Augusta; BEZERRA, Maria Auxiliadora. Gêneros textuais como prática 

social e seu ensino. In: REINALDO, Maria Augusta; Marcuschi, Beth; DIONISIO, Angela 

Paiva (Org.). Gêneros textuais: práticas de pesquisa e práticas de ensino. Recife: Editora da 

UFPE, 2012. p. 73-96. 

 

Esse texto possibilita uma compreensão acerca da interface da perspectiva social dos gêneros 

textuais com as práticas escolares. Baseando-se no modelo didático de Amy Devitt, as autoras 

apontam uma proposta de ensino com gêneros para a educação básica, especificamente, para o 

ensino médio profissional.  

 

RIBEIRO, Vera M. Alfabetismo e atitudes: pesquisa com jovens e adultos.  Campinas: 

Papirus; São Paulo: Ação Educativa, 1999.  

 

O livro apresenta uma análise sobre o fenômeno do analfabetismo funcional, tendo-se como 

referência a educação de jovens e adultos. 

 

______. Letramento no Brasil: reflexões a partir do INAF 2001. 2. ed. São Paulo: Global, 

2004.  

 

O livro reúne um conjunto de artigos acerca dos resultados do Indicador Nacional de 

Alfabetismo Funcional (INAF/2001), trazendo reflexões sobre o letramento, a educação e as  

habilidades de leitura da população brasileira. 

 

RIO GRANDE DO NORTE. Lei n. 249, de 22 de novembro de 1907. Autoriza o Governo a 

reformar a Instrução Pública. Revista Educação em Questão, Natal, v. 39, n. 25, p. 246-247, 

jan./abr. 2010.  

 

Lei responsável pela autorização da reforma da instrução pública no Estado do Rio Grande do 

Norte.  

 

______. Decreto n. 178, de 29 de abril de 1908. Restabelece a Diretoria Geral da Instrução 

Pública, cria a Escola Normal, Grupos Escolares e Escolas Mistas e dá outras providências. 
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Atos Legislativos e Decretos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Natal: 

Tipografia de O Século, 1908. 

 

Decreto que institui a criação da Escola Normal em Natal. 

 

RODRIGUES, Ângela; ESTEVES, Manuela. A análise de necessidades na formação de 

professores. Porto: Porto, 1993. 

 

As autoras evidenciam a importância de se garantir a oferta de planos e de programas que 

correspondam às necessidades dos professores, as quais são construídas no contexto real de 

trabalho. 

 

ROJO, Roxane. Letramento e capacidades de leitura para a cidadania. São Paulo: SEE: 

CENP, 2004, p. 1-8. 

 

O artigo expõe as capacidades de leitura envolvidas no processo de formação do leitor, tais 

como: capacidades de decodificação, capacidades de compreensão e capacidades de 

apreciação e réplica do leitor em relação ao texto. 

 

______. Letramento e diversidade textual. In: CARVALHO, Maria Angélica Freire; 

MENDONÇA, Rosa Helena. Práticas de leitura e escrita. Brasília: Ministério da Educação, 

2006a. p. 24-29. 

 

O texto contribui para as reflexões em torno da alfabetização, do letramento e dos gêneros 

discursivos.  

 

______. O texto como unidade e o gênero como objeto de ensino de Língua Portuguesa. In: 

TRAVAGLIA, Luiz Carlos (Org.). Encontro na linguagem: estudos linguísticos e literários. 

Uberlândia: EDUFU, 2006b. p. 51-80. 

 

O artigo ressalta a importância de os objetivos dos currículos oficiais, voltados para o ensino 

de Língua Portuguesa, considerarem o trabalho com o texto e o gênero sob os vieses da 

cidadania e das práticas cotidianas de uma sociedade letrada.   

 

______. Gêneros de discurso/texto como objeto de ensino de línguas: um retorno ao 

trivium?. In: SIGNORINI, Inês (Org.). [Re] discutir texto, gênero e discurso. São Paulo: 

Parábola, 2008. p. 73-108. 

 

Nesse texto, Roxane Rojo discute o conceito de gênero de discurso/texto no campo do ensino 

e da didática de língua materna. A autora chama a atenção para o ensino que reduz os gêneros 

a formas modelares e prescritivas, minimizando as possibilidades de aprendizagem 

relacionadas com as necessidades do mundo contemporâneo.  

 

______. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola, 2009.  

 

Esse livro auxilia-nos nos esclarecimentos a respeito de conceitos como alfabetização, 

alfabetismo, alfabetismo funcional e letramento. Há uma ênfase na necessidade de a educação 

linguística levar em conta os letramentos multissemióticos, os letramentos múltiplos e os 

letramentos críticos e protagonistas.  
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SANTOS, Ivoneide Bezerra de Araújo. Projetos de letramento na educação de jovens e 

adultos: o ensino da escrita em uma perspectiva emancipatória. 2012. Tese (Doutorado em 

Linguística Aplicada) – PPGEL, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. 

 

A tese apresenta uma análise sobre o papel dos projetos de letramento na ressignificação das 

práticas letradas escolarizadas, bem como uma reflexão sobre a ação de professores e de 

alunos como agentes de letramento.  

 

SILVA, Francinaide de Lima. A prática educativa de professora no Grupo Escolar Augusto 

Severo (1908-1920). In: CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO, 6. Anais... Percursos e Desafios da Pesquisa e do Ensino de História da 

Educação. Uberlândia, 2006.  

 

O artigo traz uma análise sobre as práticas educativas de professoras do Grupo Escolar 

Augusto Severo, durante o período de 1908 a 1920. 

 

SILVA, Ivam Cabral. Humor gráfico: o sorriso pensante e a formação do leitor. 2008. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – PPGED, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, 2008. 

 

A dissertação evidencia as contribuições das charges e dos cartuns para o processo de sedução 

e de formação do leitor reflexivo. 

 

SOARES, Magda. Português na escola: história de uma disciplina curricular. In: BAGNO, 

Marcos (Org.). Linguística da norma. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2004. p. 155-177. 

 

Esse texto sustenta-se na perspectiva histórica da disciplina “Português”, trazendo 

apontamentos sobre o seu surgimento como disciplina escolar e suas transformações ao longo 

do tempo, as quais repercutem em seus objetivos atuais de ensino. 

 

______. [1998]. Letramento: um tema em três gêneros. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 

2009.  

 

O livro tem como tema central o letramento. A sua conceituação, sua relação com a 

alfabetização e sua interlocução com os usos da leitura e da escrita na sociedade atual são 

exploradas por meio do verbete, do texto didático e do ensaio.  

 

SOUSA, Ana Cláudia Gouveia. Formação docente e letramentos: conhecimentos 

mobilizados em um grupo interdisciplinar de professores que ensinam matemática e ciências. 

2017. Tese (Doutorado em Educação) – PPGED, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal, 2017. 

 

Por meio dessa tese, objetivou-se analisar indícios de conhecimentos para uma prática 

pedagógica interdisciplinar, a partir de um contexto colaborativo de formação continuada na 

perspectiva do letramento. 

 

SOUZA, Ana Santana; BARBOSA, Tatyana Mabel Nobre. Leitura: concepções e ensino. In: 

______. Ensino da Língua Portuguesa I. Natal: EDUFRN, 2014. p. 41-60. 
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O texto apresenta as diferentes concepções de leitura e suas implicações para o ensino. 

Compartilha, também, as possíveis estratégias que podem ser utilizadas no processo de 

leitura. 

 

STREET, Brian. Abordagens alternativas ao letramento e desenvolvimento. Teleconferência 

Unesco Brasil sobre letramento e diversidade, out. 2003. 

 

O texto situa o letramento sob uma perspectiva etnográfica e ideológica. Trata, também, dos 

conceitos relacionados a “eventos de letramento” e “práticas de letramento”.  

 

______. Os novos estudos sobre o letramento: histórico e perspectivas. In: MARINHO, 

Marildes; CARVALHO, Gilcinei Teodoro (Org.). Cultura escrita e letramento. Belo 

Horizonte: Editora da UFMG, 2010. p. 33-53. 

 

O texto retoma conceituações sobre o letramento no contexto das práticas culturais e de 

pesquisas etnográficas.  

 

______. Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no desenvolvimento, na 

etnografia e na educação. Tradução de Marcos Bagno. São Paulo: Parábola, 2014.  

 

O livro propõe reflexões a respeito do conceito de letramento como prática social, 

reconhecendo a natureza social da leitura e da escrita e a existência dos múltiplos letramentos. 

Além disso, apresenta uma discussão em torno dos “eventos de letramento”, “práticas de 

letramento” e “mitos do letramento”. 

 

TFOUNI, Leda V. [1988]. Adultos não alfabetizados: o avesso do avesso. São Paulo: 

Pontes, 2006. 

 

O livro expõe uma pesquisa realizada com um grupo de adultos não alfabetizados, de forma a 

evidenciar sua relação com os usos da linguagem. Os resultados da investigação trazem uma 

importante contribuição para a alfabetização de adultos no Brasil, ao se contrapor a uma visão 

restritivamente cognitiva dos usos da língua escrita.  

 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 1988.  

 

Esse é um dos livros mais representativos na discussão da metodologia da pesquisa-ação no 

Brasil. O livro consiste em explicitar os principais fundamentos sobre a pesquisa-ação. 

 

TINOCO, Glícia Marili Azevedo de Medeiros. Projetos de letramento: ação e formação de 

professores de língua materna. 2008. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada) – Unicamp, 

Campinas, 2018.  

 

Por meio dessa tese, objetivou-se depreender os princípios de ressignificação do ensino de 

escrita, mediante projetos de letramento desenvolvidos entre o contexto de formação e de 

ação de professores de língua materna. 

 

______. Mundos de letramento de professores em formação no agreste norte-rio-grandense. 

In: OLIVEIRA, Maria do Socorro; KLEIMAN, Angela B. (Org.). Letramentos múltiplos: 

agentes, práticas e representações. Natal: EDUFRN, 2008. p. 63-89. 
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Nesse texto, a autora apresenta uma descrição e análise de práticas de letramento escolares e 

não escolares de um grupo de professores que se encontram em processo de formação inicial. 

A autora realça a importância de considerar as diferentes experiências de leitura e de escrita 

dos professores como objeto de reflexão coletiva nos cursos de formação. 

 

VÓVIO, Cláudia Lemos; SOUZA, Ana Lúcia Silva. Desafios metodológicos em pesquisas 

sobre letramento. In: KLEIMAN, Angela B.; MATENCIO, Maria de Lourdes Meirelles 

(Org.). Letramento e formação do professor: práticas discursivas, representações e 

construção do saber. Campinas: Mercado de Letras, 2005. p. 41-64. 

 

As reflexões pontuadas nesse texto auxiliam-nos no processo de geração de dados da 

pesquisa, considerando a diversificação de instrumentos e a necessária flexibilidade para uma 

investigação que reconhece as singularidades dos sujeitos participantes.  

 

ZOTTI, Solange Aparecida. Organização do ensino primário no Brasil: uma leitura da história 

do currículo oficial. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS, 7. 

Anais... História, Sociedade e Educação no Brasil. Campinas, 2006. Disponível em: 

<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/ acer_histedbr/seminario/seminario7/TRABALHOS/S/So 

lange%20aparecida%20zotti.pdf>. Acesso em: 08 maio 2013. 

 

O artigo, sob o ponto de vista histórico, apresenta um estudo sobre a organização do ensino 

primário no Brasil, do período jesuítico aos anos de 1980, adotando-se o currículo oficial 

como eixo norteador da pesquisa.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Carta de anuência 

 

 
 
 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

Por ter sido informada oralmente e por escrito sobre os objetivos e a metodologia da 

pesquisa a respeito do ensino de escrita em projetos de letramento, coordenada pela 

pesquisadora responsável Lucila Carvalho Leite, concordo em autorizar a realização das 

etapas que serão feitas nesta Instituição que represento: a) atividades de leitura, de escrita e de 

oralidade correspondentes à temática do projeto; b) entrevista feita no início e no final do 

projeto, registrada via gravação em áudio, a fim de identificar a concepção que o(a) 

participante da pesquisa tem sobre as práticas de escrita; c) gravação em vídeo e imagens, 

para que as aulas realizadas possam ser melhor registradas. Além disso, por meio dessa 

autorização, concordo que as ações a serem realizadas serão feitas em parceria com os 

professores vinculados ao participante da pesquisa e, quando necessário, as ações serão feitas 

também na ausência desses professores. 

O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar minha 

anuência a qualquer momento da pesquisa. 

 

 

Parnamirim/RN, ______de _________de 2016. 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do(a) diretor(a) da Instituição 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
Esclarecimentos 

 

Solicitamos a autorização para que o menor pelo qual você é responsável participe da 

pesquisa sobre o ensino de escrita em projetos de letramento, que tem a professora Lucila 

Carvalho Leite como pesquisadora responsável. 

Esta pesquisa pretende promover, durante o horário regular de aula, atividades que 

oportunizem práticas de escrita como instrumento de ação cidadã do(a) aluno(a), pertencente 

à rede pública do ensino fundamental.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a compreensão de que as práticas de 

escrita se tornam, cada vez mais, importantes na socialização, visto que elas podem interligar 

a participação dos alunos às diferentes situações de comunicação.  

Caso você decida autorizar, o(a) participante da pesquisa se envolverá em ações 

pedagógicas que adotam os seguintes elementos: a) atividades de leitura, de escrita e de 

oralidade correspondentes à temática do projeto; b) entrevista feita no início e no final do 

projeto, registrada via gravação em áudio, a fim de identificar a concepção que o(a) 

participante da pesquisa tem sobre a escrita; c) gravação em vídeo e imagens, para que as 

aulas realizadas possam ser melhor registradas. Além disso, com esta autorização, as ações 

realizadas serão feitas em parceria com os professores vinculados ao(à) participante da 

pesquisa e, quando necessário, as ações serão feitas também na ausência desses professores. 

É importante deixar claro que, em qualquer fase do estudo, o(a) participante da 

pesquisa terá o direito de se recusar a responder as perguntas que lhes causem 

constrangimento de qualquer natureza. 

Durante a realização do projeto, o(a) participante da pesquisa poderá apresentar 

timidez diante das ações sugeridas, de forma que a pesquisadora responsável procurará 
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minimizar isso por meio do diálogo, da afetividade, da troca de experiências, do respeito e da 

(co)construção de saberes.  

Por meio dessas medidas, o(a) participante da pesquisa poderá desfrutar dos possíveis 

benefícios advindos do estudo: redimensionamento do trabalho com o ensino de escrita, de 

forma que suas necessidades e interesses serão levados em conta e simbolizados nas 

atividades em que se envolverá, obtendo aprendizagens em diálogo com situações 

vivenciadas em seu dia a dia. Assim, o(a) participante da pesquisa, ao defender seu ponto de 

vista, compartilhar saberes, dar sugestões, agir em busca de mudanças, etc., estará incluso(a) 

em uma educação escolar que vivencia a ação cidadã como uma conquista diária, e não 

como uma conquista adiada para o futuro.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas, ligando para a 

pesquisadora responsável do projeto, professora Lucila Carvalho Leite, por meio do 

contato/WhatsApp (84)99124-3951, ou mesmo, entrando em contato via e-mail: 

lucilaleite@hotmail.com. 

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você e para ele(a). Inclusive, os dados que ele(a) irá nos fornecer serão 

confidenciais e divulgados apenas em congressos ou publicações científicas. Por isso, o 

próprio nome do(a) participante da pesquisa será mantido em sigilo, utilizando-se nome 

fictício. As imagens, por sua vez, serão usadas para os fins aqui estabelecidos, preservando 

sempre o seu anonimato. 

É preciso esclarecer também que, a qualquer momento, você poderá ter acesso aos 

estudos realizados e coletados durante a pesquisa em andamento. 

Este documento foi impresso em duas vias, a serem rubricadas em todas as suas 

páginas e assinadas, ao seu término, por você – representante legal do(a) participante da 

pesquisa. Por isso, uma via ficará com você e a outra, com a pesquisadora responsável, 

professora Lucila Carvalho Leite. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu, ______________________________________________________, representante 

legal do menor ______________________________________________________, autorizo 

sua participação na pesquisa sobre o ensino de escrita em projetos de letramento. 

mailto:lucilaleite@hotmail.com
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 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos 

da pesquisa, sua importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os 

desconfortos e os benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter 

compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu, como seu(sua) 

representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos 

e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

 

 

 Parnamirim, ______de _________de 2016. 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal do(a) participante da pesquisa 

 

Declaração do(a) pesquisador(a) responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo sobre o ensino de escrita em projetos de 

letramento, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e os direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade 

do(da) mesmo(a). 

 

Parnamirim, ______de _________de 2016. 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 
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APÊNDICE C – Termo de assentimento livre e esclarecido 
 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 

 

Querido(a) aluno(a), 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa sobre o ensino de escrita, 

que tem a professora Lucila Carvalho Leite como pesquisadora responsável. Como você é 

menor de idade, conversamos com seu responsável legal e ele autorizou sua participação. 

Sugerimos que você converse com seu representante legal sobre a pesquisa antes de aceitar ou 

recusar o convite. 

Desejamos realizar com você e sua turma, durante o horário de aula, um ensino que 

oportunize atividades de escrita a partir de temas que interessem a você e a turma. Se você 

autorizar, faremos também registros fotográficos, como: tirar fotos do momento em que você 

estiver fazendo um trabalho em grupo, em que você estiver lendo ou produzindo um texto. 

Mas se isso lhes causar algum constrangimento, você terá o direito de não autorizar o registro 

das fotos. 

Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum 

problema caso não deseje participar. E, mesmo que você aceite o convite e, no decorrer da 

pesquisa, decida não continuar participando, também não terá problema. Respeitaremos sua 

decisão.  

Durante as atividades, você poderá contar com a nossa ajuda, caso se sinta 

envergonhado(a) para participar, ou mesmo, caso apresente qualquer dúvida sobre a atividade. 

Procuraremos realizar atividades que considerem suas necessidades e interesses para que, 

desse modo, possamos oferecer um ensino que leve em conta as suas vivências do dia a dia.  

Embora façamos o registro de fotos, desde que tenhamos sua autorização, manteremos 

o seu nome em sigilo, ou seja, em segredo, utilizando um nome fictício criado por você. 

 

Consentimento  

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa sobre o 

ensino de escrita. Recebi informações sobre a pesquisa e entendi as atividades que poderão ser 



284 

 

 

 

realizadas comigo. Entendi que só participo da pesquisa se eu quiser e que, a qualquer 

momento, posso mudar de ideia e decidir não participar, de modo que minha decisão será 

respeitada e que não causará problemas. A pesquisadora tirou minhas dúvidas e conversou 

com os meus responsáveis. Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em 

participar da pesquisa.  

 

Parnamirim, ______de _________de 2016. 

 

______________________________________ 

Assinatura do menor  

______________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Artigo de DC “O mosquito que incomoda muita gente” 
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ANEXO B – Artigo de DC “Por que alguns mosquitos são transmissores de doenças” 
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ANEXO C – Curiosidade científica “Você sabia que cachorros e gatos não pegam dengue, 

chikungunya ou zika?” 
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ANEXO D – Notícia de DC “Ciência descobre como o zika age no cérebro dos bebês” 
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ANEXO E – Notícia jornalística publicada no Jornal Digital Tribuna do Norte 
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ANEXO F – Notícia jornalística publicada no Jornal Digital Portal no Ar 
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ANEXO G – Notícia jornalística publicada no Jornal Digital G1RN 
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ANEXO H – Panfleto lido no projeto de letramento 
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ANEXO I – Panfleto lido no projeto de letramento 
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ANEXO J – Cartazes para divulgação do bazar do mês de maio  
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ANEXO K – Convite para o bazar do mês de outubro 
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ANEXO L – Memes compartilhados pelo aluno Leonardo 
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ANEXO M – Outros panfletos produzidos e distribuídos  

para a comunidade escolar e do seu entorno 
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ANEXO N – Lixeira entregue à comunidade escolar e do seu entorno 
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ANEXO O – Carta de solicitação encaminhada à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parnamirim, 26 de setembro de 2016. 

 

Prezado Senhor Gutemberg Xavier de Paiva, 

Nós somos alunos do 5º ano A matutino, da Escola Municipal Raimunda 

Maria da Conceição, que fica localizada em Pium. 

  Nós temos um projeto na escola que se chama “Não pise na bola! Faça 

um gol contra o Aedes aegypti”. O projeto tem o objetivo de combater o mosquito 

em nossa comunidade, cuidando da nossa saúde e da saúde dos nossos 

familiares, vizinhos e amigos.  

Porém, ao redor da escola existe muito lixo (como canecas, baldes, 

garrafas, pacotes etc.) que pode acumular água parada e se tornar criadouro do 

mosquito. Isso pode prejudicar a nossa saúde e de toda a nossa comunidade. 

Portanto, contamos com sua colaboração para enviar uma equipe de 

limpeza nos terrenos ao redor da escola, retirando o lixo que tem nos causado 

preocupação e medo.  

Agradecemos ao senhor e aguardamos sua resposta. 

 

                                                     Alunos do 5º ano A. 
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Anexo P – Paródia produzida a partir da música “Show das Poderosas” 
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Anexo Q – Paródia produzida a partir da música “24 horas por dia” 
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Anexo R – Obra “Retirantes”, de Candido Portinari 
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Anexo S – Releitura de pinturas feita pelo cientista Iain Woodhouse, em parceria com 

 a artista plástica Alice Landeburg 

 

 

A Carroça de Feno, do pintor John Constable 
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Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte, do pintor Georges-Pierre Seurat 
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Oliveiras com o Céu Amarelo e o Sol, do pintor Vincent Van Gogh 
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Anexo T – Fotografias documentais de Thiago Casoni 
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Anexo U – Fotografias documentais de Jorge Quintão 
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