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5ª SEÇÃO
Educação de jovens 
e adultos – EJA

ATIVIDADE INTERATIVA

1. Clique na aba “Artigos”, do Projeto A Brasília que não lê, no site 
stellabortoni.com.br, para ler diversos artigos sobre pesquisas em 
EJA e faça um resumo para cada artigo.

2. No link Banco de Dados, encontram-se várias entrevistas com 
alunos de EJA residentes no Distrito Federal. Conduza entrevistas 
com alunos de EJA em sua cidade, com as quais você deve criar o seu 
próprio banco de dados online de entrevistas.

ARTIGOS

BANCO DE DADOS



O CONHECIMENTO PRÉVIO DO 
ALUNO DA EJA EM QUESTÃO
Uma análise do universo do aluno 
da EJA e seus saberes culturais
Ana Lúcia Farias da Silva1

Michele Augusta Santos de Carvalho2

Michele Cristine Silva de Sousa3

INTRODUÇÃO 

O trabalho em questão aborda o histórico da educação de jovens 
e adultos no Brasil. A ênfase é em alguns marcos importantes de 
reformas e de planos educacionais, em especial, a Lei de Diretrizes 
e Bases de 1971 e de 1996, no capítulo destinado à Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).

Os estudos sobre o conhecimento prévio do aluno da EJA são 
analisados a partir do referencial teórico de Bortoni-Ricardo e 
Machado (2013), além de contribuições de diversos estudiosos do 
segmento específico até as mais atuais vertentes nos estudos da 
EJA, que englobam as análises de Paulo Freire. A escolha de tal tema 
justifica-se pela sua relevância e urgência social e como um meio 
de resgatar os conhecimentos prévios dos sujeitos que compõem o 
universo da EJA. Objetiva-se, assim, analisar a formação dos sujeitos 
presentes nas salas de aula da modalidade, com o intuito de mostrar 
se os conhecimentos prévios dos discentes estão sendo levados em 
consideração no processo de aprendizagem.

Desse modo, a primeira parte traçará o histórico da EJA, a Lei de 
Diretrizes e Bases, os programas,os projetos e os planos da EJA (anos 
1990); a diferenciação entre Letramento e Alfabetização; e as funções 
da EJA. Na segunda parte, será enfocada a abordagem do processo de 
Letramento na EJA segundo Bortoni-Ricardo e Machado. Na terceira 
parte, abordar-se-á a prática de uma professora da EJA, as interven-
ções que devem ser feitas e, por último, algumas considerações.

1 Aluna do curso de Mestrado 
Profissional da Universidade 
Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ). E-mail: 
analufariasalfa@yahoo.com.br

2 Aluna do curso de Mestrado 
Profissional da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ). E-mail: masc1br@
yahoo.com.br

3 Aluna do curso de Mestrado 
Profissional da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ). E-mail: michele.
sousa29@yahoo.com.br
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HISTÓRICO DA EJA

A trajetória da EJA inicia-se em 1534 com a fundação da Companhia 
de Jesus4: o intuito dos religiosos incluía transmitir princípios morais e 
normas de comportamento para a população. Existiam dois grandes 
grupos, segundo Salgado e Barbosa (2010): de um lado, o ensino 
humanístico5 para a classe dominante; de outro, ler e escrever para 
a maior parte da população.

Em 1759, ocorreu no Brasil a Reforma Pombalina liderada por 
Marquês de Pombal. Essa reforma expulsou os jesuítas do país, incluiu 
o conhecimento científico não aceito pelos religiosos e fechou a maioria 
das escolas. A reforma acentuou o processo de exclusão da população.

Após a independência do Brasil, foi criada a 1ª Constituição6. 
No Capítulo VIII, Artigo 179, inciso XXXII, observa-se a preocupação 
com o ensino: “A Instrucção primária e gratuita a todos os Cidadãos”. 
Todavia, a grande parte da população ficou à margem do processo 
de ensino, principalmente mulheres e negros.

O ato adicional de 1834, conforme Salgado e Barbosa (2010), deu 
autonomia às províncias quanto à forma de administrar o ensino. 
Nesse momento, para sanar a falta de docentes primários no 
Brasil, foi introduzido o ensino pautado no método Lancaster, que 
consistia na adoção de monitores (os alunos mais adiantados faziam 
esse papel) para o ensino da população. Todavia, tal método era 
formal, penoso e classificatório, pois os alunos eram categorizados 
e ganhavam prêmios ou castigos pelas atuações em sala de aula.

A classificação imperava no ensino, até que, em 1920-1930, 
surgiu o grupo dos Pioneiros da Educação Nova, criado por vários 
educadores, entre eles, Fernando de Azevedo, Lourenço filho e Anísio 
Teixeira, que criaram um movimento de renovação educacional, 
informando que apenas ela poderia modificar a situação social 
vigente. Para os defensores do movimento, a escola era a salvação 
para a humanidade, por meio de um ensino gratuito e laico. O movi-
mento teve muita representação na educação.

Em 15 de dezembro de 1967, o governo criou o Mobral. 
Segundo o documento, esse projeto seria direcionado à alfabeti-
zação funcional de jovens e adultos empregando-se o método de 
utilização de palavras geradoras. Todavia não obteve êxito, pois o 
conteúdo não era problematizador, sendo substituído, mais tarde, 
pela Fundação Educar.

4 Ordem formada por jesuítas 
que visavam difundir o 
evangelho no Brasil.

5 Estudo de Letras Clássicas.

6 Disponível no site: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao24.
htm>. Acesso em: 23 maio 
2017.
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O que diz a LDB?

A LDB 5.692/71, no Capítulo IV, disponibiliza informações sobre o 
ensino supletivo. Observa-se que a preocupação era inserir os jovens 
e adultos no mercado de trabalho, diminuindo a procura desse público 
pelo ingresso no ensino superior. No Artigo 25, consta este intento:

Art. 25 O ensino supletivo abrangerá, conforme as 
necessidades a atender, desde a iniciação no ensino 
de ler, escrever e contar e a formação profissional 
definida em lei específica até o estudo intensivo 
de disciplinas do ensino regular e a atualização 
de conhecimentos.

Como se pode ver, na EJA, conforme LDB de 1971, teve avanço, 
pois, pela primeira vez, um documento deu prioridade à modalidade, 
mesmo que não tenha dado valor ao ensino em si. De igual modo, 
a LDB 9.394/96 deu importância à educação de jovens e adultos, 
possibilitando ao alunado oportunidades educacionais apropriadas 
a seu contexto de vida, conforme Artigo 37 Inciso 1°:

§ 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuita-
mente aos jovens e aos adultos, que não puderam 
efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as caracterís-
ticas do alunado, seus interesses, condições de vida e 
de trabalho, mediante cursos e exames.

O documento prevê e estimula a permanência do aluno na 
escola, conforme o Inciso 2°: “O Poder Público viabilizará e estimu-
lará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante 
ações integradas e complementares entre si”. Todavia, garantir 
a permanência do alunado da EJA é uma questão que vai desde 
a organização da sala de aula até as avaliações realizadas. Todo 
esse processo deve estar em sintonia para que os alunos tenham 
condições de aprender de acordo com suas realidades.
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Programas, projetos e planos da EJA: anos 1990

Depois da Conferência Mundial de Educação7 (1990), realizada em 
Jomtiem, na Tailândia, o Brasil viu surgir em seu cenário diversos 
programas que tinham como base a educação de jovens e adultos. 
A seguir, estão listados alguns deles, de acordo com Salgado 
e Barbosa (2010).

• Programa Nacional de Alfabetização e 
Cidadania (PNAC): tinha como objetivo a 
alfabetização por meio de recursos federais.

• Plano Decenal (1994): oferecer 
alfabetização para jovens e adultos.

• Plano Nacional de Formação do Trabalhador 
(Planfor/1995): formação para o mercado de 
trabalho, todavia a falta de qualificação dos 
alunos foi um empecilho para o êxito do plano.

• Programa Alfabetização Solidária (PAS/1996): 
institucionalização da EJA nos governos municipais.

• Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
(Pronera/1998): alfabetização de trabalhadores rurais.

• Plano Nacional de Qualificação (PNQ): Promoção 
de cursos para ascensão social do trabalhador.

• Programa Brasil alfabetizado (2003): alfabetização 
de jovens, adultos e a formação de alfabetizadores. 

Funções da EJA

O Parecer CEB nº: 11/2000 institui três funções da EJA, a saber: função 
reparadora, função equalizadora e função qualificadora.

A função reparadora diz respeito à igualdade entre cidadãos em 
vias democráticas, “reparando” saberes, incertezas e medos que a 
sociedade possa impor-lhes. Observe o que o documento menciona 
sobre essa função:

7 Previu a educação como 
meta.
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Desse modo, a função reparadora da EJA, no limite, 
significa não só a entrada no circuito dos direitos civis 
pela restauração de um direito negado: o direito a uma 
escola de qualidade, mas também o reconhecimento 
daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser 
humano. Desta negação, evidente na história brasi-
leira, resulta uma perda: o acesso a um bem real, social 
e simbolicamente importante (BRASIL, 2000, p. 7).

Como foi possível perceber, a preocupação da função reparadora 
é propiciar ao aluno da EJA condições para se tornar um cidadão de 
direitos. Já a função equalizadora está relacionada à igualdade e à 
equidade, na qual o indivíduo da EJA é visto em condições iguais de 
tratamento em vias sociais. Conforme o relator, esta função teria o 
seguinte objetivo:

A função equalizadora da EJA vai dar cobertura a 
trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais 
como donas de casa, migrantes, aposentados e encar-
cerados. A reentrada no sistema educacional dos que 
tiveram uma interrupção forçada seja pela repetência 
ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades 
de permanência ou outras condições adversas, deve 
ser saudada como uma reparação corretiva, ainda 
que tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos 
indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na 
vida social, nos espaços da estética e na abertura dos 
canais de participação (BRASIL, 2000, p. 9).

A equalização pressupõe igualdade para todos os sujeitos da EJA, 
independente de sua condição social. Esse processo vê o alunado em 
condições iguais de ingresso e permanência na escola, vista como 
uma possibilidade de renovação e inclusão social.

A função qualificadora considera que o indivíduo necessita estar 
sempre se atualizando em quadros escolares ou não, possibilitando 
estabelecer um elo entre escola e trabalho. Essa função encontra na 
EJA sua principal meta: desenvolver competências para o desenvolvi-
mento dos alunos, dando oportunidade de qualificação indispensável 
à vida social. O parecer informa:

Esta tarefa de propiciar a todos a atualização de conhe-
cimentos por toda a vida é a função permanente da 
EJA que pode se chamar de qualificadora. Mais do que 
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uma função, ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem 
como base o caráter incompleto do ser humano cujo 
potencial de desenvolvimento e de adequação pode 
se atualizar em quadros escolares ou não escolares. 
Mais do que nunca, ela é um apelo para a educação 
permanente e criação de uma sociedade educada 
para o universalismo, a solidariedade, a igualdade e 
a diversidade (BRASIL, 2000, p. 11).

A função qualificadora identifica que o aluno da EJA necessita 
desenvolver suas habilidades e competências para o mundo do 
trabalho. Isso deve possibilitar-lhes aprender “fazendo”.

LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO

O processo de alfabetização até os anos 1980 preocupou-se com 
a aprendizagem por meio dos métodos convencionais da escrita, 
pautando-se na codificação e decodificação. Nesse processo, o 
professor não leva em consideração o contexto social do aluno 
e sua experiência, pois a aprendizagem encontra nos métodos a 
sua “salvação”, conforme menciona Soares sobre os mais variados 
procedimentos de aprendizagem:

Métodos de alfabetização alternaram-se em um 
movimento pendular: ora a opção pelo princípio da 
síntese, segundo o qual a alfabetização deve partir 
das unidades menores da Língua- dos fonemas, das 
sílabas- em direção às unidades maiores- à palavra, à 
frase, ao texto (Método fônico, Método silábico); ora 
a opção pelo princípio da análise, segundo o qual a 
alfabetização deve, ao contrário, partir das unidades 
maiores e portadores de sentido- a palavra, a frase, o 
texto, em direção às unidades menores (Método da 
palavração, Método da sentenciação, Método global) 
(SOARES, 2004, p. 2).

Esses métodos permearam a educação em cartilhas totalmente 
desvinculadas da realidade do aluno, que aprendia na base da “deco-
reba” e da cópia. Nesse processo, o aluno não encontra sentido em 
permanecer na escola. Alfabetizar alunos da EJA nessas perspectivas 
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é “jogá-los” em condições não favoráveis de aprendizagem, em 
cartilhas com frases do universo infantil que não consideram a sua 
condição de vida e de trabalho.

O termo Letramento (literacy) compreende a ação de ensinar e 
aprender as práticas sociais de utilização da escrita e da leitura, dotando 
o indivíduo de condições de possuir cidadania por meio das práticas 
mencionadas. Não basta saber ler e escrever se o sujeito não souber 
a funcionalidade e não for dotado da percepção do contexto/ mundo. 
Magda Soares (2009, p. 39) apresenta uma abordagem sobre o termo:

Ter-se apropriado da escrita é diferente de ter apren-
dido a ler e a escrever: aprender a ler e a escrever 
significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em 
língua escrita e de decodificar a língua escrita; apro-
priar-se da escrita é tornar a escrita “própria”, ou seja, 
é assumi-la como sua propriedade.

Soares (2009) menciona a distinção entre se apropriar da escrita 
e ter aprendido a ler e a escrever. Enfatiza a autora que a primeira 
acepção é torná-la própria, como uma propriedade que faz parte do 
sujeito, não estando fora dele. É necessário que o homem se sinta 
parte do processo, pois cabe a ele reconhecer que as práticas de 
leitura e de escrita o tornarão um cidadão, com direitos e deveres.

A abordagem do processo de letramento na 
EJA, segundo Bortoni-Ricardo e Machado

Embora se tenha alcançado alto nível de universalização do Ensino 
Fundamental no Brasil, o aprendizado da leitura e da escrita não 
tem sido considerado suficiente para garantir a plena inserção 
social das pessoas que concluem os cinco primeiros anos do 
Ensino Fundamental. Tal fenômeno, denominado por Gee (2004) 
de o tropeço da quarta série, é aquele em que os indivíduos parecem 
ter se apropriado do processo de leitura nos primeiros anos de 
escolarização. Quando, porém, as exigências de linguagem dos 
conteúdos se tornam mais densas, nas séries finais, o aprendiz 
não consegue ler com compreensão textos com linguagem razoa-
velmente complexa, mas apenas decodificar e localizar significados 
literais e inferenciais.
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A EJA é uma modalidade de Educação Básica destinada às pessoas 
que não frequentaram o Ensino Fundamental em idade conside-
rada regular, dos seis aos quatorze anos. O tropeço da quarta série 
também ocorre nessa modalidade de ensino, gerando a população 
denominada pela UNESCO de analfabetos funcionais. 

A análise dos dados a ser discutidos neste artigo adota a perspec-
tiva dos Novos Estudos do Letramento (STREET, 2003; BARTON, 1994; 
GEE, 2004/2005; BAZERMAN; HOFFNAGEL; DIONISIO, 2007), ressaltan-
do-se os dois modelos de letramento propostos por Street (2003, p. 4): 
o autônomo e o ideológico. O modelo autônomo pressupõe um ensino 
para a funcionalidade, uma técnica em que a aprendizagem da leitura 
e da escrita tem fim em si mesma e “terá efeitos sobre outras práticas 
sociais e cognitivas”. Já o modelo ideológico vai além da funcionalidade, 
pois considera o letramento como social e culturalmente determinado, 
assumindo diferentes significados para cada grupo. Por referir-se a 
diferentes práticas e eventos sociais situados em contextos históricos 
específicos, utiliza-se o termo letramentos, no plural.

O modelo ideológico relaciona-se às experiências de vida, de leitura 
e de escrita de cada pessoa, pois elas “[...] possuem diferentes letra-
mentos dos quais fazem uso, associados às diferentes esferas da 
vida” (BARTON, 1994, p. 35).

A análise feita por Bortoni-Ricardo e Machado (2013), discutida 
neste trabalho sobre a EJA, comprova a distância entre as práticas de 
leitura e de escrita desenvolvidas em eventos escolares em uma turma 
da Educação de Jovens e Adultos da 2ª série do 1º segmento da EJA, 
com 16 alunos, dez deles homens com faixa etária entre 20 a 66 anos, 
e em eventos de letramento, nos quais os sujeitos se envolvem fora da 
escola. Os dados analisados na aula em questão demonstram que as 
atividades escolares da EJA nem sempre consideram as práticas sociais 
de leitura e de escrita que os alfabetizandos já conhecem.

Sendo assim, a análise das autoras mostra como o conhecimento é 
apresentado pela professora desta turma da EJA e de que maneira eles 
(professor e alunos) o entendem e o partilham. As autoras também 
apontam o que os noviços fazem com seus conhecimentos de leitura 
e de escrita e quais textos têm relação com suas vidas. Essa perspec-
tiva busca compreender as práticas de letramento de comunidades 
e grupos específicos situados em um contexto sócio-histórico determi-
nado. Ninguém é totalmente letrado, mas letrado “[...] em diferentes 
e determinados contextos [...]” (FISCHER, 2007, p. 30).
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Bortoni-Ricardo, Machado e Castanheira (2010) destacam 
o conceito de andaimes como processos que se estabelecem entre 
professor e aluno, por meio de ações simples, como a de se ouvir 
e se ratificar, de reorganizar e reelaborar conhecimentos que já se 
possua. Assim, a organização da oralidade em sala de aula pres-
supõe andaimes construídos pelo professor na tentativa de acolher, 
com mais sabedoria, o conhecimento prévio do aluno, valorizando 
o conhecimento de mundo do estudante da EJA.

As autoras fazem uma análise de uma aula de EJA em que a profes-
sora apresenta um texto do gênero receita culinária e desenvolve 
uma atividade totalmente equivocada, sem levar em consideração, 
em nenhum momento, as vozes dos seus alunos que queriam se 
expressar a respeito da receita. A educadora lê a receita para eles, a 
sala escuta, copia e silencia. A leitura prévia do texto pelos alunos não 
acontece, nem a ilustração da receita é comentada. No entanto, ao se 
preocupar apenas em cumprir seu planejamento, a professora deixa 
para trás importantes contribuições no decorrer dos turnos de fala: 
exemplos e saberes individuais dos alunos que vão sendo descartados.

No exemplo da preparação da receita, quando uma aluna, Márcia, 
discorda em vários momentos sobre o preparo da receita, trazendo 
uma ótima discussão acerca dos ingredientes e das etapas, a profes-
sora perdeu uma ótima oportunidade de ter prestigiado a oralidade 
dessa aluna. Poderia ter feito dessa troca uma aprendizagem signi-
ficativa para todos os sujeitos da turma.

Os verbos abordados pela receita, como “borrifar”, “esfarelar”, 
“aquecer”, iam sendo substituídos por alguns alunos por outros do 
campo de conhecimento e uso pessoal deles, como “arrear”, “coar”, 
“mexer” etc. Portanto, ao não dar voz a seus alunos nesse momento, 
a educadora acaba por reduzir as suas vozes, os seus conhecimentos 
prévios a algo sem valor, uma vez que, na visão dessa professora, 
somente o letramento de forma autônoma e desvinculada das experi-
ências individuais de seus educandos é o que importa. Teria sido mais 
produtivo se ela recuperasse as práticas e as experiências já evidenciadas 
como andaimes para a reescrita ou para a escrita de uma nova receita.

A referida aula analisada não comporta nem admite a pluralidade 
de leituras possíveis no repleto universo social de conhecimentos 
que cada um desses sujeitos traz para a sala de aula. Também, nessa 
sala, o professor é o único capaz de conduzir seus alunos a uma 
resposta certa, assim como ele (o professor) é sinônimo de detentor 
da verdade, autoridade e saber.
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Muitos aspectos são de extrema importância numa sala de aula como 
essa da EJA: a chamada; o uso de crachás, que dão importância real aos 
sujeitos; a data no quadro; a descrição de como será a aula; o contato 
com os textos escritos, a partir da entonação de voz do professor-leitor 
que os apresenta, isto é, as pré–etapas da leitura aos alunos. Enfim, 
como ressalta Colello (2010), construir um ambiente alfabetizador, incor-
porando a pluralidade das experiências de leitura e de escrita e trazendo 
diferentes suportes e gêneros textuais para a sala de aula, assim como 
lidar com os inúmeros propósitos sociais da língua são o grande desafio 
e o diferencial para se obter êxito nas classes dessa natureza.

Segundo o pensamento freireano, os alunos adultos trazem 
diferentes concepções de mundo e saberes já existentes, portanto, 
alfabetizá-los não consiste em apenas aprender a ler e a escrever, 
mas em dizer a sua palavra geradora, criadora da cultura. A educação 
que deve ser buscada é aquela que insira as diferenças, com igual-
dade de oportunidades, pois só assim a EJA poderá fazer com que 
esses sujeitos sintam vontade de continuar seus estudos com prazer.

PRÁTICA DO PROFESSOR DA EJA
No meio do caminho tinha uma pedra 
Tinha uma pedra no meio do caminho 
Tinha uma pedra 
No meio do caminho tinha uma pedra.

Nunca me esquecerei desse acontecimento 
Na vida de minhas retinas tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no meio do caminho 
Tinha uma pedra 
Tinha uma pedra no meio do caminho 
No meio do caminho tinha uma pedra

(No meio do caminho – Carlos Drummond de Andrade)

Com No meio do caminho, poema de Drummond, inicia-se a cami-
nhada pela prática da Educação de Jovens e Adultos, caminho repleto 
de pedras, obstáculos e curvas sinuosas. Não se pode negar, como 
foi visto no histórico da EJA, que os programas governamentais não 
tiveram um prosseguimento delineado, pois foram caracterizados 
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por rupturas entre um governo e outro que, quando muito, “vestiram” 
os programas com nova roupagem, dando uma ideia de que se busca 
acabar com o analfabetismo entre as faixas etárias mais avançadas.

Quando se fala na pedra drummoniana em face à modalidade 
EJA, os questionamentos se impõem. Como fazer para superá-la? 
Para retirá-la do caminho? Como proporcionar uma educação mais 
igualitária e transformadora para os jovens e adultos? Como reerguer 
a autoestima de alguém que parou de estudar pelos mais variados 
motivos? Para responder a todas essas indagações, é necessário 
compreender o que é a sala de aula da EJA, que tipo de sujeito é esse 
jovem e esse adulto aprendiz e quais são seus objetivos e metas ao 
retornar à escola. 

Na busca da compreensão sobre esse sujeito, foi analisada a 
realidade de duas turmas de uma escola do município do Rio de 
Janeiro. Em cada turma, compareciam à aula em torno de 20 alunos. 
Foi possível observar:

Turma X:

• Conteúdos descontextualizados.

• Eixo temático voltado para fora da 
realidade de adultos e jovens.

• Atividades que não propõem uma reflexão.

• Pouco diálogo entre professor e aluno.

• O conhecimento prévio do aluno não é levado 
em consideração em todas as aulas.

Turma Y:

• Conteúdos contextualizados.

• Eixo temático voltado para a 
educação de jovens e adultos.

• Atividades reflexivas e práticas.



`

15

• O professor é um orientador no 
processo de aprendizagem.

• Há diálogo entre docentes e discentes.

• O conhecimento prévio do aluno é 
levado em consideração.

A docente da turma X não soube explorar o conhecimento prévio 
do alunado em suas aulas. O mais importante era o ensino mecâ-
nico e artificial de apresentação. As atividades e os exercícios não 
apresentavam uma reflexão profunda nem debate; serviam apenas 
para expor o assunto com marcações objetivas.

A professora da turma Y trabalha com um conteúdo bem diversi-
ficado, que leva em conta o conhecimento de mundo que os alunos 
já possuem. Esse processo é fundamental, pois o aluno da EJA já 
traz para a sala de aula toda uma gama de conhecimento que, para 
ele, precisa ser compartilhado. Outro ponto importante é o clima 
harmônico e dialogal entre o docente e seus alunos, o que garante 
um clima de troca, de afeto e de companheirismo.

Sendo assim, é preciso que o professor se aceite como aprendiz 
e dê prestígio ao conhecimento prévio do aluno da EJA. É essa inte-
ração que levará os sujeitos a se perceberem como participantes do 
diálogo da sala de aula e, com isso, construtores do próprio conhe-
cimento. É compreender que a troca de experiências é o caminho 
para o avanço do aluno da EJA em questão.

Diante do impasse entre o aprender ou não, é necessário que 
o professor enfatize a necessidade do processo de não só alfabetizar, 
mas também de desenvolver, em seus alunos da EJA, habilidades para 
conquistar gradativamente níveis de letramento diferenciados em seus 
diversos meios sociais. O que hoje se faz necessário é saber utilizar a 
leitura e a escrita conforme as contínuas exigências sociais, para que 
se chegue ao aprimoramento da cidadania e do letramento. Observe, 
a seguir, algumas intervenções necessárias para a sala de aula da EJA.
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• Ênfase em conteúdos contextualizados, levando 
em conta o conhecimento prévio do aluno.

• Palavras geradoras (Paulo Freire): as palavras 
precisam ter sentido para os discentes, 
devem pertencer a seu universo.

• Professores e alunos devem ser 
“atores” da aprendizagem.

• Trabalho e educação devem ser considerados.

• Textos coletivos devem merecer 
abordagem qualitativa.

• Leitura de diversos gêneros, principalmente 
os mais utilizados no universo da EJA.

• Contação de “causos” e contos orais.

• Roda de leitura.

• Atividades coletivas.

• Oportunidade de os discentes terem “voz e vez”.

Portanto, apropriar-se socialmente da escrita, pelos seus usos 
sociais, é diferente de somente aprender a ler e a escrever. De acordo 
com Soares (1998), o que muda nesse indivíduo que apresenta bom 
nível de letramento é o seu lugar social, a sua forma de inserção, pois 
ele passa a usufruir de outra condição social e cultural. Nesse sentido, 
o que a EJA deve fazer por esses sujeitos, que tardiamente buscam 
aprender a leitura e a escrita, é educá-los para fazer uso dessas 
habilidades em suas práticas cotidianas e necessidades sociais. 
Conforme mostra Moreira (2003), é necessário dimensionar o valor 
da leitura para usos de funcionamento em sociedade, direcioná-la 
para as necessidades do trabalho e da vida social, além de aplicar 
a leitura e a escrita no desempenho de tarefas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da observação e da análise de classes da EJA, com sujeitos 
da 2ª série do primeiro segmento, feitas em estudos realizados por 
Bortoni-Ricardo e Machado (2013), é possível inferir que o aluno 
adulto da EJA é produtor de saber e de cultura. Ainda que não saiba 
ler e escrever, está inserido em práticas de letramento, pois já cons-
truiu uma história de vida e uma identidade social.

Entende-se, portanto, que o papel do professor é o de preencher 
lacunas, estabelecer relações, exemplificar e problematizar as ques-
tões a partir dos textos, bem como respeitar as condições culturais 
do adulto analfabeto, compreendendo a lógica do saber popular, 
para que se chegue à aquisição de novos conhecimentos. Somente 
o conhecimento da escrita alfabética não é suficiente para dominar 
as funções e os usos da língua no dia a dia.

A responsabilidade do professor, mediador desse processo, 
é enorme, baseada na interlocução, que é a grande ponte do diálogo 
entre os sujeitos envolvidos. A inserção dos aprendizes na cultura 
escrita e letrada é um desafio para o professor, à medida que ele 
concebe a partilha de saberes e compartilha com seus educandos 
da EJA seus conhecimentos prévios. 
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ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 
PARA ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS
Érica Raquel de Castro Cavalcante (UnB)

BREVE OLHAR PARA A EJA

Segundo o Censo do IBGE realizado em 2010, uma parcela de 3,25% 
da população brasileira com 15 anos de idade ou mais, residente 
no Distrito Federal, é analfabeta. Grande parte dos analfabetos 
apontados na pesquisa é fruto de um sistema de ensino deficitário 
que não forneceu as condições necessárias para o acesso e/ou a 
permanência dos educandos na escola.

De acordo com Bortoni-Ricardo (2011), o acesso limitado ao código 
padrão, que decorre tanto do analfabetismo quanto do isolamento 
social e geográfico no Brasil, faz com que profundas diferenças 
dialetais sejam preservadas. Historicamente, tal padronização da 
língua no Brasil é, em parte, explicada pela institucionalização do 
idioma, prestígio da elite e tendência para urbanização. As elites 
dirigentes atribuíam à educação escolar de negros escravizados, 
índios, caboclos migrantes e trabalhadores braçais, entre outros, 
um caráter subalterno e inferiorizado. Dessa maneira, a competência 
comunicativa parecia ser um meio para a mobilidade social.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) simboliza uma dívida social para 
com aqueles que não tiveram acesso ao domínio da escrita e da leitura 
como bens sociais, na escola ou fora dela, e representaram a força de 
trabalho utilizada para constituir riquezas e elevar obras públicas. Ser 
privado desse acesso significa perda de um instrumento indispensável 
a uma presença significativa na atual convivência em sociedade.

Muitos desses jovens e adultos analfabetos, dentro da pluralidade 
e da diversidade de regiões do país, nos mais diferentes estratos 
sociais, desenvolveram uma rica cultura baseada na oralidade. 
Em nossa sociedade grafocêntrica, em que o código escrito ocupa 
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posição privilegiada, é mais uma vez ratificada a necessidade do 
acesso à leitura e à escrita como bem indispensável à conquista 
de uma cidadania plena. Pesquisas na área de alfabetização, letra-
mento e linguagem (BORTONI-RICARDO, 2011; LEAL; ALBUQUERQUE; 
MORAIS, 2010; MOREIRA, 2003; RIBEIRO, 2006) põem em evidência 
o difícil e complexo processo de transição da cultura da oralidade 
para a cultura do letramento.

UM OLHAR PARA OS EDUCANDOS 
JOVENS E ADULTOS

Os alunos da EJA ingressam na escola como usuários competentes 
da língua, mas têm pouca familiaridade com os símbolos que a 
representam na escrita, o que exige bastante esforço e sistemati-
zação para que sejam adquiridas. Cabe, pois, à escola, oferecer uma 
educação que desperte a vocação humanista em que a vida como 
biologia se transforma em vida como biografia. Nesse sentido, a 
alfabetização possibilita que o indivíduo escreva a sua vida como 
autor e testemunha de sua história (FREIRE, 2005).

A alfabetização é “o processo de apropriação da escrita alfabé-
tica, ou seja, a compreensão por parte dos sujeitos, dos princípios 
que regem esse sistema notacional”. Segundo Leal, Albuquerque 
e Morais (2010, p.18), é peça-chave para que isso ocorra. Estamos 
falando de uma alfabetização que esteja intrinsecamente ligada ao 
letramento que, segundo os mesmos autores, se “relaciona aos usos 
efetivos da escrita em atividades de leitura e escrita de textos, em 
contextos diversos”.

Neste trabalho, pretendemos investigar as diferentes formas de 
ensinar a língua materna nos anos iniciais da educação de jovens e 
adultos, isto é, descrever as estratégias da professora para alfabetizar 
e letrar. Vamos observar se são fornecidas as condições necessárias 
para que o educando se envolva emocionalmente e racionalmente 
com o conteúdo apresentado e, ainda, se há uma boa interação entre 
professora e alunos.

De acordo com Moreira (2003), em uma sociedade moderna, 
como a nossa, uma grande parcela de analfabetos não pode realizar 
tarefas comuns da vida social ou profissional, como ler uma história 
para os filhos, cozinhar seguindo uma receita, ler (e entender) um 
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jornal, revista ou manuais de instruções, consultar cardápios de 
restaurantes, ler a placa de um ônibus, ler os rótulos dos produtos, 
de uma embalagem de alimento ou remédio, entender as suas contas 
de água, energia, telefone, ler as placas de sinalização e de ende-
reços, preencher um formulário de emprego, entre outras situações. 
O sujeito precisa estar consciente das realidades políticas e sociais 
para poder agir de maneira mais crítica e criativa no mundo, partici-
pando ativamente do desenvolvimento e das transformações sociais.

Na análise da EJA no Brasil, é importante também considerar as 
diferenças entre os indivíduos que compõem o corpo discente desse 
segmento. Conforme descreve o Instituto Paulo Montenegro1, há 
diversos níveis de alfabetismo, que vão desde o analfabeto total até 
o alfabetismo pleno.

• Analfabetos plenos são aqueles que não conseguem 
realizar tarefas simples, que envolvem leitura de 
palavras e frases, ainda que uma parcela consiga ler 
números familiares, números de telefone, preços.

•  O nível rudimentar corresponde à capacidade 
de localizar uma informação explícita em textos 
curtos e familiares (como um anúncio ou pequena 
carta), ler e escrever números usuais e realizar 
operações simples, como manusear dinheiro 
para o pagamento de pequenas quantias ou fazer 
medidas de comprimento usando a fita métrica.

• De nível básico, também consideradas 
funcionalmente alfabetizadas, são as pessoas que 
já leem e compreendem textos de média extensão, 
localizam informações, mesmo que seja necessário 
realizar pequenas inferências, leem números na 
casa dos milhões, resolvem problemas envolvendo 
uma sequência simples de operações e têm noção 
de proporcionalidade. Porém, mostram limitações 
quanto às operações requeridas que envolvem 
maior número de elementos, etapas ou relações;

1 Saiba mais em: <www.ipm.
org.br/>.
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• De nível pleno são as pessoas cujas habilidades 
não mais impõem restrições para compreender e 
interpretar textos em situações usuais: leem textos 
mais longos, analisando e relacionando suas partes, 
comparam e avaliam informações, distinguem 
fato de opinião, realizam inferências e sínteses.

Segundo Ribeiro (2006), diferentemente do que acontece em 
outras nações, o Brasil ainda trabalha com o termo analfabetismo, 
pois esse é um problema que ainda persiste no país. Percebe-se que 
os outros três níveis de alfabetismo têm certo grau de funcionali-
dade, porém apenas o alfabetismo pleno é considerado satisfatório, 
pois permite que a pessoa trabalhe com a leitura e com a mate-
mática como meios de informação e de aprendizagem de maneira 
plena e autônoma. 

Dados do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF), 
pesquisa realizada anualmente para fazer um levantamento nacional 
sobre o alfabetismo funcional dos jovens e adultos, mostraram que 
30% dos brasileiros de 35 a 49 anos são analfabetos funcionais. 
O percentual chega a 52% entre aqueles com 50 ou mais. Para os 
especialistas, é nessa faixa etária que se encontra o grande desafio: 
acabar com o problema entre a população mais velha que não teve 
a oportunidade de estudar. Tais estatísticas, referentes aos índices 
de alfabetismo no Brasil, revelam um enorme problema social no 
país, principalmente com o aumento da população residente em 
áreas urbanas, o de que todos os brasileiros sejam introduzidos na 
cultura de letramento, a qual têm acesso, historicamente, parcelas 
restritas da população brasileira (BORTONI-RICARDO, 2011).

Segundo Soares (1999, p. 18), letramento é “o resultado da ação 
de ensinar ou de aprender a ler e a escrever: o estado ou a condição 
que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência 
de ter-se apropriado da escrita”. Em entrevista cedida a uma repor-
tagem da revista Nova Escola, a professora da USP, Maria Clara di 
Pierro, afirma que um grande desafio para a Educação de Jovens e 
Adultos é pensar em um modelo mais flexível de escola, conectado 
com a vida. Além disso, é fundamental investir na formação docente, 
com mais disciplinas obrigatórias e optativas na graduação. Afinal, o 
papel desses professores não é preparar os estudantes para o futuro, 
como ocorre com as crianças, mas ter um olhar mais sensível a tudo 
que é relevante para esses jovens e adultos, da saúde à religiosidade.
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UM OLHAR PARA AS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

Durante o processo de ensino e de aprendizagem de qualquer 
componente curricular, o professor se vale de estratégias para 
alcançar os objetivos propostos em seu planejamento. Comumente, 
os objetivos são prejudicados no decorrer da situação pedagógica 
por focarem os conteúdos em detrimento dos sujeitos envolvidos no 
processo de ensino. Por isso, Tacca (2006) vai além da relação entre 
estratégias e objetivos, defendendo a ideia de que as estratégias 
pedagógicas devem focar a relação social entre professor e aluno 
e, assim, orientar este na criação de canais dialógicos com aquele.

A relação professor-aluno implica captar o outro, considerando 
suas experiências e seus conhecimentos prévios, assim como o 
caminho percorrido por cada aprendiz no processo de aprendizagem. 
Por isso, as estratégias pedagógicas não podem se restringir a meras 
técnicas de transmissão de conteúdo, mas devem possibilitar o 
diálogo entre professor e aluno. Ao dialogar, o professor irá munir-se 
de recursos para adentrar o processo de significação percorrido pelo 
aluno e, juntos, construir o conhecimento. O diálogo não faz com 
que momentos explicativos ou expositivos durante a aula percam 
o valor, mas permite que professores e alunos se assumam como 
sujeitos indagadores e abertos a ouvir.

Segundo Freire (1996), é fundamental que o professor assuma sua 
identidade cultural e possibilite que seus alunos também o façam. 
Quando o professor se assume como sujeito e, ao mesmo tempo, 
objeto do conhecimento, reconhece o aluno como participante ativo 
do processo de ensino e aprendizagem e vice-versa. 

Por meio da relação social e da dialogicidade, o professor desve-
lará as motivações e as emoções de seus alunos, a fim de percorrer 
o processo de aprendizagem em sintonia, expressando seus pensa-
mentos e ouvindo a comunicação do outro. Vigotski (2000) destacou 
o papel determinante das relações sociais no processo de desenvol-
vimento dos indivíduos. Segundo ele, as situações de aprendizagem 
vividas pelo sujeito e mediadas por pares mais experientes geram 
mudanças em seu desenvolvimento. Para explicar a relação existente 
entre aprendizagem e desenvolvimento, este autor desenvolveu o 
conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP), que é a 
distância entre as funções já consolidadas pelo sujeito e as funções 
em potencial para desenvolver, mas ainda não amadureceram.
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Com base na teoria vigotskiana, Bortoni-Ricardo (2008) contex-
tualiza o conceito de “andaime”, proposto pelo psicólogo americano 
Jerome Bruner e amplamente divulgado pela professora de 
Haravaradm Courtney Cazden. O termo metafórico “andaime” se 
refere à assistência visível ou audível que o par mais competente 
ou com mais experiência presta a um aprendiz para que ele possa 
transcender suas potencialidades.

Um trabalho de andaime, ou andaimagem, pode 
tomar a forma de um prefácio a uma pergunta, de 
sobreposição da fala do professor à do aluno, auxi-
liando-o na elaboração de seu enunciado, de sinais 
de retorno, comentário, reformulações, reelaboração 
e paráfrase e, principalmente, expansão do seu turno 
de fala (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 44).

O trabalho de “andaime” induz o aluno a refletir sobre o seu 
pensamento. Possibilita também que ele o conceitue novamente 
quando necessário, de maneira a alcançar um entendimento concei-
tual que lhe permita produzir respostas corretas e pertinentes em 
situações similares.

De acordo com o pensamento de Freire (1996), ensinar é criar as 
possibilidades para a construção do conhecimento. Com base nessa 
reflexão, conclui-se que quanto maior a diversidade de estratégias 
disponíveis para o uso docente, mais rico poderá ser o diálogo com 
os vários sujeitos na aprendizagem.

UM OLHAR DENTRO DA COMUNIDADE

Na educação de jovens e adultos, há que se considerar a história de 
vida de seus educandos. Eles são marcados por uma forte cultura 
de oralidade que, por sua vez, não deve ser descartada ou menos-
prezada no ensino da escrita.

Nossa pesquisa foi desenvolvida em uma escola da rede pública 
do Distrito Federal, localizada em Sobradinho, no DF, com uma 
professora de alfabetização do primeiro segmento da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) e seus respectivos alunos, durante o primeiro 
semestre de 2013. A turma era composta por pessoas com 50 anos 
ou mais, oriundas de zonas rurais, sendo, em sua maioria, mestiças. 
Todos eram analfabetos, segundo descrição feita pelo Instituto Paulo 
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Montenegro; alguns conseguiam escrever apenas o próprio nome. 
Relatamos, a seguir, trechos de depoimentos de alguns desses 
alunos, a fim de elucidar a realidade de milhares de analfabetos 
residentes no DF.

Minha infança foi toda na roça. Eu e meus irmão morava 
mais painho e mainha. As menina ajudava mainha nas 
tarefa da casa e os menino trabaiava mais painho na 
lavoura e na lida com os bicho.

Naquele tempo as muié tinha que sabê cozinhar e 
cuidar de filho. Estudá pra quê? O conhecimento 
que nós tinha era passado de mãe pra fia. Aprendi 
fazê bolo de fubá e broa de milho sem ler 
receita nenhuma, só vendo a mãe fazê.

A mãe até queria que nós estudasse mas a escola que tinha 
lá era muito longe de casa, então ela num podia deixá as 
criança pequena sozinha e o pai num ia largá o serviço 
pra ir levá nós, aí num dava jeito de ir. Umas palavra que 
nós aprendeu a ler e até tentava escrevê era nos domingo 
quando ia a família toda pra igreja e algumas pessoas que 
sabia ler mostrava as palavra na bíblia.

Meu pai morreu quando eu tinha cinco anos e 
deixou sete filho pra minha mãe criar sozinha, sem 
ajuda da família porque eles morava tudo lá no 
nordeste. Nós tivemo que trabalhá pra podê comê. 
Estudá num ia encher o bucho de ninguém não.

Assim, na educação de jovens e adultos, há de se considerar a 
história de vida de seus educandos, pois os sujeitos são marcados 
por uma forte cultura de oralidade que, por sua vez, não deve ser 
descartada ou menosprezada no ensino da escrita. Note-se que, 
segundo Reily (2004), a oralidade e a escrita se vinculam, porém são 

“

”
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diferentes em suas funções sociais. É essencial que o professor seja 
sensível às peculiaridades de cada uma e planeje sua ação pedagó-
gica de maneira criativa, para elucidar semelhanças e diferenças no 
ensino da língua materna. Dessa forma, a aprendizagem da escrita 
deve acontecer de forma natural, assim como é com a aquisição da 
fala, em práticas significativas e contextualizadas para os alunos.

Uma estratégia fortemente utilizada pela professora da turma 
observada foi o “círculo de cultura”, defendido por Paulo Freire, que 
consiste em dispor as carteiras em círculo. O círculo de cultura leva 
em conta o fato de que os educandos trazem consigo diferentes 
experiências e não possuem as mesmas habilidades, o que possibilita 
a troca de conhecimentos entre alfabetizandos e educador e entre 
os alunos em si. Dessa forma, a professora considerou os diferentes 
níveis de aprendizagem da turma, podendo mediar seu acesso ao 
conhecimento formal.

Outra estratégia utilizada pela professora e que despertou a curio-
sidade e autonomia nos educandos foi o uso do dicionário. Quando 
os alunos tinham dúvida em relação à escrita de alguma palavra, ao 
invés de a educadora simplesmente falar como se escrevia, ela os 
auxiliava na pesquisa vocabular dentro do dicionário; a partir das 
informações que o aluno trazia, explicava o motivo do tipo de escrita, 
dirimindo dúvidas surgidas.

A professora, por meio de questionamentos, exemplos e 
conversas informais, averiguava o entendimento dos alunos acerca 
daquele assunto e ajudava nas possíveis dificuldades. Destaca-se 
o valor do uso do dicionário por ser um momento propício para 
mostrar aos alfabetizandos que a ortografia é um tipo de convenção 
social, possuindo, por isso, natureza arbitrária. Portanto, erros orto-
gráficos não devem ser avaliados negativamente. Deve-se explicar 
aos alunos que tais transgressões ocorrem porque a ortografia não 
prevê variação e a consulta ao dicionário facilita o acesso à modali-
dade escrita de prestígio.

Uma estratégia essencial no trabalho pedagógico dentro da 
Educação de Jovens e Adultos empregada pela professora era a 
produção de textos que faziam sentido para os alunos. Nos momentos 
em que era utilizada, a educadora retomava ideias e aprendizagens de 
aulas anteriores e reelaborava conceitos com diferentes enunciados e 
exemplos, para que ficassem bem ilustrados para os alunos. Em alguns 
momentos, destacava algumas palavras ou frases, enfatizando o que 
era solicitado especificamente em cada produção.
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Durante a elaboração dos textos, alguns feitos em sala, outros 
em casa, a docente solicitava que os alunos escrevessem sobre 
suas experiências e, quando possível, relacionassem com os temas 
propostos na aula. Nas ocasiões de correção dos textos, cada aluno 
expunha seus textos oralmente, lendo-o para todos. A professora, 
por sua vez, incentivava a turma e o próprio autor do texto a reparar 
possíveis equívocos em sua produção. Dessa forma, ela apoiava os 
alunos na reflexão sobre seus pensamentos e os reconceitualizava 
de acordo com a norma padrão da língua.

Um ponto que merece ser revisado na prática da professora é o 
fato de os alunos não irem ao quadro escrever parte de suas produ-
ções ou outras palavras em que houvesse dúvida. Sabemos que o 
português apresenta muitas variações entre as modalidades oral e 
escrita. Sabemos também que os alunos da EJA têm muito forte a 
presença da oralidade. Portanto, a abordagem da diferença entre o 
oral e o escrito deveria ter sido levada em consideração como meio 
para ilustrar que a fala é mais flexível, enquanto a escrita é regida 
por normas mais rigorosas. Isso não significa que uma deveria ser 
privilegiada em relação à outra, mas, pelo contrário, ambas deveriam 
ter sido consideradas de forma equilibrada e natural.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

• Atividade 1: Analise os depoimentos de alunos de 
EJA, atentando para as características de sua fala.

• Atividade 2: Grave em áudio e em vídeo 
outros depoimentos com alunos de EJA.

• Atividade 3: Usando os depoimentos e as 
análises, monte uma aula online.
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LETRAMENTO EM EJA
Uma proposta de intervenção 
linguístico-textual para os 
educandos do projovem- DF
Marli Vieira Lins de Assis1

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, temos acompanhado pelas mídias, em geral, a preo-
cupação do governo com os aspectos educacionais relacionados à 
leitura e à escrita. A despeito disso, nota-se que essa preocupação 
pouco tem chegado à educação de jovens e adultos. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de matrículas em 
escolas destinadas a jovens e adultos tem caído nos últimos anos e a 
quantidade de adultos com mais de 25 anos que não têm instrução ou 
não completaram o ensino fundamental aumentou, passando de 51,2 
milhões para 54,4 milhões entre 2000 e 2010 (MORENO, 2012). Outros 
fatores que contribuem para os problemas educacionais, os quais 
assolam esse público, precisam ser considerados e analisados, tais 
como o número reduzido de turmas destinadas à EJA, a quantidade de 
escolas fechadas nos últimos anos que atendiam a essa modalidade 
de ensino, a falta de flexibilidade de horário, a falta de escolas e um 
currículo que desconsidera as práticas de letramento.

Estudos realizados por Ribeiro (2004), Kleiman (2012), Rios (1998) 
e outros estudiosos revelam que muito ainda se tem a refletir e a 
se fazer no âmbito do letramento, para que o domínio da leitura e 
da escrita se torne efetivo especificamente nas turmas destinadas à 
EJA. Diante do que mostram os dados e das pesquisas relacionadas 
à leitura e à escrita, entende-se que é mister ter um olhar voltado às 
necessidades dos educandos que frequentam as turmas de educação 
de jovens e adultos.

Esse é o caso dos alunos que participam do Programa de Inclusão 
de Jovens e Adultos (Projovem), que acontece em muitas cidades e 
capitais do Brasil. Esses jovens, em grande maioria, já estão na vida 
adulta, ou seja, têm mais de 18 anos e ainda não conseguiram terminar 
o Ensino Fundamental; por esse motivo, foram inseridos no programa.

1 Graduada em Pedagogia 
e Letras, especialista em 
Docência do Ensino Superior,  
mestre em Educação e 
Doutoranda em linguística. 
Atualmente, é docente nas 
Faculdades JK e IESB, em 
Brasília.
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Diante das necessidades de leitura e de escrita apontadas pelos 
jovens que participaram do programa em Brasília, no ano de 20072, 
surgiu esta proposta de trabalho: Letramento em EJA: uma proposta 
de intervenção linguístico textual para os educandos do Projovem – 
DF. O objetivo da pesquisa foi, por meio de um evento de letramento 
(a aula), ampliar as práticas de letramento dos educandos no que 
tange à leitura e à escrita. Para isso, a aula foi organizada da seguinte 
forma: (i) debate inicial sobre o tema da aula; (ii) leitura de um texto 
sobre o tema em debate; (iii) sistematização das ideias apresentadas 
pelos alunos no quadro; (iv) produção de um texto de opinião acerca 
do tema; e (v) reescrita textual. Essas etapas serão discutidas a seguir.

DIALOGANDO COM OS TEÓRICOS

Letramento

A palavra letramento surgiu a partir do termo literacy que, inicial-
mente, fora traduzido como alfabetização. Teorias contemporâneas 
buscam dar maior precisão ao termo, por isso alguns estudiosos 
(KLEIMAN, 2012; RIOS, 1998; SOARES, 2004; STREET et al., 1995; 
TFOUNI, 2006) propuseram reflexões que consideram não só a 
distinção inicial entre alfabetização e letramento como também os 
tipos de letramento e suas implicações sociais.

Segundo Soares (2004 apud RIBEIRO, 2004), a alfabetização é 
aquisição da tecnologia da escrita, é a aprendizagem das habilidades 
básicas para que o indivíduo possa ler e escrever, tais como as de 

codificação de fonemas em grafemas e decodificação 
de grafemas em fonemas, as habilidades motoras de 
manifestação de instrumentos e equipamentos para que 
a codificação e decodificação possam ocorrer (p. 91). 

Sendo assim, alfabetização é o conjunto de habilidades que são 
necessárias para que uma pessoa, seja criança, seja adulta, possa 
aprender a ler e a escrever. Quanto ao uso efetivo da tecnologia da 
alfabetização em práticas sociais que envolvem a língua escrita, dá-se 
o nome de letramento, isto é, o letramento é o uso que o cidadão 
faz da escrita de acordo com o contexto social do qual ele participa 
(SOARES, 2004 apud RIBEIRO, 2004).

2 A aula apresentada nessa 
proposta de trabalho foi 
retirada de minha dissertação 
de mestrado, defendida 
em 2008 sob orientação da 
professora Dra. Vera Aparecida 
de Lucas Freitas.
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Diante dessa distinção inicial, percebemos que, dentro da socie-
dade moderna, não basta que o indivíduo seja apenas alfabetizado. 
Ler e escrever são duas habilidades importantes para a vida em 
sociedade, mas somente o ato de codificar e decodificar caracteres 
da língua não garante a participação crítica e cidadã do sujeito. 
É preciso que a escola se preocupe não só em alfabetizar o aluno 
mas também em prepará-lo para aplicar os conhecimentos de leitura 
e de escrita em todas as situações, em todos os contextos sociais dos 
quais ele faz parte. Dessa forma, entendemos que uma educação 
verdadeiramente democrática e preocupada com a construção do 
saber irá desenvolver atividades que contemplem tanto as práticas 
de alfabetização quanto as práticas de letramento3.

Soares (2004, p. 17) afirma que

literacy é o estado ou condição que assume aquele 
que aprende a ler e a escrever. Implícita nesse conceito 
está a ideia de que a escrita traz consequências sociais, 
culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, 
quer para o grupo social em que seja introduzida, quer 
para o indivíduo que aprenda a usá-la. 

Considerando as colocações da autora, acreditamos que o ensino 
de língua materna deva acontecer nas escolas voltando seu olhar para 
o uso efetivo que o aluno faz e precisa fazer da língua. Nesse sentido, 
é preciso extrapolar a visão, muitas vezes, simplista de letramento 
e percebê-lo como um processo que se dá ao longo da vida do ser 
humano, assumindo tanto uma perspectiva individual quanto social 
(RIOS, s.a). Veja o exemplo oferecido pelo autor (op. cit.):

podemos afirmar que há tanto uma dimensão indi-
vidual como social do letramento. As habilidades de 
leitura e escrita que o indivíduo aprende são habili-
dades em uso, ou seja, em eventos sociais em que 
se requer o emprego, de alguma forma, da leitura 
e/ ou da escrita. Se a pessoa precisa encontrar um 
endereço no espaço urbano, ela se guiará por nomes 
e números de ruas, avenidas ou quadras, escritos em 
um pedaço de papel ou dele decorados, seja da leitura 
por outra pessoa ou própria. Se necessita fazer um 
trabalho de pesquisa escrito, no ambiente escolar, 
deverá ler textos, fazer anotações a partir dessa leitura 

3 A prática de letramento é mais 
abrangente do que o evento de 
letramento, encapsulando-o; é 
definida como uma concepção 
cultural mais ampla de formas 
de pensar e realizar a leitura e 
a escrita em contextos culturais 
(STREET, 2003, p. 79).
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e rascunhar, escrever e reescrever até a finalização do 
trabalho. Esses mesmos exemplos permitem observar 
a dimensão social do letramento. (p. 2)

Diante do exposto, compreendemos que a escola não pode concen-
trar sua atenção apenas a uma forma de letramento. É indispensável 
pensar numa proposta de letramento que dê condições de participação 
social, de empoderamento e de construção de novas identidades 
sociais. Para isso, é preciso pensar no letramento de forma mais ampla, 
como um processo na vida do indivíduo. Street (2010) destaca em 
seus estudos a relevância e a urgência de se buscar uma proposta de 
letramento que considere “o que as pessoas realmente fazem”4.

Para isso, faz-se necessário ir além do letramento autônomo, 
é preciso extrapolar o tecnicismo e a suposta neutralidade linguís-
tica, partindo para o que de fato os usuários da língua precisam. 
Nesse contexto, insere-se a perspectiva de um trabalho com o 
modelo de letramento ideológico que se concentra nas práticas 
sociais específicas de leitura, linguagem e escrita de alfabetização 
de adultos nas práticas de letramento (RIOS, 1998).

 Projetos de Letramento em EJA

A partir da perspectiva de letramento como um processo e de suas 
dimensões (individual e social), compreendemos que, para o público 
a que se destina este estudo, o ensino5 de língua materna deve-se 
pautar não só nos usos das convenções linguísticas como também 
em propostas de uso da língua fundamentadas nas situações sociais 
a que esses jovens e adultos estão inseridos, dando-lhes condições 
não só de atuar socialmente, mas também de mudar suas realidades 
sociais. Nessa perspectiva, surge a necessidade de se inserir, no 
âmbito escolar, propostas de projetos de letramento.

Segundo Kleiman (2012), a proposta de projetos de letramento 
em educação de jovens e adultos fundamenta-se nos estudos de 
Paulo Freire, o qual propunha, em seu livro Educação como prática 
de Liberdade (apud KLEIMAN, 2012), uma alfabetização que partisse 
do mundo social e cultural dos educandos, de forma a garantir-lhes 
participação e mudança social. Além das concepções freireanas, a 
proposta de projetos de letramento se assenta nos estudos etno-
gráficos que têm permitido 

4 Fonte: <www.ufsj.edu.br/
noticias_ler. php?codigo_
notiícia=1951>. Acesso em: 5 
jul. 2017.

5 Apesar de essa necessidade 
se estender a todos os níveis de 
ensino.
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conhecer interpretações do mundo social e, através 
delas, as práticas culturais, letradas ou não, nas mais 
diversas situações, inclusive a situação de aula no 
contexto da educação de jovens e adultos (KLEIMAN, 
2012, p. 2).

A proposta de trabalho – Projetos de letramento em EJA – a partir 
de uma organização didática centrada nas práticas de uso da língua, 
objetiva formar sujeitos letrados. De acordo com Kleiman (2012, p. 7),

O resgate da cidadania, no caso de grupos margina-
lizados, passa necessariamente pela transformação 
de práticas sociais que excluem, como as da escola. 
No projeto de letramento, as atividades escolares 
têm o potencial de subsidiar ações nas quais os 
alunos podem falar situadamente, questionando, 
perguntando, asseverando, argumentando em prol 
de si mesmos e de suas comunidades, por meio de 
diferentes linguagens e múltiplos letramentos, em 
diversos contextos escolares e não escolares que 
favoreçam a apropriação da escrita. 

Diante do exposto, entendemos que uso de projetos de letra-
mento em turmas de EJA favorece a ampliação não só do repertório 
linguístico do educando, mas lhe dá voz e vez social. Para Kleiman 
(2010 apud KLEIMAN, 2012, p. 7),

Os projetos de letramento representam um conjunto 
de atividades que se origina de um interesse real na 
vida dos alunos e cuja realização envolve o uso da 
escrita de textos que, de fato, circulam em socie-
dade e a produção de textos que serão lidos, em um 
trabalho coletivo de alunos e professor [...]

Diante da necessidade de se inserir, no ambiente de sala de 
aula de jovens e adultos, projetos de letramento, é indispensável 
repensar o currículo da EJA por meio de práticas de letramento que 
considerem o conteúdo a ser ministrado, mas que o extrapolem 
no sentido de ensinar o que de fato é importante na vida desses 
educandos. Segundo a autora, “no projeto de letramento, a ênfase 
recai na ação e, como é fato que agimos no mundo social através 
de textos, escritos ou falados, a atividade linguística letrada será 
central” (KLEIMAN, 2012, p. 8).
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PROJETO DE LETRAMENTO NO 
PROJOVEM – DISTRITO FEDERAL: 
SITUANDO A CONVERSA

A aula apresentada a seguir foi ministrada por mim e aconteceu 
no ano de 2007, com alunos do ProJovem de Brasilândia, região 
administrativa de Brasília (DF). Além das atividades propostas no 
livro utilizado no programa, uma vez por semana fazíamos uma aula 
com debate, leitura, produção e reescritura textual.

O tema da aula foi: Diminuição da idade penal6. Inicialmente, fora 
proposto diálogo com os alunos sobre o tema, com o objetivo de 
perceber o que sabiam a respeito das discussões existentes em torno 
dele. O tema foi escolhido em comum acordo com os discentes, 
considerando sua importância social e o contexto em que estavam 
inseridos. Observe:

Pp: Então a gente vai falar hoje sobre a questão 
da idade penal tá? O que significa isso? O que é 
diminuir a idade penal? No Brasil, com quantos 
anos uma pessoa quando ela comete um crime, 
com quantos anos ela é presa, gente?

Jeferson: 18.

((Ratifica-se plenamente o aluno, repetindo 
a sua resposta com ar de aprovação)).

Pp: Com dezoito.

Pp: Se falamos em diminuição da idade penal, 
estamos falando em diminuir o quê?

A: A idade que as pessoas podem ser 
presas ao cometerem crimes.

Pp: Ok. Então vamos compreender melhor isso.

((Depois dessa introdução, faço 
a seguinte pergunta)):

Pp: O que significa diminuir a idade penal?

6 O nome técnico para 
esse tema é: Redução da 
maioridade penal.

“

”



`

36

Pp: Primeiro: diminuição da idade penal. 
O que é isso? O que é diminuir a idade 
penal para vocês? ((nesse instante, os 
alunos ficam em silêncio)). O que é?

Laura: São pessoas com menos idade que ao 
cometer um crime e vão pagar pelo que fizeram.

Depois que aluna termina sua exposição, retomo sua 
fala, ratificando-a e dou sequência às atividades.

Pp: Vocês concordam com essa diminuição?

A: Sim.

Pp: A diminuição da idade penal é o caminho para 
a diminuição dos crimes praticados por menores?

Laura: Acho que sim.

Pp: A opção pela diminuição da idade 
penal tem pontos positivos?

A: Sim.

Pp:  E negativos?

Janaína: Também tudo tem pontos 
positivos e negativos.

Pp: Vocês podem me citar um ponto positivo?

Laura: A diminuição dos crimes 
praticados por menores.

Pp: Ok.

Pp: E negativos?

Jeferson: O cara pode sair pior de lá da cadeia.

Nesse primeiro momento da aula, confere-se especial atenção 
aos conhecimentos prévios dos educandos. Ao mesmo tempo em 
que os valoriza, amplia-os por meio de novos questionamentos. 
Alves (2013) destaca, em seus estudos, a necessidade de o professor 
construir andaimes entre os conhecimentos escolares, as práticas de 
linguagem e os saberes inerentes aos educandos de EJA; finaliza suas 

“
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reflexões destacando a necessidade de se ter um olhar direcionado 
a esse público, com políticas públicas que considerem os alunos 
como sujeitos de sua aprendizagem. Para isso, é preciso relacionar 
as práticas de letramento social e escolar, com a finalidade não só 
de manter os sujeitos na escola mas de criar condições que ampliem 
as competências de escrita, como leitores, além de terem uma parti-
cipação social mais afetiva.

Dando sequência à aula, faço a seguinte afirmação:

Pp: Muito bem. Agora que já estamos compreendendo 
um pouco mais o tema da nossa aula, vou entregar 
a vocês alguns textos que falam sobre diminuição da 
idade penal. 
 
((Momento para a leitura dos textos))

Após a realização da leitura silenciosa, foi realizada a leitura 
coletiva do texto. Nesse momento, cada aluno fazia a leitura de um 
parágrafo ou de um trecho do texto.

Em seguida, retomamos o debate:

Pp: Agora que nós entendemos o que é a diminuição 
da idade penal, eu queria levantar alguns pontos 
positivos... quando a gente coloca a idade penal de 
18 para 16 anos quais são os pontos positivos?

Fernanda: Aumenta a liberdade.

Laura: Diminui a violência, de crimes cometidos por 
adolescentes, talvez não acabem, mas vão diminuir.

((Após a explanação das alunas, 
eu as ratifico plenamente)).

Pp: Muito bem!

Pp: Vocês concordam com isso que 
a Laura está falando?

A: Sim.

“
”

“
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Pp: Vocês acham que esse é o ponto central 
quando se diminui a idade penal de 18 para 
16 anos, vocês concordam com a Laura que 
isso diminui a violência? Então a gente pode 
colocar isso como um ponto positivo?

A: Sim.

Pp: [...] Qual é o outro ponto posi-
tivo que a gente pode colocar?

Fernanda: Liberdade. Hoje em dia a gente fica 
preso e os ladrões soltos, eu morro de medo 
de sair para a rua do lago e levar um tiro.

Janaína: A minha casa é toda tran-
cada de portões. São 3 portas.

Pp: Exatamente! E por que a gente está desse jeito?

Janaína: Por causa do medo.

Pp: Da violência, da criminalidade...

Fernanda: Nós não temos liberdade...

Pp: Vocês conseguem ver pontos negativos nessa 
situação da diminuição da idade penal?

Maria das Graças: Nenhum, até agora eu não vi não.

Pp: E se por acaso... vamos trabalhar em cima 
de hipóteses... se tivesse alguém da sua família 
que fosse menor de idade e ele tivesse cometido 
um crime e acabasse sendo punido, você acharia 
isso certo, justo? Ele fez, tem que pagar e pronto 
e acabou. Ou você acha..., mas vai acabar com 
a vida da pessoa, o que vocês acham disso?

Laura: Talvez, a gente tem que ver quantos anos 
ele vai ficar preso, vai que ele só pega dois anos 
aí, aí, sai pior, é como ir para uma fábrica de 
criminosos. Entra um adolescente que cometeu 
apenas um crime e sai sabendo fazer vários.

“
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Pp: Muito bem. Isso que a Laura falou pode ser um 
ponto negativo? A questão de ser preso e sair de lá pior, 
isso pode ser um ponto negativo dentro desse contexto?

Laura: Eu acho que o adolescente pode 
voltar pior do que era para ser.

Pp: Esse é um risco que a gente tem de correr?

A: Sim.

Pp: Mais algum ponto positivo ou negativo?

A: Não.

Pp: Esse tema é muito polêmico e como tudo que é 
polêmico, pode ter pontos positivos e negativos, certo?

A: Certo.

Pp: Não é nossa intenção aqui esgotar o debate, 
mas sim tratar de um tema importante para toda 
a sociedade. Além disso, por meio do debate, da 
leitura e de um novo debate, poderemos repensar 
o tema, compreendê-lo melhor, termos ideias 
para escrevermos sobre ele, não é mesmo?

Pp: Agora, nós vamos colocar aqui no quadro o que 
precisamos saber sobre o tema para produzirmos 
o nosso texto escrito. O que precisamos saber?

A: O que é diminuição da idade penal, 
pontos positivos e negativos.

Pp: Ok, então vamos colocá-los aqui no quadro.

Pp: Agora, eu gostaria que vocês produ-
zissem um texto de opinião7 sobre o tema 
de que tratamos hoje em sala.

Diante dessa descrição da aula, dois tópicos precisam ser desta-
cados: (i) o uso do texto para ampliar o debate em sala de aula acerca 
do tema proposto e (ii) a organização das ideias que conduziriam a 
produção textual escrita, doravante escrita orientada.

“

7 Texto de opinião tem como 
objetivo apresentar um ponto 
de vista sobre um determinado 
assunto.
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Em relação ao item (i), as pesquisas revelam que só escrevemos 
sobre aquilo que conhecemos, daí a importância da escolha de um 
texto em relação ao qual os educandos tenham mais segurança não 
só para participar do debate mas também para produzir o texto 
escrito, próxima etapa da aula. Pesquisas no âmbito da leitura 
(BRASIL, 1999; LINS, 2008) destacam algumas contribuições que a 
leitura oferece: maior poder de argumentação tanto no que se refere 
a textos orais quanto a textos escritos, fluência na escrita, escrita 
mais padronizada.

Para Oliveira e Antunes (2013, p. 78),

O momento da pós-leitura, em que se conversa sobre 
o que se leu, é muito importante e deve sempre 
acontecer, independentemente de sua maneira de 
manifestação... Debates, discussões e momentos refle-
xivos, até mesmo silenciosos, podem ser interessantes 
na consolidação do conhecimento.

Ainda em relação à pós-leitura, as autoras (OLIVEIRA; ANTUNES, 
2013) destacam que esse é o momento de o professor perceber 
se os objetivos da leitura foram alcançados, se os alunos compre-
enderam o texto. Segundo essas autoras, “ o mais importante 
é que o aluno tenha um momento para refletir sobre a leitura, 
expressar sua opinião e (re)pensá-la por meio dos discursos dos 
colegas” (OLIVEIRA; ANTUNES, 2013, p. 79). Vale ressaltar que o uso 
do debate favorece esse (re)pensar. Freitas (2003) afirma que 

os debates são travados para refletir sobre problemas 
mais complexos que envolvem também indivíduos ou 
grupos de indivíduos. São usados com a finalidade de 
compartilhar opiniões na busca de um consenso (p. 120). 

O debate é um tipo de evento que apresenta um caráter dialogal 
e interativo, o que possibilita maior participação dos envolvidos, 
principalmente quando se trata de temas polêmicos que requerem 
uma posição e uma justificativa, muitas vezes convincentes (FREITAS, 
2003). Dessa forma, o debate é um tipo de gênero que se ajusta perfei-
tamente à proposta teórica deste trabalho, pois a partir do debate, 
a produção textual escrita poderá acontecer com maior facilidade.

Quanto ao item (ii), entende-se que o uso da escrita orientada 
favorece a produção textual do aluno. Ela faz com que o discente 
vá, aos poucos, compreendo a estrutura e a organização textual.
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Depois da síntese das ideias apresentadas no debate, os alunos 
começaram a produção escrita. As dúvidas que surgiam, no decorrer 
da aula e da produção, eram sanadas enquanto eles produziam. 
Observemos um dos textos produzidos, a seguir.

Texto 01 – Laura8 (primeira versão)

“Eu concordo com a diminuição da idade penal porque não 
acho justo que pessoas cometam crimes e não paguem por 
eles só porque é menor de idade, se é menor e cometem 
crimes então podem pagar por eles, mesmo sendo menor.

Por causa desta lei que diz que o menor de 18 não ter que 
pagar pelo crime que cometem, muitos jovens cometem 
crimes porque sabem que não serão punidos como deve-
riam ou talvez nem sejam punidos de forma nem uma, e 
são usados por adultos criminosos para cometer crimes 
por que sabem que com eles não vai acontecer nada, ou 
seja, alem destes criminosos adultos ficarem em pune ainda 
servem de ‘professores’ do crime para estes menores.

Então se mudar esta lei, eles irão pensar bem antes de se 
submeter a um ato criminoso. Com isso temos a diminuição 
de crimes e violência, teremos mais liberdade, igualdade etc.

O único ponto negativo que vejo e que ao ser preso, 
terminada sua condenação eles podem voltar ainda 
pior para a sociedade, já que como sabemos, no Brasil 
o sistema de carceragem e critico, os jovens entram 
ruins e sai pior, a não ser que este sistema mude junto 
com a mudança de lei, coisa que eu acho bem difícil. 
Mas na minha opinião é melhor corrermos o risco do 
que ficarmos como estamos.”

Ao realizarmos a leitura do texto da aluna, observamos que ela 
inicia o primeiro parágrafo já apresentando sua opinião acerca do 
tema proposto (“não acho justo que pessoas cometam crimes e não 
paguem por eles só porque é menor de idade”), demonstrando ser 
favorável à diminuição da idade penal. Num segundo momento, 
a educanda apresenta alguns argumentos que dão consistência a 

“ 8 Os nomes atribuídos aos 
alunos são todos fictícios.
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sua opinião: (i) a não punição dos menores de idade; (ii) o uso dos 
menores para a realização de crimes “evitados” pelos maiores de 
idade; (iii) a diminuição da idade penal reduz a quantidade de crimes 
realizados por menores, diminui o número de crimes e violência e 
teremos mais liberdade, igualdade etc. Além desses pontos positivos, 
a aluna destaca um ponto negativo: “terminada sua condenação eles 
podem voltar ainda pior para a sociedade”. Ela finaliza seu texto 
afirmando que esse é um risco que teremos de correr.

Quanto à estrutura textual, entende-se que a aluna produziu 
um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Na intro-
dução, ela apresenta seu ponto de vista. No desenvolvimento, 
aponta os argumentos que ratificam sua opinião. Na conclusão, 
fecha o texto mostrando-se mais uma vez favorável à diminuição 
da idade penal, mesmo correndo o risco de o menor sair da cadeia 
pior do que ele entrou.

Os aspectos ortográficos e gramaticais foram explorados 
na segunda versão do texto. A aluna foi chamada em particular 
para falarmos sobre algumas dificuldades no que tange às 
convenções da língua.

Observe a 2ª versão do texto apresentado anteriormente.

Texto 02 – Laura9 (segunda versão)

“Eu concordo com a diminuição da idade penal, porque 
não acho justo que pessoas cometam crimes e não 
paguem por eles só porque são menores de idade, se 
são menores e cometem crimes, então podem pagar por 
eles, mesmo sendo menores”.

Por causa desta lei que diz que o menor de 18 não 
ter que pagar pelo crime que cometeu, muitos jovens 
cometem crimes porque sabem que não serão punidos 
como deveriam ou talvez nem sejam punidos de forma 
nenhuma e são usados por adultos criminosos para 
cometer crimes porque sabem que com eles não vão 
acontecer nada, ou seja, além destes criminosos adultos 
ficarem impunes ainda servem de “professores” do 
crime para estes menores.

“
9 Os nomes atribuídos aos 
alunos são todos fictícios.
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Então se mudar esta lei, eles irão pensar bem antes de 
se submeter a um ato criminoso. Com isso teremos a 
diminuição de crimes e violência, teremos mais liber-
dade, igualdade etc.

O único ponto negativo que vejo é que ao ser preso, 
terminada sua condenação, eles podem voltar ainda 
piores para a sociedade, já que, como sabemos, no Brasil 
o sistema de carceragem é crítico, os jovens entram ruins 
e saem piores, a não ser que este sistema mude junto 
com a mudança de lei, coisa que eu acho bem difícil. 
Mas na minha opinião é melhor corrermos o risco do 
que ficarmos como estamos.”

Na segunda versão do texto escrito, a aluna, durante as orienta-
ções, faz algumas correções com relação: (i) à concordância verbal 
e nominal; (ii) a questões ortográficas; (iii) à acentuação gráfica; (iv) 
à pontuação. Quanto à estrutura do texto de opinião, a discente 
reafirma seu comentário final: “[...] Mas na minha opinião é melhor 
corrermos o risco do que ficarmos como estamos”.

Leão (2013), ao citar os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), 
afirma que

para formar escritores competentes no contexto 
escolar, é necessário ter uma prática continuada de 
produção de textos motivada por uma grande varie-
dade de textos escritos (diferentes gêneros) associados 
às diferentes circunstâncias (contexto) em que os alunos 
estão inseridos. (BRASIL, 1997 apud LEÃO, 2013, p. 151).

Além do trabalho com gêneros textuais diversificados, a autora 
destaca que

O professor deve incentivar os alunos a se defrontarem 
com as reais questões que a escrita coloca conforme 
as circunstâncias nas quais o texto é produzido incenti-
vá-los a se arriscarem na criação textual e a buscarem 
ajuda de escritores mais competentes capazes de 
olhar para a sua própria produção textual (realizar 
revisão) para melhorá-lo como, por exemplo, recorrer 
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a outros textos e utilizá-los como fontes escritas para 
o desenvolvimento da produção textual (BRASIL, 1997 
apud LEÃO, 2013, p. 151).

Finalizando, por enquanto, atentamos para o fato de esta autora 
discutir, com base nos PCNs, a importância da refacção textual no 
âmbito de sala de aula: 

a refacção textual consiste na revisão que os escritores 
competentes fazem na própria produção textual com 
o intuito de verificar se o texto está confuso, ambíguo, 
redundante, obscuro, incompleto, seguida de modifi-
cações para melhorá-lo (p. 149). 

A segunda versão do texto produzido teve exatamente este objetivo: 
levar a educanda a analisar seu texto, observando os problemas rela-
cionados ao conteúdo, à estrutura textual e às convenções linguísticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pesquisas realizadas no âmbito da educação de jovens e adultos 
têm demonstrado a necessidade de revisão, no que diz respeito 
à educação oferecida a alunos de EJA e de programas destinados 
a jovens e adultos, principalmente no que tange à leitura e à escrita. 
Este artigo, por meio de uma pesquisa bibliográfica e de campo, 
procurou ratificar essas pesquisas, corroborando com elas e demons-
trando a necessidade de se inserir projetos de letramento em turmas 
que atendem a esse público.

A proposta que aqui apresentamos fundamenta-se na percepção 
de que esses projetos precisam ser organizados, considerando 
desde os conhecimentos prévios dos educandos sobre o assunto em 
debate até a produção e a refacção de textos no ambiente de sala de 
aula. Com efeito, o desenvolvimento de projetos de letramento, que 
observam essas etapas, contribui para a ampliação das competências 
de leitura e de escrita exigidas em sociedade.
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SABERES DA ORALIDADE 
E SUA INFLUÊNCIA PARA 
O DESENVOLVIMENTO DA 
COMPREENSÃO LEITORA EM 
ESTUDANTES DE UMA CLASSE 
DE ALFABETIZAÇÃO DE 
JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
Maria Alice Fernandes de Sousa1

INTRODUÇÃO

Muito se discute sobre os altos índices de analfabetismo que existem 
no Brasil. O programa Brasil Alfabetizado é uma política pública sob a 
coordenação do Governo Federal para a alfabetização em parcerias 
com estados, municípios, universidades, organizações não governa-
mentais e organizações da sociedade civil, por meio do Ministério da 
Educação, com vistas a promover a alfabetização de jovens e adultos.

No século XX, as taxas de analfabetismo entre os brasileiros 
com 15 anos ou mais caíram de 65%, em 1920, para 13% em 2000. 
No entanto, o Brasil iniciou o século XXI com alto percentual de anal-
fabetos absolutos, que são as pessoas que não sabem ler e escrever 
e, por isso, se veem limitadas no desenvolvimento de atividades que 
exigem tais conhecimentos nas sociedades grafocêntricas.

O conceito de analfabeto sofreu algumas revisões ao longo das 
últimas décadas.  Em 1958, a UNESCO definiu como alfabetizada 
a pessoa que desenvolve a capacidade de ler compreensivamente 
ou escrever um enunciado curto e simples relacionado a sua vida 
diária. Em 1978, a mesma UNESCO sugeriu a adoção do conceito de 
alfabetismo funcional. É considerada alfabetizada funcional a pessoa 
capaz de utilizar a leitura, a escrita e o cálculo para fazer frente 

1 Mestre e Doutora em 
Educação pela Universidade 
de Brasília. Professora da 
Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal.
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às demandas de seu contexto social e de usar essas habilidades 
para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida, 
portanto, transformando sua condição de cidadão.

Observa-se que a preocupação agora não é, apenas, saber se 
as pessoas conseguem ou não ler e escrever, mas também se são 
capazes de utilizar tais habilidades em seus contextos sociais, exer-
citando sua vocação ontológica, que é a de ser sujeito e não objeto. 
O Brasil já promoveu inúmeros movimentos voltados à alfabetização 
da população adulta. No entanto, ainda é alto o percentual dos 
que não são alfabetizados, pois, segundo resultados do Indicador 
de Alfabetismo Funcional (INAF), uma iniciativa do Instituto Paulo 
Montenegro – Ação Social do IBOPE e da ONG Ação Educativa, ambas 
organizações não governamentais –, o percentual de analfabetos 
absolutos passou de 11%, no período de 2004-2005, para 6%, em 
2011/2012 e 7%, em 2009, o que ainda representa 11 milhões de 
pessoas com idade entre quinze e sessenta e quatro anos ainda 
não alfabetizadas.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, 
em 27/09/2013, o resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD), com informação referente ao ano de 2012, esti-
mando 13,2 milhões de analfabetos brasileiros com 15 anos ou mais: 
8,7% dos brasileiros com essa faixa etária não conseguem ler ou 
escrever um bilhete simples. Esse é o conceito de “analfabeto” para 
o IBGE. Em 2011, essa taxa foi de 8,6%, em um contingente de 12,9 
milhões de pessoas. Tal fato demonstra que a taxa de analfabetismo 
no Brasil parou de cair. Essa é a primeira vez que a taxa de analfa-
betismo aumenta em 15 anos. A última vez em que o índice subiu 
foi em 1997. A partir de então, o índice vinha apresentando queda 
constante. Porém, para o IBGE, a variação de 0,1 ponto percentual 
de 2011 para 2012 está dentro do chamado “intervalo de confiança”. 
Ela não representa necessariamente que o analfabetismo aumentou, 
mas que se manteve estatisticamente estável.

Com efeito, a população analfabeta carece de atenção especial 
das políticas governamentais. Tal constatação se dá porque essa 
porcentagem, se somada à categoria dos analfabetos funcionais, que, 
de acordo com Moreira (2003, p. 4), compreende todas as pessoas 
que “não possuem as habilidades de leitura, escrita e cálculo para 
fazer face às necessidades da vida social e profissional dos nossos 
tempos”, aumenta significativamente, uma vez que dois terços da 
população brasileira maior de quinze anos não têm o nível mínimo 
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de escolarização, garantido pela Constituição Federal como direito de 
todos, que é o Ensino Fundamental. Nesse sentido, o percentual de 
analfabetos funcionais continua preocupante, pois, de acordo com 
a PNAD 2012, o Brasil ainda concentra 18,3% de pessoas com mais 
de 15 anos que tem menos de 4 anos de escolarização. Esse percen-
tual representa, segundo os dados atuais, 27,8 milhões de pessoas 
nessas condições.

Embora a redação do Artigo 5 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional 9394/96 afirme que 

o acesso ao Ensino Fundamental é direito público subje-
tivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadão, 
associação comunitária, organização sindical, entidade 
de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda o 
Ministério público, acionar o Poder Público para exigi-lo,

uma grande parcela da sociedade desconhece esse direito e, como 
tal, não o utiliza. Nessa perspectiva, o parecer do Conselho Nacional 
de Educação/Câmara de Educação Básica de 11/2000, garante que “a 
titularidade do direito público subjetivo face ao Ensino Fundamental 
continua plena para todos os jovens, adultos e idosos”. Quando o 
cidadão não alfabetizado ou analfabeto funcional reivindicar do 
Estado tal direito, certamente os resultados da alfabetização serão 
melhores; porém, parece ser um movimento de mão dupla: para 
requerer os direitos é preciso conhecê-los e para conhecê-los, é 
preciso ter um nível de esclarecimento, de informação e de conscien-
tização da importância da escolarização para seu desenvolvimento.

Nesse movimento de reivindicação de direitos, grande parte da 
população não alfabetizada ou analfabeta funcional fica prejudicada 
por ter restrita participação na vida social, por falta do conheci-
mento da leitura e escrita, principalmente os idosos; sobretudo, os 
das classes menos favorecidas. Para Silva (1991), o direito público 
subjetivo configura-se como um instrumento jurídico de controle 
da atuação do poder estatal, pois permite ao seu titular constranger 
judicialmente o Estado a executar o que deve. Trata-se de um direito 
positivado, constitucionalizado e dotado de efetividade.

O INAF 2011/2012 mostra que 26% da população brasileira 
alcançou o nível pleno de alfabetismo, que é o considerado satisfa-
tório, pois permite que a pessoa utilize com autonomia intelectual a 
leitura, a escrita e o raciocínio matemático como meio de informação 
e aprendizagem. Esse dado, em princípio, pode causar estranheza, 
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pois representa basicamente um quarto da população, mas, na 
verdade, ele é denunciador de uma realidade socioeconômica de 
exclusão em que vive a maioria dos brasileiros e revela a importância 
de toda a sociedade em se organizar para reivindicar uma justa 
distribuição de renda e a implementação de ações definidoras dos 
rumos da educação pautada na qualidade social.

Este artigo apresenta aspectos de pesquisa realizada por sua 
autora no curso de Doutorado em Educação2, na modalidade de 
ensino de jovens e adultos, conforme Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional 9394/96, na seção V, Artigo 37: “A educação de 
jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso 
ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na 
idade própria”. Porém, o público alvo pesquisado é uma classe de 
alfabetização em que os alunos têm faixa etária entre 50 a 80 anos, 
sendo a maioria acima de 60 anos.

Nesse sentido, a turma pode ser caracterizada como uma sala de 
aula de idosos, pois, de acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro 
de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, no Artigo 1º, é consi-
derada idosa a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos. O Artigo 20 da referida lei afirma que “o idoso tem direito à 
educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos 
e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade”. A partir 
da apresentação desses aspectos legais em que são inseridos os 
alunos colaboradores da pesquisa, pode-se afirmar que este estudo 
é inovador e atual, na medida em que se dedica a investigar aspectos 
da educação de parcela da população que, historicamente, vem 
vivendo à margem da sociedade, sobretudo os idosos das classes 
sociais menos privilegiadas, como é o público em questão.

A referida pesquisa teve por objetivo analisar se os saberes da 
oralidade de jovens, adultos e idosos influenciam o desenvolvimento 
de sua compreensão leitora. A abordagem de pesquisa utilizada para 
a realização do estudo é a qualitativa, com o foco voltado para uma 
investigação etnográfico-colaborativa.

Para Moura Filho (2000, p. 50), algumas características são dese-
jáveis a todas as modalidades de escrita etnográfica: descrições 
acuradas, citações cujo sentido seja o mais literal possível, emprego 
do presente etnográfico, entre outros. De acordo com Fetterman 
(1998), o presente etnográfico é uma imagem congelada da vida. 
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Esse recurso literário confere perenidade à cultura estudada. 
Esta pesquisa trata seus cenários e objeto de estudo de acordo com 
o presente etnográfico.

Vale ressaltar que a alfabetização de jovens, adultos e idosos vem 
ocorrendo em diversos espaços e ambientes formais, como a escola, 
e informais, como em locais de trabalho, sindicatos, instituições reli-
giosas e, às vezes, por iniciativas de voluntários, na própria família. 
Apesar de todos esses esforços, observa-se, ainda, um alto índice 
de evasão nas salas de aula de alfabetização desse público, pois tal 
modalidade de ensino tem especificidades próprias que a distinguem 
da educação dos alunos que estão estudando nas séries compatíveis 
com suas idades. O aluno jovem, o adulto e o idoso, em sua maioria, 
já tiveram experiência escolar que, por vezes, não foi bem-sucedida. 
Nesse sentido, acredita-se que o professor desses alunos precisa 
receber formação que lhes proporcione conhecimento capaz de 
os ensinar a ler e a escrever, mas também que saibam valorizar 
e respeitar as suas experiências de vida.

O tratamento didático dado aos conteúdos de estudo para o aluno 
das salas de aula de jovens e adultos e idosos, preferencialmente, 
deve ser na lógica das aprendizagens significativas, o que, para 
Ausubel (1963, p. 58), “é o mecanismo humano, por excelência, para 
adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações 
representadas em qualquer campo de conhecimento”. Os conheci-
mentos estudados com jovens, adultos e idosos, quando tratados 
na perspectiva das aprendizagens significativas, transformam os 
conteúdos lógicos escolares em conteúdos culturais para os alunos, 
o que os tornam significativos e faz com que tenham mais interesse 
pelos novos conhecimentos.

A aprendizagem significativa apresenta duas características 
básicas que, quando conhecidas pelo educador de jovens, adultos 
e idosos, podem contribuir para imprimir qualidade social à aprendi-
zagem. A primeira diz respeito aos aspectos de não arbitrariedade do 
conhecimento, quando o conteúdo estudado, por ser potencialmente 
significativo, interage de modo não arbitrário com o conhecimento 
já existente na estrutura cognitiva do aluno. Esse relacionamento 
não se dá de forma arbitrária, mas atrelada aos conhecimentos 
preexistentes e relevantes do aluno, os quais Ausubel chama de 
subsunçores ou conhecimentos âncoras, pois servem de sustentação 
e de fixação para os novos conhecimentos.
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A segunda característica diz respeito à substantividade do conhe-
cimento, que tem a ver com o que é agregado à estrutura cognitiva 
ser a substância do novo conhecimento, o significado das novas 
ideias e não apenas as palavras usadas para exprimi-las. A essência 
da aprendizagem significativa está, portanto, no relacionamento 
entre as duas características.

Nesse sentido, acredita-se que o tratamento dado aos conteúdos 
estudados nas salas de aula de jovens, adultos e idosos precisa 
ser revisado, a fim de que seja percebida a funcionalidade entre o 
que aprendem na escola e a vida. O educador voltado para a esta 
população atua nessa lógica, cumpre a função social de ensinar seus 
alunos a ler e escrever. Contribui, assim, para habilitá-los ao exercício 
das práticas de letramento solicitadas pelos contextos sociais nos 
quais estão inseridos.  Tal público, ao chegar à escola pela primeira 
vez ou ao retornar a ela, também traz consigo inúmeros saberes da 
oralidade que lhe tem possibilitado sua interação social ao longo da 
vida. Já são usuários competentes de seu idioma, pois conseguem 
comunicar-se de modo eficiente nas situações do cotidiano.

A base de Paulo Freire enfatiza tal questão, quando diz que se tem 
de trabalhar com essas comunidades levando em conta seus saberes, 
a leitura de mundo que possuem, embora muitos ainda não leiam as 
palavras, mas leem muito bem a realidade que os cerca. Acredita-se 
que ao professor é necessário que leve em conta tais saberes no 
atendimento a esse público, a fim de que elabore situações didáticas 
para que os alunos ampliem seus recursos linguísticos a partir de 
oportunidades em que possam refletir sobre seu modo de falar em 
diferentes situações.

Segundo Bortoni-Ricardo (2004a), muitos professores ficam 
inseguros em como intervir, de forma produtiva, no processo comu-
nicativo em sala de aula. Eles acabam agindo, por vezes, de forma 
estigmatizadora em relação à fala do aluno, considerando “erro” 
aquilo que é apenas diferença entre os “falares”, ou seja, as variedades 
da língua que estão relacionados aos antecedentes sociolinguísticos.

Para melhor compreensão do que são os “antecedentes socio-
linguísticos”, apresenta-se aqui uma breve definição da área, 
entendendo-a como uma vertente da ciência da linguagem que se 
preocupa em investigar a relação entre os fenômenos linguísticos e os 
acontecimentos sociais e mostrar que toda língua muda com o tempo 
e varia no espaço por razões diversas. Essa área investigativa da 
linguagem surgiu na década de 1960, nos Estados Unidos, graças aos 
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trabalhos de William Labov, entre outros.  Segundo Bortoni-Ricardo 
(2005), a Sociolinguística, desde o seu surgimento, conquistou um 
lugar de destaque entre as ciências sociais, que adotam as questões 
educacionais como objeto de interesse de sua atenção. É inegável 
que a Sociolinguística tem contribuído singularmente com o conjunto 
das ciências humanas para a melhoria da educação. Entre elas, a 
importância do entendimento, por parte da sociedade como um 
todo, mas, aqui, principalmente dos professores alfabetizadores de 
jovens, adultos e idosos, de que a variação linguística, no Brasil, está 
relacionada à estratificação social e à dicotomia rural-urbano.

Assim, o professor de alunos jovens, adultos e idosos precisa 
repensar sua atuação didática em relação ao ensino da língua materna. 
É necessário levar em conta os antecedentes linguísticos dos alunos 
para que não sejam prejudicados em suas aprendizagens e não sofram 
discriminação ou preconceito em relação aos seus modos de falar.

Dessa forma, a ação docente deve fundamentar-se na dialogi-
cidade, na qual a interação entre docente e discente é um recurso 
imprescindível para desenvolver a reflexão crítica e criativa do aluno. 
O diálogo conduz à reflexão sobre o contexto social e sobre a relação 
entre os saberes curriculares e a experiência social, possibilitando, 
assim, a leitura de mundo que, segundo Freire (1987, p. 11-12), 
precede a leitura das palavras.

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí 
que a posterior leitura desta não possa prescindir 
da continuidade daquela. Linguagem e realidade se 
prendem dinamicamente. A compreensão do texto a 
ser alcançada por sua leitura implica a percepção das 
relações entre o texto e o contexto.

Importante aspecto a ser investigado, a partir das contribuições 
da Sociolinguística, é a relação que se estabelece entre os saberes 
da oralidade e a leitura. Deve-se observar em que dimensão os 
saberes da oralidade estão aflorando na leitura em voz alta e se 
os jovens, adultos ou idosos, leem suprimindo letras que refletem 
cancelamentos de segmentos sonoros na fala, por exemplo.

É pertinente também analisar se tais aspectos têm alguma conse-
quência na compreensão do que leem. Na leitura, as pessoas também 
constroem hipóteses, por exemplo, quando suprimem um fonema 
ou trocam um fonema por outro. Mas o que interessa principalmente 
na leitura é saber até que ponto os saberes ou hipóteses podem 
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interferir ou não para a compreensão leitora. Considerem-se, pois, 
as vivências dos jovens, adultos e idosos, os saberes acumulados 
durante a vida, a confiança no que já sabem que os habilita a viver e 
ser um membro da sociedade, representando diversos papéis. Para 
se examinar a dimensão desses saberes, é importante levar em conta 
os três contínuos propostos por Bortoni-Ricardo (2002).

O primeiro contínuo – rural-urbano – compreende as variedades 
linguísticas rurais situadas do ponto de vista geográfico e social mais 
isolado, como a variedade “caipira” até a variedade culta. Ao longo 
desse contínuo, a autora admite a existência de dois tipos de regras 
variáveis: a) descontínua – que são características regionais e sociais 
mais isoladas e que recebem mais discriminação pela sociedade 
urbana que detém o poder (exemplo: vocalização da palatal /lh/ em 
“mulher” >  “muié”, troca do /r/ pelo /l/ em “sirva” > “silva”;  monoton-
gação do ditongo nasal em “muito” > “muntu”); e  b) graduais –  que 
são características que fazem parte do repertório linguístico de quase 
todos os brasileiros e que são definidos pelo grau de formalização 
exigido pelo contexto de fala, ocorrendo, com maior incidência, nos 
registros de fala não monitorados (exemplo: monotongação dos 
ditongos decrescentes como em “beijo” > “bejo”, “feira” > “fera”, assi-
milação do /nd/ “correndo” > correno, queda do /r/ final nas formas 
verbais). Esse contínuo vai permitir uma reflexão, a partir da qual é 
possível situar o jovem, o adulto ou o idoso em termos de urbanização.

O segundo é o contínuo de letramento. Este é formado, respec-
tivamente, por atividades de oralidade e de letramento. Com esse 
contínuo, é possível analisar a vivência de jovens, adultos e idosos 
com as práticas de letramento e a forma como eles já se envolvem 
em práticas letradas, tomando conhecimento do tipo de práticas.

A monitoração constitui o terceiro contínuo nessa classificação. 
É um processo que exige maior atenção e planejamento que, segundo 
Bortoni-Ricardo (2005, p. 41), vai depender de vários fatores, entre 
os quais destacam-se 

a) acomodação do falante a seu interlocutor; b) o apoio 
contextual na produção dos enunciados; c) a comple-
xidade cognitiva envolvida na produção linguística;  
d) a familiaridade do falante com a tarefa comunicativa 
que está sendo desenvolvida.
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 O jovem, o adulto ou o idoso já tem muita noção sobre quais são 
as expectativas do outro em função do seu comportamento linguístico 
e sabe também que, de acordo com o papel social que está desem-
penhando, tem que se monitorar. Eles são socialmente competentes, 
o que os difere da criança, que ainda está em processo de se tornar 
socialmente competente. Por isso, acredita-se que os três contínuos 
(rural-urbano, letramento e monitoração) são de fundamental impor-
tância para a análise dos saberes das vivências dos jovens, adultos 
e idosos e para entender qual a integração desses saberes nas suas 
construções de hipóteses de aprendizagens de escrita e de leitura.

A Sociolinguística tem demonstrado grande inquietação com a 
influência de aspectos de falas desvalorizadas socialmente, usadas 
por grupos minoritários, na construção de conhecimentos sobre a 
norma de prestígio, que é aceita, legitimada pela sociedade e respal-
dada pelas escolas no que diz respeito ao ensino de língua materna 
que, por vezes, lança mão de propostas didáticas estigmatizantes. 
Bortoni-Ricardo (2004a) observa que as diferenças entre os saberes, 
entre os jeitos próprios de falar, de ouvir, de seguir instruções, entre os 
aspectos culturais do docente e do discente podem produzir um signi-
ficativo distanciamento no relacionamento em sala de aula, sobretudo 
no contexto de alfabetização de jovens, adultos e idosos. Essa distância 
produz também tensão entre as duas culturas, que pode redundar, 
por parte do discente adulto, em aversão à cultura escolar e até em 
uma resistência. Pode até provocar um possível abandono da vida 
estudantil, caso a criança esteja frequentando a escola pela primeira 
vez, ou ainda um novo abandono, se o aluno está retornando à vida 
escolar, por entender que não há identidade entre aquele ambiente e 
seus antecedentes socioculturais. É possível que tal hipótese explique 
uma das causas do alto índice de baixa frequência às aulas ou mesmo 
evasão escolar dos jovens, adultos e idosos alfabetizandos, pois muitos 
deles deixaram a escola na etapa equivalente à idade/série adequadas 
e retornam motivados por uma nova tentativa de adaptação e de 
possibilidades de aprendizagens escolares.

Uma grande parcela de professores fica insegura sobre como 
lidar de forma produtiva no processo comunicativo em sala de aula, 
segundo Bortoni-Ricado (2004a), intervindo, por vezes, de forma 
estigmatizadora, em relação à fala do aluno, considerando “erro” 
aquilo que é apenas diferença entre os “falares”, ou seja, variedades 
da língua que estão relacionadas aos antecedentes sociolinguísticos. 
A esse respeito, torna-se necessário esclarecer aos alunos jovens, 
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adultos e idosos a existência de diferentes formas de usar a língua 
oral contextualmente definidas. Desse modo, o aprendiz poderá 
monitorar seu estilo, adequando sua linguagem à circunstância de 
fala. A intervenção deve, pois, ser fundamentada em uma pedagogia 
culturalmente sensível aos antecedentes socioculturais e linguísticos 
do aluno, para que não haja prejuízo no processo de ensino e apren-
dizagem, resultando em discriminação ou preconceito: o tratamento 
inadequado, ou até mesmo estigmatizante dessa questão linguística, 
pode provocar insegurança no falante, comprometendo sua auto-
estima e dificultando sua integração na cultura escolar, bem como 
no processo de aquisição da língua escrita.

A maioria dos alunos jovens, adultos e idosos não alfabetizados 
provém das classes populares, originários de uma cultura em que 
predomina principalmente a oralidade. A forma básica de comuni-
cação é oral. Quando chegam à escola, esses estudantes se deparam 
com a preponderância de outra modalidade, a escrita, que provoca 
impacto e até desencanto com aquilo que lhes podia representar 
um caminho para a inclusão social.

É importante ressaltar que a comunicação oral também tem seu 
código elaborado. Os falantes efetuam rígida seleção dentro de 
uma série de alternativas linguísticas de que dispõem, de acordo 
com aprendizado prévio. Para ratificar essa elaboração do código 
oral, Goffman (2002) afirma que a fala é estruturada não apenas em 
termos de quem fala, para quem e em que língua, mas também como 
uma organização de interação face a face, na qual os interagentes 
são reciprocamente ratificados.

O falante imprime um esforço mental no sentido de organização 
de suas ideias e de adequação de sua fala, a fim de que haja uma 
efetiva comunicação. Trazer essa reflexão para o contexto de sala de 
aula e, especificamente, para as aulas de língua materna pressupõe, 
por parte do docente, a adoção de uma postura didática dialógica em 
que se permite a expressão oral por parte dos envolvidos no processo 
comunicativo. Assim, possibilita-se o exercício de elaboração mental 
das ideias, que vão ser expressas na forma oral e, posteriormente, 
servir de apoio à escrita.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES 
DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, QUANTO 
AO ENSINO DA LÍNGUA MATERNA

A formação de professores de qualquer modalidade de ensino deve 
levar em conta o disposto no Artigo 22 da LDBEN 9394/96, o qual 
determina que 

a educação básica tem por finalidade desenvolver o 
educando, assegurar-lhe formação comum indispen-
sável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 
para progredir no trabalho e em estudos posteriores.

Quanto à formação do docente de EJA, além das exigências neces-
sárias à formação de professores, devem-se contemplar aquelas 
relacionadas à complexidade requeridas para o trabalho com esse 
público, conforme determina o parecer do Conselho Nacional de 
Educação/Câmara de Educação Básicax

Assim, esse profissional do magistério deve estar 
preparado para interagir empaticamente com esta 
parcela de estudantes e de estabelecer o exercício do 
diálogo. Jamais um professor aligeirado ou motivado 
apenas pela boa vontade ou por um voluntariado 
idealista e sim um docente que se nutra do geral e 
também das especificidades que a habilitação como 
formação sistemática requer (BRASIL, 2000, p. 56).

A formação docente qualificada é fundamental, pois, assim, 
o professor de EJA está habilitado a exercer a profissão de forma compa-
tível com as necessidades dos discentes que se movem rumo à escola 
com motivações diversas, sobretudo para dar significação social aos 
conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Bagno (2002, p. 81), abor-
dando aspectos da formação do professor de língua materna, destaca 
quatro princípios que devem constar dos seus conhecimentos, a fim 
de que possa alavancar o ensino da língua na escola:

a) o estudo da variação linguística; b) a prática da 
reflexão linguística sistemática e consciente (por meio 
da pesquisa); c) o desenvolvimento constante e inin-
terrupto das habilidades de leitura e escrita (aliadas 
também às práticas de oralidade) e d) o estudo dos 
gêneros textuais (orais e escritos).
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Esses saberes são imprescindíveis ao currículo do professor alfa-
betizador, sobretudo ao alfabetizador de jovens, adultos e idosos, 
por se tratar de um alunado entre os quais muitos já vivenciaram 
experiência de escolarização e retornam à escola em busca de um 
ensino significativo. Pessoas que querem aprender de forma mais 
pragmática, pois a vida lhes solicita tais conhecimentos, haja vista 
que alguns já estão inseridos no mundo do trabalho e retornam aos 
estudos como forma de conseguir ascensão profissional. Portanto, 
as aulas de alfabetização para esse público precisam ser realizadas 
em uma lógica diferente da empregada na alfabetização de crianças. 
Embora ambos, crianças e adultos, precisem ser alfabetizadas, os 
objetivos na aquisição de tal conhecimento são diferentes.

O convívio professor e aluno de EJA, para que seja favorável às 
aprendizagens, deve ser pautado no princípio de uma relação simé-
trica, que se explicita, de acordo com Moura Filho (2000, p. 62), [...]  

por meio da extensão aos alunos e às alunas da prerro-
gativa de influenciar na condução da interação que, em 
salas de aulas convencionais, é exclusiva do(a)s profes-
sore(a)s, o que a torna classificável como assimétrica. 

A relação simétrica entre professor e aluno pode ser traduzida como 
uma relação horizontalizada em que se instaura uma empatia entre 
ambos. Nessa relação, um se coloca no lugar do outro e, com base em 
suas próprias suposições e impressões, tenta compreender o compor-
tamento do outro. Talvez desejar uma relação simétrica entre professor 
e aluno seja almejar um nível de “relacionamento idealizado”, haja vista 
que, culturalmente, cada um desses sujeitos tem seus papéis sociais 
instituídos e um não pode assumir o papel do outro no espaço escolar.

Como é o professor alfabetizador que atua no início da educação 
linguística dos alfabetizandos, criança, jovem, adulto ou idoso, ele 
deve estabelecer uma relação favorável às aprendizagens com 
seus alunos, além de possuir formação científica e crítica, a fim de 
proporcionar uma educação que ultrapasse os muros da escola de 
forma e que promova uma mudança na esfera individual e social 
dos estudantes. Os alunos recebem uma formação para exercer 
uma cidadania consciente e crítica, capaz de se expressar oral-
mente e por escrito de forma competente em qualquer contexto. 
Portanto, ampliar a competência comunicativa dos alunos é de rele-
vante importância, como forma de assegurar-lhes a inclusão social, 
sem perder de vista as perspectivas políticas e ideológicas implícitas.
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Uma contribuição para ampliar a competência comunicativa dos 
alunos encontra-se em Bortoni-Ricardo (2004b), quando a autora 
salienta que, para antecipar “problemas” na produção escrita dos 
alunos e ajudá-los a entender os “erros”, precisamos ter conhecimento 
de que os “erros ortográficos” podem ter duas gêneses principais: 
as que são resultantes de tentativas de representação, na escrita, 
de traços característicos da variedade linguística do falante ou as 
resultantes das convenções ortográficas que têm caráter arbitrário.

A criança, antes de aprender a escrever, aprende a falar no 
convívio social com outros falantes. Portanto, é previsível que use 
a linguagem oral como base para a construção de seus conheci-
mentos sobre a escrita. Ao lançar mão desse recurso, ocorre muita 
influência dos saberes da oralidade na escrita. Assim também é o 
jovem, o adulto e o idoso ao se apropriarem da modalidade escrita 
da língua no processo de alfabetização.

A outra gênese de problemas encontra-se no caráter arbitrário 
das convenções ortográficas. É a gramática normativa que estabelece 
as regras para a escrita correta das palavras; muitas dessas normas 
têm caráter arbitrário, ou seja, são definidas pelos gramáticos que 
levam em conta os mais variados critérios, como i) o que é mais 
econômico; ii) as regras morfológicas, isto é, a formação das palavras, 
por exemplo, as palavras escritas com o dígrafo CH e com a letra Z 
ou palavras terminadas com Z ou com S; e iii) a variedade de uma 
região ou classe social privilegiada: “bloco”, “trabalho” .

Analisar esses “erros”3 possibilita, além de compreender as origens 
das dificuldades ortográficas, entender como se dá a integração 
entre os saberes da oralidade e da escrita. Viabiliza, ainda, conhecer 
os antecedentes sociolinguísticos do aluno para, posteriormente, 
planejar ações pedagógicas docentes, voltadas para o atendimento 
das necessidades específicas de aprendizagens.

O APRENDIZADO DA LEITURA

Os saberes da oralidade de jovens, de adultos e de idosos podem 
influenciá-los no ato de ler e, como tal, trazer consequências para 
a compreensão leitora. A esse respeito, contribui Gumperz (1982) 
ao apresentar o conceito de mudança de código, que é um tipo de 
pista de contextualização4 muito relevante para a interpretação de 
uma conversa, no caso deste estudo, manifestação de interpretação 

2 Não falamos em erro na 
arena da comunicação oral, 
mas o consideramos quando se 
trata de problemas no domínio 
das convenções ortográficas. 
Assim, os erros são vistos como 
hipóteses heurísticas.

3 Para Gumperz (1982), pistas 
de contextualização são 
quaisquer traços de forma 
linguística e ou não linguística, 
como: gestos, expressões 
faciais, entre outros, que 
veiculem informações, 
porém seus significados são 
transmitidos como parte do 
processo interativo.
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de uma leitura, uma vez que a mudança de código linguístico indica 
interpretação contextual, por meio da qual se pode deduzir ou 
pressupor o conteúdo de um texto lido. Ao realizar a leitura de uma 
palavra, se o aluno jovem, o adulto ou o idoso suprime ou acrescenta 
uma letra, mas mostra compreensão do que lê, pode-se afirmar que 
ele realiza uma mudança de código linguístico e que tal mudança 
não interfere na compreensão de sentido do que lê e demonstra a 
competência comunicativa.

Para observar o desenvolvimento da habilidade de ler do aluno 
alfabetizando, seja ele jovem, seja adulto ou idoso, é necessário levar 
em conta alguns motivos por conta dos quais um texto é lido. Lê-se 
para nos mantermos informados (jornais, revistas etc.); para realizar 
trabalhos acadêmicos; por puro deleite (poemas, contos etc.); para 
uma consulta (dicionários, catálogos etc.). Há outros que são lidos 
com menos frequência (manuais, bulas etc.); que chegam inespera-
damente (panfletos, encarte de propaganda etc.); que fazem apelos 
aos leitores (outdoors, anúncios luminosos etc.); ou que fazem do 
ato de ler uma prática social.

Os objetivos do leitor ao ler um texto têm a ver com a orientação 
da leitura, com seu tempo de leitura, com o grau de atenção e de 
interação com o autor. Garcez (2004, p. 23) conceitua leitura como

Um processo complexo e abrangente de decodificação 
de signos e de compreensão e intelecção do mundo 
que faz rigorosas exigências ao cérebro, à memori-
zação e à emoção. Lida com a capacidade simbólica e 
com a habilidade de interação mediada pela palavra. 
É um trabalho que envolve signos, frases, sentenças, 
argumentos, provas formais e informais, objetivos, 
intenções, ações e motivações. Envolve especificada-
mente elementos da linguagem, mas também os da 
experiência de vida dos indivíduos.

Assim, o sentido de um texto se dá na interação autor-texto-leitor. 
O ato de ler é visto como uma atividade que exige a interação entre 
os três elementos, tornando a leitura uma experiência altamente 
complexa de produção de sentidos.
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O professor ou professora de alfabetização de jovens, de adultos 
ou de idosos deve considerar o ensino de estratégias de compre-
ensão leitora para o desenvolvimento e para a formação do leitor 
com autonomia intelectual, crítico e provido das ferramentas neces-
sárias para aprender a aprender. Para Solé (1998, p. 69-70), 

estratégias são procedimentos de caráter elevado, que 
envolvem a presença de objetivos a serem realizados, o 
planejamento das ações que desencadeiam para atin-
gi-los, assim como sua avaliação e possível mudança.

Antes mesmo do início da leitura, o professor poderá valer-se de 
estratégias incentivadoras (SOLÉ, 1998, p. 89, grifos nossos), tais como: 

motivação para a leitura; apresentação dos objetivos 
da leitura; revisão e atualização dos conhecimentos 
prévios; estabelecimento de previsões sobre o texto 
e formulação de perguntas sobre ele. 

De posse dessas orientações, por parte do professor ou da professora, 
o aluno torna-se motivado para a leitura e vê sentido em realizá-la.

Durante o ato da leitura, deve haver maior integração do leitor 
com o autor do texto. Para Palincsar e Brown (1984), as estratégias 
responsáveis pela compreensão durante a leitura são: a) formular 
previsões sobre o texto a ser lido; b) formular pergunta sobre o que 
foi lido; c) esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto; e d) resumir as 
ideias do texto. Após a leitura do texto, de acordo com Solé (1984, 
p. 134), continua-se compreendendo e aprendendo, porém algumas 
estratégias são responsáveis pela concretização de aprendizagens, 
como (a) identificação da ideia principal; (b) elaboração de resumo; 
e (c) formulação e respostas de perguntas. Apesar de as estratégias 
serem apresentadas separadamente em relação aos momentos de 
realização da leitura, no ato de ler, elas se apresentam imbricadas, 
ou seja, não é possível demarcar os limites entre o que se dá antes, 
durante e depois da leitura.

Para Batista et al. (2007, p. 14), “a capacidade linguística de ler 
com compreensão precisa ser ensinada sistematicamente e isso deve 
dar-se, principalmente, nos anos iniciais do ensino fundamental”; no 
caso dos jovens, dos adultos e dos idosos, no primeiro segmento, que 
é o período que corresponde a essa etapa de ensino.  Os mesmos 
autores apresentam algumas estratégias para o desenvolvimento da 
compreensão leitora (p. 40-46), tais como: a) desenvolver capacidade 
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de decifração, o que compreende saber decodificar palavras e saber 
ler reconhecendo globalmente as palavras; b) desenvolver fluência 
em leitura; c) compreender textos, como identificar finalidades e 
funções da leitura, em função do reconhecimento do suporte, do 
gênero e da contextualização do texto; d) antecipar conteúdos de 
textos a ser lidos em função de seu suporte gênero e sua contextu-
alização; e) levantar e confirmar hipóteses relativas ao conteúdo do 
texto que está sendo lido; f) buscar pistas textuais, intertextuais e 
contextuais para ler nas entrelinhas (fazer inferências), ampliando 
a compreensão; g) construir compreensão global do texto lido 
unificando e inter-relacionando informações explícitas e implícitas; 
h) avaliar ética e afetivamente o texto; g) fazer extrapolações.

As estratégias apresentadas por Solé (1984), Palincsar e Brown 
(1984) e Batista et al (2007), embora apresentem diferenças em 
alguns aspectos, não se excluem, ao contrário, se complementam. 
Compreende-se que, quando os estudos de algumas estratégias 
fazem parte do currículo de formação dos professores alfabeti-
zadores de jovens, de adultos e de idosos, e estes entendem que 
aprender a ler requer que se ensine a ler, então os alunos tornam-se 
leitores proficientes em sua língua materna, aprendem a ser ativos 
ante a leitura e exercem controle sobre a própria aprendizagem.

A leitura de um texto pressupõe do leitor mais do que conheci-
mento dos códigos linguísticos, leva em conta suas experiências e 
seus conhecimentos prévios adequados ao entendimento do texto. 
O leitor deve “dominar” o conteúdo tratado nele, mas a distância 
entre seus conhecimentos e o conteúdo escrito deve permitir uma 
atribuição de significado, o que, de fato, vai demonstrar a compre-
ensão e possibilitar a comunicação a qual ele se propõe.

No contexto de formação de leitores jovens, adultos e idosos alfa-
betizandos, a leitura de mundo e as experiências sociocognitivas são 
determinantes para a compreensão do que se lê. Esses alunos ainda 
estão em processo de apropriação dos códigos alfabéticos, o que, por 
vezes, compromete a estratégia de decodificação das palavras, visto 
que muitas das que aparecem nos textos que estão lendo podem ter 
pouca ou nenhuma familiaridade.  Assim, evocam insistentemente 
tais conhecimentos para dar sentido ao texto lido e, em certas situ-
ações, fazem até o uso da mudança de código linguístico.

De acordo com Solé (1998, p. 24) “o leitor utiliza simultaneamente 
seu conhecimento de mundo e seu conhecimento do texto para 
construir uma interpretação sobre aquele”.  Dessa forma, espera-se 
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que o leitor dialogue com o autor do texto, concordando, discor-
dando, complementando ou adaptando suas ideias, já que “toda 
compreensão é prenhe de respostas e, de uma forma ou de outra, 
forçosamente, a produz” (BAKHTIN, 1992, p. 290).

 Há que destacar também alguns fatores de compreensão da 
leitura considerados relevantes, sobretudo no contexto das salas de 
aula de jovens, adultos e idosos, pois eles, em decorrência do fator 
idade e/ou saúde, podem ter suas aprendizagens comprometidas, 
caso interfiram alguns dos seguintes fatores: a) conhecimento dos 
elementos linguísticos, tais como o léxico; as estruturas sintáticas 
complexas, marcadas pelo excesso de elementos subordinados; as 
orações muito simplificadas, marcadas pela falta de elementos de 
ligação para indicar relações de causa-efeito, espaciais, temporais; 
a falta de sinais de pontuação ou uso inadequado desses; b) capital 
cultural do leitor, condições em que o texto foi produzido; c) legibili-
dade, que pode ser do aspecto de formatação, como o tamanho das 
letras, clareza dos aspectos linguísticos e de conteúdo, cor e textura 
do papel, aspectos esses destacados por Koch e Elias (2006).

A formação de um leitor, competente e crítico, pressupõe exigên-
cias e demandas de leitura feitas a ele cotidianamente. No que 
respeita a formação desenvolvida pela escola, sobretudo no contexto 
dos alunos jovens, adultos e idosos, ela requer que esses discentes 
tenham um ensino que privilegie a leitura e a escrita de textos de 
gêneros diversos, a fim de que atribuam sentido ao aprendizado.

SABERES DA ORALIDADE E POSSÍVEIS 
CONSEQUÊNCIAS PARA A COMPREENSÃO LEITORA

Realizou-se uma aula de leitura, com o objetivo de desenvolver 
a compreensão leitora dos alunos. A propósito, Solé (1998, p. 72) 
afirma que “a estratégia de compreensão leitora contribui para dotar 
os alunos dos recursos necessários para aprender a aprender”.  
Cada aluno recebeu um livro de literatura infanto-juvenil; pediu-se 
que o folheasse à vontade, procurando ler o que lhe chamasse 
atenção. Para os alunos em questão, porque estão em processo de 
alfabetização, essa estratégia de leitura é fundamental, uma vez que 
a maioria das palavras escritas que aparecem nas leituras é nova.
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Dois alunos começaram a conversar sobre uma palavra que 
um deles encontrou no seu livro. A palavra era “envenenamento”. 
Eles leram a palavra pronunciando lentamente casa sílaba, ensaiando 
várias vezes a leitura. Mas, quando conseguiram lê-la imediatamente, 
compreenderam seu significado e disseram: “tem a ver com veneno... 
ser envenenado...” (Aluno Manoel e Aluno Geraldo). Essa afirmativa 
leva a inferir que os alunos conseguem entender o que leem. A frase 
original era: “O ser humano está causando uma situação de envene-
namento ao Planeta Terra com o uso dos agrotóxicos”. Na medida 
em que foram desafiados, falaram sobre o que entenderam e fizeram 
uma paráfrase, dizendo: “o homi ta envenenano a Terra com os agro-
tóxico...” (Aluno Manoel e Aluno Geraldo).

A compreensão leitora revelada pelos alunos conduz à visão de 
que os noviços se valem de seus conhecimentos prévios (SOLÉ, 1998). 
Além desses, valem-se do conhecimento de mundo ou conhecimento 
enciclopédico (KOCH; ELIAS, 2006), ou dos saberes da oralidade, que 
é uma espécie de thesaurus mental formado a partir das vivências 
pessoais, para dar sentido à frase lida.

Na sequência dos trabalhos de sala de aula, a pesquisadora colo-
ca-se ao lado de um dos alunos e pede para que leia as palavras alvo 
do estudo naquele momento. Ele concorda.

Pesquisadora Alice – O Senhor pode 
ler essas palavras que acabamos de 
estudar agora mesmo no quadro?

Aluno Manoel – Sim.

Pesquisadora Alice – Então, por favor, pode iniciar.

O aluno inicia a leitura, lendo pausadamente a palavra “humanidade”.

Aluno Manoel – /HU-MA-NI-DA-DE/
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Ele, ao acabar de pronunciar a palavra, fala:  /ómanidadi/.

Pesquisadora Alice – O que significa essa 
palavra? O que essa palavra está nos dizendo?

Aluno Manoel – fala das pessoa... do ser /ómano/...

Pesquisadora Alice – Muito bem! 
O Senhor pode continuar a leitura.

O aluno leu a palavra “planeta”.

Aluno Manoel - /PLA-NE-TA/

Da mesma forma que fez na leitura anterior, ao acabar de deco-
dificar a palavra, ele pronuncia: /praneta/ e adianta: “aqui fala do 
/ praneta Terra/”.

A pesquisadora ouve a explicação  do  aluno  para o significado 
do que leu, ratifica-a como falante primário e aduz um comentário 
acerca de sua compreensão.

Pesquisadora Alice – Sim, está 
falando do planeta Terra mesmo!

Nesse momento, a pesquisadora pronuncia a palavra /planeta/, 
oferecendo-lhe a variante da norma culta ou o estilo mais monitorado 
de fala.  Tal procedimento pode ser considerado estratégia de andaime 
(BRUNER, 1983), pois além de reforçar a compreensão do aluno, ainda 
lhe mostra outra forma de pronunciar a palavra em questão.

Na sequência da atividade, o aluno leu a palavra “problema”.

Aluno Manoel – /PRO-BRE-MA/
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A pesquisadora propõe a ajudá-lo na leitura, lendo a palavra 
pausadamente com ele. Em seguida, pede-lhe que a leia sozinho. 
Ele lê vagarosamente, pronunciando sílaba por sílaba.

Aluno Manoel – /PRO-BLE-MA/

Como na leitura das palavras anteriores, imediatamente, após 
o término do processo de decodificação da palavra, o aluno traduz 
para sua variante de fala, pronunciando /poblema/.

Pesquisadora Alice – O que esta palavra significa?

Aluno Manoel – O aluno diz: os /
poblema/ da vida de cada pessoa...

A pesquisadora convidou o aluno a reler a palavra na tentativa 
de que ele pudesse ir se familiarizando com a leitura dessas estru-
turas silábicas (CCV-pro, CCV-ble). Essa organização silábica parece 
apresentar  complexidade à aprendizagem do aluno, uma vez que, 
ao longo de sua vida, vem pronunciando tais palavras da forma como 
apresenta na leitura que realiza.

Com base nesse protocolo interacional, pode-se afirmar que a 
leitura do aluno é afetada por sua oralidade, pois tão logo acaba 
de decodificar as palavras, as transfere para sua variedade de fala 
/ ómanidadi/, /praneta/ e /poblema/. No entanto, é possível afirmar 
que essa mudança de código linguístico que, segundo Gumperz, 
(1982), é uma interpretação contextual, permite inferir o conteúdo de 
uma conversa; no caso do texto lido, não interfere na compreensão 
do sentido da palavra, pelo contrário, facilita-a.

Essa característica de fala apresentada pelo aluno pode ser clas-
sificada, de acordo com a análise sociolinguística do português do 
Brasil elaborada por Bortoni-Ricardo (2004a), como traço descon-
tínuo de fala, marcas próprias dos falares situados no polo rural que 
vão desaparecendo, à medida que se aproximam do polo urbano. 
Ou seja, seu uso é descontinuado nas áreas urbanas, recebendo, 
dessa forma, maior carga de avaliação negativa das comunidades 
urbanas, pois são marca de fala de pessoas com pouca escolarização.
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Assim, como as pessoas que dominam as habilidades de leitura 
e de escrita com proficiência, os jovens, os adultos e os idosos não 
alfabetizados, ou com limitado desenvolvimento de tais habilidades, 
também estão imersos em uma sociedade letrada e grafocêntrica. 
Ela lhes impõe práticas diretas ou indiretas de leitura e de escrita, 
por meio dos diversos portadores textuais que estão dispostos nos 
mais variados espaços sociais. Ainda que com dificuldade, mas para 
dar conta de superar as situações sociais com as quais se deparam 
ao longo da vida, os alunos jovens, os adultos e os idosos buscam 
elaborar expedientes concretos e produtivos, valendo-se de conheci-
mentos adquiridos culturalmente nas relações sociais como forma de 
sobrevivência, na intenção de suprir a falta que faz o conhecimento 
escolar e sistematizado.

A variedade de fala apresentada pelo aluno no tópico apresen-
tado pode ser explicada pela teoria dos três contínuos elaborada 
por Bortoni-Ricardo (2002), mais especificamente pelo contínuo 
rural-urbano, que estuda as variedades linguísticas rurais e mais 
isoladas socialmente, como a “variedade caipira” até a variedade 
culta. No interior desse contínuo, a autora admite dois tipos de regras 
variáveis: a) graduais, que são as marcas de fala que fazem parte 
do repertório linguístico de quase todos os brasileiros e que são 
definidas pelos graus de exigência de monitoração da fala, ocor-
rendo com mais frequência nos contextos de fala não monitorados, 
por exemplo, monotongação dos ditongos decrescentes como em 
“queijo” > “quejo”, assimilação do /d/ pelo /n/, como em “comendo” 
> ”comeno”, perda do /r/ final nas formas verbais. Esse contínuo 
permite uma reflexão sobre como situar o jovem e o adulto em 
termos de urbanização; b) os traços descontínuos, que são carac-
terísticas regionais e sociais mais isoladas, mais estigmatizadas pela 
sociedade urbana. Nas falas dos alunos de educação de jovens e 
adultos, sobretudo os mais idosos, também por ser oriundos de 
comunidades rurais, podemos identificar várias situações que 
ilustram a teoria citada. Por exemplo, ao falar a palavra “mesmo”, 
o aluno a pronuncia /mermo/, que é uma marca de fala regionalizada 
em que há a neutralização do fonema /s/ > /r/ ou a assimilação do 
fonema /s/ > /r/ no seu interior.

Apesar de observar todos esses fenômenos nas falas dos alunos, 
pode-se afirmar que suas interpretações sobre as leituras realizadas 
revelam compreensão sobre o que leem. Tal entendimento está 
relacionado aos seus conhecimentos não sistematizados ou às suas 
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leituras de mundo, pois estas precedem a palavra, assim como o 
mundo precede o ser humano. Existe, pois, uma estreita relação 
entre leitura linguística e leitura de mundo. Os conhecimentos cultu-
rais adquiridos pelo leitor em sua experiência de vida auxiliam no 
desenvolvimento da compreensão leitora, ou seja, a cultura explica 
muito do que se lê e a leitura leva à aquisição da cultura. Uma pessoa 
que não conhece uma determinada cultura pode ter dificuldade em 
ler um texto produzido por ela. É nesse sentido que a escola precisa 
diversificar os textos usados em sala de aula, para permitir que o 
aluno tenha contato com leituras variadas, a fim de alargar o seu 
universo linguístico cultural e, assim, adquirir novos conhecimentos.

Os alunos da sala de aula em questão vivenciam situações para 
ampliar a leitura da realidade em que vivem, na medida em que 
exercitam atividades que lhes solicitam usar os seus conhecimentos 
de mundo para compreenderem as leituras dos textos utilizados 
em sala de aula. Tal compreensão lhes proporcionam novas e mais 
elaboradas leituras de mundo. Destarte, a leitura do mundo está para 
a leitura linguística, assim como a leitura linguística está para a leitura 
do mundo. A ideia de leitura de mundo freireana se coaduna com 
a ideia dos saberes linguísticos (saberes da vivência/conhecimento 
enciclopédico), pois o aluno faz uso dos seus saberes da oralidade 
para expressar sua leitura de mundo, para explicar a realidade que 
o cerca, para afirmar-se como homem sujeito e não, objeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se afirmar que é responsabilidade da escola, como a agência 
por excelência propiciadora do letramento escolar, desenvolver estra-
tégias que promovam condições aos alunos alfabetizandos jovens, 
adultos e idosos de terem contato com vasto material escrito, pois 
muitos deles vêm de contextos sociais em que há escassez de tais 
recursos e, por isso, não conseguem dar o devido reconhecimento 
a essas práticas. A esse respeito, Solé (1998, p. 32) acrescenta que “a 
aquisição da leitura é imprescindível para agir com autonomia nas 
sociedades letradas e ela provoca uma desvantagem profunda nas 
pessoas que não conseguiram realizar essa aprendizagem”.   

É sabido que os jovens, os adultos e os idosos que buscam a escola, 
para serem alfabetizados ou para ampliarem seus conhecimentos 
sobre a leitura, a escrita e as demais áreas do conhecimento, têm 
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experiências de vida e objetivos diferenciados daqueles que estão 
com sua escolarização compatível com a idade. Esse público, em sua 
maioria, já exercita práticas de leitura, de escrita e de oralidade que 
nem sempre são validadas pela escola, uma vez que essa privilegia 
as práticas que tomam por base a norma culta. No entanto, tais 
práticas desenvolvidas por esse grupo atendem, em parte, suas 
necessidades sociais de comunicação, insuficientes que são para 
suprir as exigências impostas pelo mundo de trabalho, o qual requer 
habilidades de letramento e de comunicação oral que vão além 
daquelas experiências trazidas de vida com a leitura, com a escrita 
e com a oralidade.

É possível assegurar que os saberes da oralidade de jovens, adultos 
e idosos podem influenciar o desenvolvimento de sua compreensão 
leitora, pois as análises dos protocolos de pesquisa revelam que, 
quando os saberes da oralidade desse público são levados em conta 
para o desenvolvimento da compreensão leitora, beneficiam as 
suas aprendizagens e ampliam o seu letramento. Observa-se, que, 
assim como a fala interfere na escrita do aluno alfabetizando, por 
exemplo, a escrita de uma aluna que, ao grafar as palavras “excursão”, 
“estátua”, “trabalho” e “mangueira”, registrou respectivamente 
“iscoção”, “istauta”, “trabaio” e “manguera”, a fala interfere também 
na aprendizagem de leitura. Quando o aluno transfere palavras do 
texto para seu idioleto – modo próprio de pronunciar certas palavras –, 
por exemplo, a palavra “humanidade”, que o aluno leu pausadamente 
/U-MA-NI-DA-DE/ e depois falou /ómanidade/, a fim de facilitar sua 
compreensão, demonstra que essa estratégia não compromete a 
atribuição de sentido, ao contrário, parece favorecê-la, pois recupera 
seu conhecimento prévio ou leitura de mundo sobre o assunto lido, 
e que ele compreende o que lê. Nesse caso, pode-se afirmar que a 
leitura do aluno é afetada por sua oralidade, pois tão logo decodifica a 
palavra, a transfere para sua variedade de fala. No entanto, observa-se 
que essa mudança de código linguístico (code-switching) que, segundo 
Gumperz (1982), é a alternância entre línguas ou dialetos diferentes, 
permite inferir o conteúdo de uma conversa do texto lido sem inter-
ferir na compreensão do sentido da palavra. Assim, compreender o 
conceito de mudança de código linguístico parece ser fundamental 
para a formação do professor de EJA, sobretudo ao alfabetizador 
que inicia o aluno no mundo da leitura e da escrita. Ao valorizar e 
incentivar os alunos de EJA a usar tal recurso, o professor contribui 
de forma significativa para que eles se tornem leitores competentes 
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e desenvolvam o prazer de ler, pois percebem que seus antecedentes 
linguísticos não são desvalorizados pela escola, mas ressignificados, 
na medida em que servem de base para outras aprendizagens esco-
lares e, consequentemente, contribuem para ampliar seus recursos 
comunicativos, tanto orais quanto escritos.
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ESTÍMULO AO 
DESENVOLVIMENTO DA 
APRENDIZAGEM POR MEIO DAS 
HABILIDADES AUDITIVAS NOS 
ANOS FINAIS DA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS
Augusto Brito Montano (UFRJ)1

Maria Cecília de Magalhães Mollica (UFRJ)2

INTRODUÇÃO

Percebemos, em nossa sociedade, o problema do analfabetismo 
funcional. Há controvérsia entre pesquisadores sobre o significado 
desse termo, que designa tanto o indivíduo em estágio precário de 
decodificação fonema-grafema quanto os alfabetizados em estágio 
um pouco mais adiantado. Em ambas as situações, os sujeitos não 
conseguem se inserir no uso efetivo das práticas sociais de leitura e 
de escrita que nossa sociedade moderna exige de um cidadão.

Conforme o relatório publicado em 2012 pelo Instituto Paulo 
Montenegro juntamente com a ONG Ação Educativa, há quatro níveis 
de alfabetismo3[3] nos quais a categoria “analfabeto” está inclusa 
dentro da classificação de “analfabetos funcionais”, revelando a 
controvérsia de classificações sobre o assunto. O senso comum esta-
belece uma diferença entre “totalmente analfabeto” e “analfabeto 
funcional”. Este não seria capaz de fazer uso, de modo competente, 
das habilidades de leitura e de escrita para a prática social de letra-
mento, interpretando e construindo textos e inserindo-se, portanto, 
como um cidadão pleno, enquanto aquele é o indivíduo que não sabe 
decodificar grafema-fonema, estágio inicial da alfabetização.

O Brasil tem 33 milhões de analfabetos funcionais (cerca de 
18% da população), ou seja, pessoas com menos de quatro anos 
de estudo, e 16 milhões de pessoas com mais de 15 anos que ainda 
não foram alfabetizadas. Os dados são do Instituto Brasileiro de 

1  Mestrando em Letras (UFRJ). 
Professor de Língua Portuguesa 
atuando no ensino noturno/ 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
no município de Mesquita/ RJ. 
Especialista em Profissionais da 
Escola e suas Práticas Curriculares 
(UFF). Especialista em Literaturas 
Portuguesa e Africanas (UFRJ). 
Aperfeiçoado em EJA (UFF).

2  Titular em Linguística da UFRJ, 
pesquisadora I do CNPq. Bolsista 
do Nosso Estado (FAPERJ). 
Membro permanente do POSLING 
e do PPGCI. Coordenadora do 
PROFLETRAS POLO/UFRJ.

3 [3][3]Segundo este relatório, há, 
primeiramente, os “analfabetos 
funcionais”, entre os quais: a) 
analfabetos - não conseguem 
realizar nem mesmo tarefas 
simples que envolvem a leitura 
de palavras e frases ainda que 
uma parcela destes consiga ler 
números familiares (números 
de telefone, preços etc.); b) 
alfabetizados em nível rudimentar 
- localizam uma informação 
explícita em textos curtos e 
familiares (como, por exemplo, 
um anúncio ou pequena carta), 
leem e escrevem números usuais 
e realizam operações simples, 
como manusear dinheiro para 
o pagamento de pequenas 
quantias. Em segundo lugar, há os 
“funcionalmente alfabetizados”: 
a) alfabetizados em nível 
básico - leem e compreendem 
textos de média extensão, 
localizam informações mesmo 
com pequenas inferências, 
leem números na casa dos 
milhões, resolvem problemas 
envolvendo uma sequência 
simples de operações e têm 
noção de proporcionalidade; 
b) alfabetizados em nível pleno 
- pessoas cujas habilidades não 
mais impõem restrições para 
compreender e interpretar 
textos usuais: leem textos mais 
longos, analisam e relacionam 
suas partes, comparam e avaliam 
informações, distinguem fato de 
opinião, realizam inferências e 
sínteses. Quanto à matemática, 
resolvem problemas que exigem 
maior planejamento e controle, 
envolvendo percentuais, 
proporções e cálculo de área, além 
de interpretar tabelas de dupla 
entrada, mapas e gráficos.
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Geografia e Estatística (IBGE), na Pesquisa Nacional Por Amostra 
de Domicílio, divulgada, recentemente, em uma publicação oficial 
(IBGE, 2012). Isso decorre de inúmeros processos falhos e omissos 
de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental que se 
perpetuam nos anos finais. Também há a necessidade de a escola 
produzir estatísticas de aprovação em massa de estudantes com fina-
lidades políticas, constrangendo os professores a “aprovar” alunos 
sem condições mínimas de habilidades para com a leitura e a escrita 
no contexto das práticas sociais de letramento que uma sociedade 
exige de um cidadão moderno.

Nessa direção, Scliar-Cabral (2003) apresenta uma proposta 
consistente e coerente sobre o ensino e a aprendizagem iniciais da 
leitura e da escrita em língua portuguesa, auxiliando os educadores 
envolvidos com leitura e escrita. Para a autora, os que se interessam 
pela compreensão do sistema escrito, por compreendê-lo, poderão 
ter uma mediação mais eficiente (e significativa) em sala de aula. 
A autora preconiza que a formação dos educadores que atuam 
no Ensino Fundamental requer especial atenção, uma vez que os 
docentes, nessa etapa de ensino, carregam a responsabilidade de 
orientar os alunos no domínio do principal instrumento de acesso 
à informação e à reflexão, que é a leitura (por extensão, a escrita).

No presente estudo, apresentamos uma adaptação de aplicação de 
exercício de estimulação da aprendizagem por meio das habilidades 
auditivas. Em específico, expomos experimentos sobre consciência 
fonológica de acordo com as diretrizes de Mello (2011). Consideramos, 
para os anos finais do Ensino Fundamental (jovens, adultos e idosos), 
pressupostos teórico-metodológicos aplicados, geralmente, no 
período de alfabetização dos anos iniciais da educação fundamental, 
estratégias para o trabalho com crianças. Não fazemos a simples trans-
posição para nossa realidade “pós-alfabetização”, mas procedemos a 
uma “adaptação” baseada nas características do público da Educação 
de Jovens e Adultos. Chamamos a atenção para a importância da 
utilização desse conhecimento instrumental básico de consciência 
linguística, no caso, fonológico, por professores de língua portuguesa 
do 6º ao 9º Anos, para auxiliar no diagnóstico sobre dificuldades de 
leitura e, assim, efetivarem intervenções nas suas práticas.

Mello (2011) apresenta o conceito de consciência fonológica ligado 
ao trabalho de alfabetização, referindo-se a Moraes (1997):
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A terminação “Consciência fonológica tem sido defi-
nida pelos linguistas como sendo a consciência de 
que as palavras são constituídas de diversos sons. 
Afirmam que esta tomada de consciência é um dos 
fatores mais importantes no processo de apren-
dizagem da leitura e escrita, já que, aprender a ler 
e escrever ordena que o aprendiz compreenda o 
sistema de escrita alfabética. Ou seja, o aprendiz deve 
perceber e compreender que tanto na fala quanto na 
escrita existe uma sequência e qualquer alteração 
nessa sequência produzirá uma palavra diferente. 
Moraes (1997) afirma que aprendizagem do sistema 
alfabético de leitura e escrita pressupõe a habilidade 
de decompor e compor os sons da fala. (p.)

Porém, Scliar-Cabral (2003) elucida o conceito com mais proprie-
dade, a partir do que chama de consciência metalinguística dos 
fonemas como traços distintivos, unidade psíquica que distingue 
um significado do outro. O fonema não é um som qualquer.

A consciência fonológica insere-se na consciência 
metalinguística. Elas decorrem da capacidade de o 
ser humano poder se debruçar sobre um objeto, no 
caso, a língua, de forma consciente, utilizando uma 
linguagem. No caso da consciência fonológica, o objeto 
sobre o qual você se debruça conscientemente são os 
fonemas, e a linguagem utilizada é o alfabeto. Uma 
primeira distinção a fazer é entre conhecimento não 
consciente dos fonemas para o uso e o seu conheci-
mento consciente dos fonemas. Todo o falante-ouvinte 
nativo, alfabetizado ou não, tem conhecimento não 
consciente dos fonemas e os utiliza com propriedade: 
quando escuta ou quando fala, sabe a diferença 
entre /‘bala/ e /‘mala/. Já o conhecimento consciente 
dos fonemas se desenvolve com a aprendizagem do 
sistema alfabético da respectiva língua. (p.)

Há a necessidade de uma intervenção prática desde os primeiros 
anos escolares para a verificação das habilidades auditivas dos 
alunos. Vários pesquisadores já se posicionaram sobre uma lacuna 
nos estudos e nas práticas de ensinagem em relação à oralidade 
também na EJA. O trabalho com a consciência fonológica deve ser 
introduzido também.
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Considerando que os jovens e adultos, diferentemente 
das crianças, já trazem trajetórias de vida sedimentadas, 
a escola deveria reconhecer e acolher as tradições de 
oralidade trazidas pelas culturas de origem e integrá-las 
às práticas de letramento propostas pela escola. Essas 
inquietações levaram-nos a questionar as classes de 
EJA sobre o espaço destinado ao trabalho pedagógico 
direcionado a oralidade, no tocante à construção da 
competência comunicativa dos sujeitos ali envolvidos 
(SOUZA; MOTA, 2007, p. 507).

Focalizamos, nesta pesquisa, a testagem por exercícios/estraté-
gias que analisam a consciência fonológica do aprendiz, baseados 
e pautados em: (i) Mollica (2012), que levanta a hipótese de que 
alguns dos problemas decorrentes de uma incorreta grafia da língua 
portuguesa possa advir de uma alfabetização não solidificada, não 
suficientemente madura e completada; (ii) Mello (2011), que nos 
sugere uma série de estratégias de exercícios auditivos, entre os quais 
os de memória auditiva (capacidade de reter, reconhecer e reproduzir 
estímulos sonoros anteriormente apresentados) e os de habilidade de 
análise-síntese auditiva, definida como a capacidade de identificar as 
características dos sons dentro de um todo e reuni-los formando esse 
todo; e (iii) Scliar-Cabral (2003), no domínio dos princípios do sistema 
alfabético do português. Os resultados, expostos mais adiante, eviden-
ciam a possibilidade de adaptação das estratégias de habilidades 
auditivas por professores de língua portuguesa nos anos finais do 
Ensino Fundamental, a partir de nossos exercícios orais controlados.

HIPÓTESES PRELIMINARES

(IV.) A expectativa é a de que os alunos acertem mais na 
segunda aplicação do experimento (2º dia), pois, numa 
segunda tentativa, espera-se que os aprendizes possam 
já ter tido tempo de produzir “memória auditiva” do 
dia anterior e produzir as abstrações metafóricas 
da estrutura possível do vocábulo fonológico para, 
assim, num segundo ditado pelo professor, confirmar 
ou refutar aquela representação gráfica, no sentido 
da conformação de uma possível palavra, e não 
necessariamente preocupados com a ortografia.
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(V.) Mulheres (jovens e adultas) acertam mais na 
segunda aplicação (2º dia) as palavras sem relação 
temática. Para essa hipótese, na variável “sexo”, 
tomamos como referência os resultados divulgados 
na tese de doutorado de SILVA (2011) sobre sujeitos 
atípicos (Síndrome de Down), ao evidenciarem 
que as mulheres acertam mais em testes de 
relação grafema-fonema do que os homens.

(VI.) Os(as) adultos(as) considerados maiores de 29 
anos (ESTATUTO DA JUVENTUDE, §1º) acertarão 
mais nas atividades (1º e 2º dias) das palavras 
relacionadas ao mundo do trabalho, devido ao 
que discorre Alves (2013) sobre a existência de 
um conhecimento prévio dos alunos de EJA com 
relação a saberes práticos do cotidiano e suas 
histórias de vida. O mundo do trabalho ocupa um 
lugar de destaque na vida do sujeito da EJA.

(VII.) A possibilidade dessa adaptação das estratégias 
de estimulação de aprendizagem por meio das 
habilidades auditivas pode servir como material 
aos professores de língua portuguesa que 
realizam, nos anos finais do Ensino Fundamental, 
a identificação de possíveis alunos em situação 
precária de alfabetização, ainda no que se 
refere à decodificação fonema-grafema.

ADAPTAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE HABILIDADES 
AUDITIVAS PARA O PÚBLICO DA EJA

Foi escolhida a turma da EJA de sétimo ano (sexta fase), pela hetero-
geneidade de faixa etária, sexo e grande quantidade de aprendizes. 
Nem todos os alunos compareceram aos dois dias de aplicação 
da atividade, fato que ocasionou a perda de material possível 
de ser analisado.

Optamos por uma adaptação das estratégias de Mello (2011): esco-
lhemos três estratégias de estimulação de aprendizagem por meio 
das habilidades auditivas. Primeiramente, a estratégia de memória 
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auditiva – um exercício: repetição de séries de palavras relacionadas, 
nesse caso, ao “mundo do trabalho” (a segunda atividade realizada 
em classe); em seguida, a estratégia de análise-síntese auditiva/
consciência fonológica – dois exercícios: discriminação de sons 
iniciais, identificando palavras, entre várias, que comecem por sons 
auditivamente semelhantes (faca/vaca) e discriminação de sons 
finais, identificando palavras que terminem com mesmo som, entre 
várias de sons finais auditivamente diferentes (bola, mola). A partir 
da concepção dessas estratégias e de alguns exemplos aproveitados, 
elaboramos outra lista de palavras como complementação aos expe-
rimentos sobre consciência fonológica.

As estratégias foram aplicadas na terça-feira (10/09/13) e reapli-
cadas na quarta-feira (11/09/13), selecionando-se palavras reais 
(monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas) e palavras irreais 
(pouca quantidade). A opção por se trabalhar com palavras irreais é 
uma estratégia nossa, com o intuito de obter real aferição do grau 
de abstração das palavras pelos aprendizes, já que neste estudo não 
estamos fazendo vinculações entre palavra, texto e contexto, mas 
sim entre processos mentais a que os sujeitos operam ao processar 
a consciência fonológica.

Para isso, consideramos duas análises de variáveis: 1) palavras 
polissílabas e sexo; 2) palavras trissílabas e polissílabas correlacio-
nadas ao mundo do trabalho e à idade. Por último, computamos 
os percentuais de acerto, confeccionamos tabelas considerando 
os dois tempos de aula e interpretamos os números à luz da 
consciência fonológica.

Em uma primeira etapa do tempo (1º atividade) da aula, foram 
utilizadas palavras gerais sem correlação temática. Em outra etapa 
(2º atividade) do mesmo tempo da aula, as palavras selecionadas 
referiam-se ao mundo do trabalho, a profissões na área de cons-
trução civil e a serviços domésticos.

MEMORIAL DESCRITIVO

Inicialmente, a pesquisa foi realizada em forma de ditado de 
palavras reais e irreais. Os alunos deveriam ouvi-las e representá-las 
graficamente em uma folha de papel, recolhida para análise do índice 
de habilidade de correspondência grafo-fonêmica, de acordo com 
o conhecimento metalinguístico da consciência fonológica de cada 
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sujeito da pesquisa. Não necessariamente, deveria haver vínculos 
com questões ortográficas. Tratou-se de detectar a “imagem mental” 
dos vocábulos que os aprendizes realizam. Mesmo escrevendo 
“fachina” em vez de “faxina”, o sujeito aprendiz tem, em sua memória, 
a realização metalinguística do vocábulo – o signo, o significante e 
sua realização funcional no discurso.

Foram retiradas amostras de seis informantes na primeira ativi-
dade e de dez, na segunda, os mesmos alunos em cada etapa e 
dia de aplicação (os seis da primeira atividade, adicionados a mais 
quatro, em específico, para a segunda atividade). Para a primeira 
etapa, foram selecionados seis informantes denominados S1, S2, 
S3, mulheres adultas, e S4, S5, S6, homens jovens. Para a segunda 
etapa, foram selecionados, além dos já mencionados, mais quatro 
informantes: S7 (homem adulto); S8 (mulher adulta); S9 (homem 
jovem); S10 (mulher jovem).

Tabela 1 – Perfil social dos informantes.

Informantes Mulher Homem Adulto Jovem
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

Fonte: autoria própria.

Entende-se por aplicação longitudinal, nesta pesquisa, somente 
os dois dias em que foi realizada a coleta de dados e por atividade, 
os dois tipos de experimento em cada aplicação. Realizamos, em 
cada momento, uma atividade diferente para cada conjunto de 
variáveis observadas: uma, sem correlação temática com foco na 
variável “sexo” e outra, com foco na variável “idade”.
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• 1ª aplicação (10/09): leitura de sequências de 26 
palavras na primeira atividade e 33 palavras, na 
segunda. Todas as leituras foram feitas com a turma 
em silêncio e com o professor expressando-se 
em voz alta e firme, em modo de ditado;

• 2ª aplicação (11/09): leitura das palavras da 
primeira aplicação das duas atividades (26 e 
33 palavras, respectivamente). As tabelas II e 
III apresentam os vocábulos escolhidos para o 
experimento, de acordo com a variável tamanho.

Monossílabas Dissílabas Trissílabas Polissílabas

Mão, pé.

Bola, bala, 
mola, rola, 
maçã, uva, 
pera, faca, 
vaca, sola.

Picolé, sacola, 
pipaca, pipoca.

Chinavalia, 
girassol, 
narizona, 
sirinoia, 
sonamonga, 
malaiagato, 
para-brisas, 
Mato-Grosso, 
liposferro, 
Madureira.

Quadro 1 – 1ª etapa: lista de palavras sem correlação temática.
Fonte: Autoria própria.

Foram proferidas 26 palavras com extensões variadas. Visamos 
observar, na primeira atividade, 10 palavras polissílabas e pseu-
dopalavras; na segunda atividade, direcionamos a observação nas 
palavras trissílabas e polissílabas reais.



`

81

Monossílabas Dissílabas Trissílabas Polissílabas

Pá, sol.

Boca, 
rosto, suor, 
sina, casa, 
coro, babá, 
mício, 
chita.

Carrinho, 
enxada, 
pedreiro, 
madeira, 
construção, 
tijolo, cozinha, 
girassol, 
limpeza, faxina, 
lisito, palito.

Operário, 
chinavalia, 
narizona, 
paralelepípedo, 
madrugada, 
desarranjo, 
desemprego, 
maranhagato, 
marizomba, 
prapenótio.

Quadro 2 – 2º etapa: lista de palavras com correlação 
temática: mundo do trabalho (em negrito).

Fonte: Autoria própria.

Na segunda etapa, foram proferidas 33 palavras, sendo que a 
observação recaiu sobre 10 palavras correlacionadas e reais sobre o 
mundo do trabalho. Assim, priorizamos: a) focalização nas palavras 
irreais e nas polissílabas, na primeira atividade; b) focalização nas 
palavras relacionadas ao mundo do trabalho – trissílabas e polis-
sílabas, na segunda atividade; c) variáveis na primeira atividade: 
tamanho da palavra e sexo; e d) testagem da relevância de variáveis, 
na segunda atividade: tamanho da palavra e faixa etária.

Categorias Palavras 
trissílabas Palavras polissílabas

1º Mulheres
(Jovens e 
Adultas)

Chinavalia, girassol, 
narizona, sirinoia, 
sonamonga, malaiagato, 
para-brisas Mato Grosso, 
liposferro, Madureira.

2º Adultos
(Homens e 
Mulheres)

Carrinho, enxada, 
construção, tijolo, 
cozinha, faxina.

Operário, madrugada, 
desarranjo, desemprego.

Quadro 3 – Resumo das tabelas II e III: 10 palavras 
observadas para cada categoria.

Fonte: Autoria própria.
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Essa tabela exibe as categorias e as palavras observadas nas hipó-
teses preliminares de trabalho, com a finalidade de a confirmarmos 
ou refutarmos. As pseudopalavras estão destacadas em negrito.

ANÁLISE DOS DADOS 

Primeiro dia de aplicação: duas atividades

• Tabelas V e VI (primeira atividade)

• Tabelas VII e VIII (segunda atividade)

a) Primeira atividade: leitura de palavras reais e irreais sem corre-
lação temática. As variáveis são: tamanho da palavra e sexo. Palavras 
observadas: polissílabas.

Tabela 2 – Mulheres 
Índice de habilidade de correspondência grafo-fonêmica.

INFORMANTES
Mulheres

NO DE ACERTOS
Palavras polissílabas

S1 08/10=80%

S2 08/10=80%

S3 08/10=80%

S8 60/10=60%

S10 10/10= 100%

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 3 – Homens 
Índice de habilidade de correspondência grafo-fonêmica.

INFORMANTES
Homens

NO DE ACERTOS
Palavras polissílabas

S4 07/10=70%

S5 06/10=60%

S6 06/10=60%

S7 08/10=80%

S9 08/10=80%

Fonte: Autoria própria.

A primeira atividade mostra o índice de acerto menor de palavras 
de maior extensão que a segunda, mas as mulheres acertam, desde 
o início, palavras sem correlação temática, reais e pseudopalavras.

b) Segunda atividade: leitura de palavras reais, pseudopalavras 
e palavras correlacionadas ao Mundo do Trabalho, segundo as 
variáveis tamanho da palavra e idade do aluno (> ou < 29a.).

Tabela 4 – Jovens (até 29 anos) 
Índice de habilidade de correspondência grafo-fonêmica.

Jovens
NO DE ACERTOS

Palavras - Mundo do trabalho, 
trissílabas e polissílabas

S4 08/10=80%

S5 07/10=70%

S6 03/10=30%

S9 07/10=70%

S10 08/10=80%

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 5 – Adultos (maiores de 29 anos) 
Índice de habilidade de correspondência grafo-fonêmica.

Adultos
NO DE ACERTOS

Palavras - Mundo do trabalho, 
trissílabas e polissílabas

S1 10/10=100%

S2 10/10=100%

S3 09/10=90%

S7 08/10=80%

S8 07/10= 70%

Fonte: Autoria própria.

Os adultos (sem distinção de sexo) acertaram mais no primeiro 
dia de aplicação da segunda atividade, com as palavras com corre-
lação temática referente ao mundo do trabalho.

Segundo dia de aplicação: duas atividades

• Tabelas XI e X (primeira atividade)

• Tabelas XI e XII (segunda atividade)

a) Primeira atividade: conforme o primeiro dia de aplicação.

Tabela 6 – Mulheres 
Índice de habilidade de correspondência grafo-fonêmica.

INFORMANTES
Mulheres

NO DE ACERTOS
Palavras polissílabas

S1 10/10=100%

S2 10/10=100%

S3 08/10= 80%

S8 08/10=80%

S10 10/10= 100%

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 7 – Homens 
Índice de habilidade de correspondência grafo-fonêmica.

INFORMANTES
Homens

NO DE ACERTOS
Palavras polissílabas

S4 09/10=90%

S5 07/10=70%

S6 07/10=70%

S7 08/10=80%

S9 08/10=80%

Fonte: Autoria própria.

Percebemos que o índice de acertos das mulheres continua o 
mesmo, embora os homens apresentem pequeno acréscimo também.

b) Segunda atividade: conforme o primeiro dia de aplicação.

Tabela 8 – Jovens (até 29 anos) 
Índice de habilidade de correspondência grafo-fonêmica.

Jovens
Nº DE ACERTOS

Palavras - Mundo do trabalho, 
trissílabas e polissílabas

S4 09/10=90%

S5 08/10=90%

S6 06/10=60%

S9 08/10=80%

S10 08/10=80%

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 9 - Adultos (maiores de 29 anos) 
Índice de habilidade de correspondência grafo-fonêmica.

Adultos
Nº DE ACERTOS

Palavras - Mundo do trabalho, 
trissílabas e polissílabas

S1 10/10=100%

S2 10//10=100%

S3 09/10= 90%

S7 09/10= 90%

S8 08/10=80%

Fonte: Autoria própria.

O índice de acertos entre os jovens aumentou, mas os adultos 
continuam mantendo, praticamente, os percentuais de acerto do 
primeiro dia de aplicação. Vale destacar que acertaram mais as 
palavras correlacionadas tematicamente ao mundo do trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Partindo-se da leitura em voz alta, no ritmo normal das diversas 
palavras de variadas extensões, confirmamos as duas primeiras 
hipóteses preliminares, de que, na segunda aplicação, as mulheres 
acertariam mais as palavras polissílabas, no que se refere às palavras 
sem correlação temática, e os adultos, em específico, acertariam 
mais as palavras trissílabas e polissílabas correlacionadas ao mundo 
do trabalho. Essa estratégia de leitura teve o intuito de gerar, nos 
processos mentais, a formação metalinguística das metáforas 
dos vocábulos que regem o princípio da consciência fonológica. 
Focalizamos nossa atenção nos processos mentais das palavras de 
maior dificuldade – as polissílabas, por um lado, e as pseudopalavras, 
por outro – e das palavras temáticas sobre o mundo do trabalho.

Um resultado inesperado ocorreu já na primeira aplicação das 
palavras referentes ao mundo do trabalho: há uma equivalência de 
acerto em relação à segunda aplicação, o que pode sugerir que são 
palavras mais internalizadas nesses sujeitos. Alves (2013) discorre 
sobre a importância do conhecimento prévio do aluno de EJA na 
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articulação entre o passado e o presente que gera uma possibilidade 
de diálogo a partir da valorização das narrativas de vida dos alunos, 
de seus saberes práticos em relação às contribuições linguísticas e/
ou culturais. Confirmamos a terceira hipótese sobre a possibilidade 
de este trabalho auxiliar os professores, juntamente com os testes 
pedagógicos tradicionais, num diagnóstico preliminar sobre os níveis 
de alfabetismo dos alunos pesquisados. Podemos, portanto, fazer 
o seguinte resumo:

Gráfico 1 – 1º DIA DE APLICAÇÃO/1ª ATIVIDADE.
Fonte: Autoria própria.

O Gráfico 1 mostra que as mulheres acertaram mais do que os 
homens (7,6/7,0), desde o primeiro dia de aplicação.
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Gráfico 2 – 1º dia de aplicação/2ª atividade.
Fonte: Autoria própria.

O Gráfico 2 revela que os adultos acertaram mais. A média foi de 
8,8 acertos por adulto, contra 6,6 acertos por jovens. A diferença já 
se mostra grande.

Gráfico 3 – 2º dia de aplicação/1ª atividade.
Fonte: Autoria própria.
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No segundo dia de aplicação em relação à primeira atividade do 
dia anterior, já havia, conforme previsto, um incremento de acertos 
em ambos os sexos. Porém, entre as mulheres, a média de acertos 
foi de 9,2, enquanto a dos homens foi de 7,8, bem abaixo da média 
das mulheres, demonstrando que não houve considerável melhora 
entre os membros do sexo masculino.

Gráfico 4 – 2º dia de aplicação/2ª atividade.
Fonte: Autoria própria.

No segundo dia de aplicação da segunda atividade, verificou-se 
que os jovens têm uma média de 8,0 acertos e os adultos, 9,2. Os 
jovens aumentaram seus números absolutos, porém os adultos 
mantiveram alto índice de acerto desde o primeiro dia de aplicação, 
demonstrando que palavras sobre o mundo do trabalho podem 
estar mais internalizadas em sua memória.
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Gráfico 5 – Evolução da média de acertos 
de atividades por dia de aplicação.

Fonte: Autoria própria.

O Gráfico 5 atesta que a evolução de acertos das mulheres, consi-
derando a primeira atividade por dia de aplicação, é superior a dos 
homens. Também se verifica que não houve grande aumento da média 
de acertos dos adultos ao longo dos dias de aplicação, mantendo-se um 
nível alto de acerto desde o primeiro dia. Isso nos permite concluir que, 
para os adultos, as palavras relacionadas ao mundo do trabalho são 
mais familiares e significativas, além de mais bem consolidadas, no que 
diz respeito à consciência fonológica internalizada. Destaque-se, ainda, 
que os informantes S5 e S6 (jovens e homens) apresentaram maiores 
índices de erro de correspondência grafo-fonêmica, apontando indícios 
de uma alfabetização precária. Outros testes semelhantes devem ser 
feitos e aplicados em pesquisa longitudinal de maior alcance, para a 
confirmação das hipóteses com maior grau de certeza.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reiteramos a possibilidade de o professor de língua portuguesa 
se utilizar das estratégias de memória e de análise-síntese auditivas, 
como forma coadjuvante aos testes pedagógicos tradicionais para 
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o diagnóstico do nível de alfabetismo de seus alunos nos anos finais 
do Ensino Fundamental, na modalidade da Educação de Jovens e 
Adultos, planejando, assim, intervenções. Dessa maneira, os sujeitos 
da EJA, com desenvolvimento imaturo em sua alfabetização, poderão 
ser contemplados com projetos e com programas que os tornem 
menos “invisíveis” nessa sociedade tão excludente. Assim, os 
professores colaborarão para enfatizar a responsabilidade que 
o Estado moderno tem de garantir o direito básico de um efetivo 
letramento para o cidadão da EJA, tradicionalmente marginalizado 
e sempre atrelado ao discurso educacional da “exclusão” social e do 
“fracasso escolar”.
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TRABALHO EM INSTITUIÇÕES 
COMUNITÁRIAS COMO POLÍTICA 
DE INCLUSÃO EDUCACIONAL
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INTRODUÇÃO

É indispensável afirmar-se que a escola é o lócus do desenvolvimento 
sistemático de usos linguísticos monitorados, tanto na escrita quanto 
na fala. A pesquisa em tela demonstra, por meio de experiências 
longitudinais em extensão universitária (PR5-UFRJ), que é relevante 
a intervenção cuidadosa por parte do docente bem qualificado, seja 
em classes seriadas, seja em EJA, seja em cursos preparatórios, ao 
ingresso de sujeitos que pleiteiam a formação de nível superior. 
As pressões dos fenômenos variáveis da fala sobre a escrita são 
notáveis, especialmente em produções textuais de iniciantes e/ou de 
textos produzidos por pessoas com pouco domínio das variedades 
formais. Partimos do princípio de que, quanto mais cedo se iniciam os 
processos de conscientização e de instrução explícita, das diferenças 
entre fala e escrita e dos contextos mais favoráveis para a incidência 
do erro, tanto mais fácil se torna o monitoramento estilístico.

O diálogo entre teoria básica e práticas de sala de aula constitui 
disposição proativa aguardada há muito. O conflito entre fala e 
escrita pode ser dissolvido se praticada política pedagógica eficaz, 
sistemática, subsidiada por orientações da pesquisa acadêmica que 
resulte em descrições consequentes das construções linguísticas em 
diversos contextos de uso e aponte o que e como ensinar.

Experimentos monitorados em pré-vestibulares comprova-
ram-se eficazes para a apropriação de variedades prestigiadas, 
cujos empregos são mais ou menos predominantes aos diversos 
gêneros acadêmicos. Partimos do princípio de que a escrita não é 
mera reprodução da fala. Embora haja pontos convergentes entre 
ambas as modalidades, há as propriedades específicas a cada 
uma, além das chamadas zonas de conflito em que fala e escrita se 
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confundem, projetando-se num espectro não necessariamente linear 
de níveis diferenciados. Os gêneros textuais são, então, dinâmicos 
(DIONISIO; HOFFNAGEL, 2005) e não apresentam valores totalmente 
fixados. A fala informal e a escrita acadêmica, porém, situam-se em 
polos opostos, em geral mais facilmente caracterizados, mas há 
inúmeros gêneros quanto à natureza e função de difícil classificação 
(MARCUSCHI, 2008) que se distribuem num contínuo. 

Este texto discute os pontos problemáticos das produções 
textuais de alunos de classes de um Pré-vestibular comunitário no 
Rio de Janeiro, no que se refere à concordância verbal, de modo a

(a.) Ressaltar os conflitos enfrentados por parte 
dos falantes entre traços de língua falada 
e as construções canônicas que, em geral, 
devem estar presentes na escrita.

(b.) Relatar pesquisa longitudinal, desenvolvida em 
pré-vestibular comunitário, atestando que a 
intervenção do professor colhe bons frutos se bem 
conduzida em diferentes níveis de ensino e em EJA.

(c.) Com base em (a) e (b), subsidiar o professor no 
processo de introdução da escrita dos aprendizes 
na alfabetização e no percurso do letramento.

COMUNIDADES RURBANAS E 
REPERCUSSÕES PARA O LETRAMENTO

O aluno, falante nativo, já traz um saber de sua língua que o capacita 
à comunicação de forma totalmente satisfatória. Nesse arsenal de 
conhecimentos, inclui-se a variedade que lhe é própria, seja rural, 
urbana ou rurbana, nos termos de Bortoni-Ricardo (2004). Essa 
questão é fundamental, pois o educador em formação precisa ter a 
consciência de que os sujeitos possuem uma linguagem oral, pres-
tigiada ou não prestigiada, que deve ser respeitada.

A depender da comunidade de fala, os sujeitos apresentam 
frequência diferenciada do que vamos assumir como construções 
canônicas. Trata-se de comunidade urbana de grandes centros, em 
que se evidencia a predominância de comunidades homogêneas, 
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em geral, marcadas por traços ajustados às variantes standard. 
Assim, as comunidades urbanas são, em geral, caracterizadas por 
formas prestigiadas, empregadas em discursos governamentais, 
acadêmicos, que devem estar presentes também em documentos 
oficiais de instituições das quais se espera domínio pleno do discurso 
caracterizado pela tradição. Seus falantes geralmente exibem escola-
ridade sistemática e, via de regra, são egressos de classe média com 
percurso de letramento regular e institucionalizado. No que se refere 
a zona rural, observam-se quase sempre marcadores desajustados 
à norma de prestígio e próprios à network local.

As comunidades rurbanas, tal como denominadas por Bortoni-
Ricardo(ano), são justamente aquelas formadas por migrantes que 
aportam às periferias das cidades grandes. Elas constituem uma 
mistura de marcas dialetais com as dos habitantes locais, de sorte 
que mantêm traços de dialeto rural e assimilam alguns outros locais, 
do dialeto de chegada. As comunidades rurbanas, pois, guardam 
traços de ruralidade que recebem avaliação negativa, como ‘inté’ 
(nasalização da vogal inicial), ‘homi’ (desnasalização em final de 
palavra), ‘pranta’ (rotacismos de /l/ – /r/ em grupos consonantais 
formados por segmentos líquidos).

Quando se trava o contato entre falantes de comunidades 
urbanas e de comunidades rurais por meio de redes, pode haver 
o fenômeno da contaminação dialetal, como nos mostram Milroy 
e Milroy (1985), em Belfast, e Bortoni-Ricardo (1985), em Brasília. 
No nosso caso da variedade do português brasileiro, é comum as 
redes serem compostas por migrantes nordestinos, predominan-
temente residentes no Rio de Janeiro ou em São Paulo, cujo dialeto 
rurbano exibe uma mescla composta por marcas do dialeto de 
origem, algumas das quais acomodadas às construções do dialeto 
de chegada. No entanto, observam-se conflitos; há casos de o próprio 
falante desfazê-lo, identificando-se com a cultura local.

Atualmente, com o êxodo rural em expansão, todas as capitais do 
país, incluindo as cidades médias, acolhem migrantes que, em alguns 
casos, vivem encapsulados em suas redes e mantêm contato estreito 
com seus conterrâneos. Os sujeitos que estudam e trabalham fora 
interagem mais com o dialeto local. Os estudos observam que os 
primeiros a chegar se acomodam mais; em compensação, os mais 
jovens assimilam com mais facilidade os traços do dialeto de chegada 
que os mais velhos (BORTONI-RICARDO, 1985, 2004, 2008).
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As comunidades rurbanas costumam organizar-se em redes 
semiabertas e abertas (MILROY; MILROY, 1985), e o isolamento é 
relevante quanto ao contato, segundo Trudgill (1986), pois as redes 
encapsuladas tendem a manter maior frequência de ocorrência de 
traços rurais. Os indivíduos que estabelecem maior contato com o 
dialeto de chegada tornam as redes abertas e acomodam os traços 
de origem (BORTONI-RICARDO, 2008). No percurso do letramento, 
é de se esperar que, tanto na fala quanto na escrita, haja vestígios 
em percentuais diferenciados das marcas do dialeto de origem. 
Se pensarmos em termos de redes sociais e de agrupamentos 
entre os falantes, tendemos a encontrar a distinção em linguagem, 
tal como descrita a seguir: (1) os sujeitos que têm menos contato 
(redes fechadas) apresentam mais marcadores dialetais do que os 
que mantêm mais contatos; (2) as construções marcadamente rurais 
tendem a ser mais notadas na língua falada e na língua escrita fora 
do contexto de origem.

Surge a questão de como lidar com a diversidade no letramento 
escolar. Mediante os desafios atinentes à educação em linguagem, 
lançamos as premissas seguintes, para fins da pesquisa e dos expe-
rimentos aplicados:

(a.) as classes de Pré-vestibulares comunitários 
são heterogêneas, especialmente 
em comunidades rurbanas;

(b.) o professor deve estar atento à diversidade 
e entendê-la sempre como um processo 
decorrente de contato interdialetal;

(c.) com base em princípio universal (FASOLD, 1990; 
LABOV, 1972; MOLLICA; BRAGA, 2003), os docentes 
não devem estabelecer preconceitos com relação 
ao processamento linguístico dos alunos;

(d.) as diferenças, nessa perspectiva, são naturais e 
previsíveis, uma vez compreendidos os princípios 
imanentes às línguas (MOLLICA, 2003, 2007).
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RELATO DE PESQUISA LONGITUDINAL EM 
VESTIBULARES COMUNITÁRIOS: PROCESSOS, 
METODOLOGIA E EXPERIMENTOS EM FOCO

Foi desenvolvida pesquisa longitudinal em uma turma de curso 
pré-vestibular comunitário do Movimento Humanista sediado no 
Centro Tecnológico da UFRJ na Ilha do Fundão. O experimento, que 
durou um semestre, voltou-se para os conflitos entre fala e escrita e 
suas repercussões ao ensino. Procurou-se romper a tendência tradi-
cional, introduzindo os princípios imanentes aos empregos linguísticos 
que, naturalmente, seus usuários processam de forma inconsciente, 
especialmente quando não dominam o discurso acadêmico escrito, 
de maior prestígio, com estrutura textual própria e empregos de cons-
truções linguísticas ajustadas ao cânone. É importante salientar que o 
professor de língua materna deve ter a preocupação de promover a 
inclusão social e, desde muito cedo, colocar seus alunos em contato 
com diferentes registros, gêneros e estilos formais.

Realizou-se, também, um questionário sociocultural para tomar 
conhecimento mais completo do perfil dos alunos. Foram selecio-
nadas algumas variáveis julgadas relevantes para a análise dos 
dados: faixa etária; conclusão ou não conclusão do ensino médio; 
monitoramento ou não monitoramento em relação aos fenômenos 
linguísticos tomados para análise.

Os experimentos foram executados dentro do ambiente de 
pré-vestibular, com a necessária autorização coordenação do curso e 
o consentimento dos alunos, embora não tivessem conhecimento dos 
aspectos linguísticos em exame. Os pesquisadores acompanharam o 
trabalho como professores da turma e procederam às testagens em 
tempo real. Selecionaram para exame alguns processos variáveis que 
tendem a migrar da fala para a escrita, redundando em construções 
grafemáticas erradas, bem como marcas entonacionais e de pausa 
que, por vezes, devem ser registradas, outras vezes, não devem ser 
marcadas na escrita.

A escolha por abordar o emprego variável do pronome de terceira 
pessoa, na escrita, em função acusativa em posição pós-verbal, deu-se 
pelo fato de o clítico átono praticamente ter desaparecido na fala, 
continuando, no entanto, a ser a variante prestigiada, cujo uso é 
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recomendado em estilos formais (OMENA, 1978). Conforme encon-
trado nos resultados da turma monitorada, há evidências da migração 
do ele acusativo da fala para a escrita observada como se segue:

(1a) Eu encomendei um bolo. Vamos cortá-lo? (clítico 
átono em função acusativa)

(1b) Eu encomendei um bolo. Vamos cortar ele? (clítico 
tônico em função acusativa)

O fenômeno da concordância verbal foi também tomado para 
o experimento, com vistas à confirmação da pressão de algumas 
variáveis sobre a escrita. A distância entre o verbo e o núcleo do 
sintagma nominal, a inversão da posição direta (SVO) em outras 
posições (VSO ou OVS) “criam” um campo propício para a não concor-
dância, tal como na fala (NARO; VOTRE, 1996). Têm-se, então: ordem 
com distância/ordem sem distância, deslocamento e ordem como 
variáveis focalizadas, como nos exemplos (2a) e (2b).

(2a) Carlos, que adora jogar futebol com seus amigos, 
pensa em jogar no Flamengo.

(2b) Carlos, que adora jogar futebol com seus amigos, 
pensam em jogar no Flamengo.

Sob perspectiva da Sociolinguística Educacional, que propõe 
metodologia orientada para se trabalhar o universo variacional 
da língua com problemas no letramento (BORTONI-RICARDO, 
2003; LABOV 1972; MARCUSCHI, 2001; MOLLICA, 2003), partiu-se 
do pressuposto de que a heterogeneidade linguística, tal como a 
homogeneidade linguística, não é aleatória, mas regulada e motivada 
por variáveis internas e externas ao sistema das línguas. Existem 
condições específicas que operam para favorecer ou desfavorecer 
o uso de uma ou de outra forma variável em contextos diversos, 
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tanto na fala quanto na escrita, sendo que há processos que não 
migram por princípios de retração (MOLLICA, 2010). Note-se que 
Marcuschi (2001)Nlança a proposição de uma visão não dicotômica 
das relações entre oralidade e escrita, postulando um contínuo 
fundado nos gêneros textuais em que se manifesta o uso da língua 
no dia a dia, partindo do pressuposto de que falar e escrever bem 
não é ser capaz de adequar-se às regras da língua, mas de usar 
as estruturas linguísticas adequadamente para produzir efeitos de 
sentido pretendidos em situações diferenciadas.

Os experimentos consistiram em apresentar o modo inovador 
de aplicação de dinâmicas pedagógicas. A título de exemplificação, 
apresenta-se aqui duas experiências descritas passo a passo. Tendo 
por base a meta estabelecida, considera-se importante, no primeiro 
contato com a classe, conscientizar os alunos de que a relação entre 
fala e escrita não é dicotômica. Sendo assim, em sala de aula, foi 
discutida a coexistência de textos falados que apresentam muitas 
marcas da língua escrita, modalidade em geral mais planejada, 
normatizada, na mídia televisiva especialmente, em contexto de 
telejornal. Contudo, pesquisas vêm comprovando a existência de 
textos não tão planejados, alguns deles até imprecisos e carentes de 
contextualização, tal como um bilhete pregado em porta da geladeira, 
com a mensagem “Fui! Volto cedo se der”, exemplo bem extremado 
para fins de compreensão didática neste artigo.

Todas as aulas foram ilustradas com exemplos contextualizados 
e próximos à realidade dos alunos. A fim de elucidar a discussão, 
duas caixas foram desenhadas no quadro: uma representando a 
fala e outra, a escrita, refletindo, dessa forma, que os recursos dos 
textos falados e escritos provêm, a título de exemplificação, ora de 
uma caixa, ora de outra, a depender do efeito de sentido pretendido 
numa dada situação.

 A dinâmica consistiu em conscientizar os alunos, enquanto 
falantes/usuários, acerca da influência da fala na escrita e o uso 
adequado do português padrão no âmbito da concordância verbal. 
Inicialmente, tentou-se, ao máximo, não se deter à Nomenclatura 
Gramatical Brasileira. Durante a exposição, apoiando-se na carga 
gramatical que cada falante adquire da língua no decorrer dos anos 
escolares, selecionamos trechos de produções textuais elaborados 
pelos próprios alunos:
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(I.) “A sociedade é muito influenciada pelas más notícias 
que lhe são passadas pelo rádio ou televisão e se 
fecham, se enganam sem se dar uma chance de viver 
num mundo melhor, onde elas próprias puderam 
construir e perceber que as aparências enganam”.

Segundo pesquisas sociolinguísticas, o falante do português tende 
naturalmente a fazer concordância da esquerda para a direita (quando 
a oração é construída na ordem canônica), seguindo uma gramática já 
internalizada. Sabemos que os contextos caracterizados com distância 
entre o verbo e o núcleo do sintagma nominal e com a inversão da 
ordem direta VSO ou OVS constituem inversão da ordem canônica do 
português e cria um campo propício para a não concordância.

(II.) Carlos, que adora jogar futebol com seus amigos, 
(pensa ~ pensam) em jogar no Flamengo.

(III.) Os pais de Pedro (adora ~ adoram) 
levá-lo para passear.

(IV.) Paula e Maria (passou ~ passaram) 
as férias em Brasília.

(V.) Caiu com o enorme vendaval de 
ontem árvores e telhas.

Os experimentos sobre concordância verbal incidiram, predo-
minantemente, nas diferenças naturais que os falantes de língua 
portuguesa encontram. A ordem invertida entre sujeito e verbo e 
a distância entre os elementos das sentenças foram destacados 
preferencialmente nas propostas pedagógicas durante as aulas.

No que concerne a usos de pronomes, a escolha por abordar o 
emprego variável do pronome de terceira pessoa, na escrita, em 
função acusativa em posição pós-verbal, deveu-se ao fato de que 
o clítico átono praticamente desapareceu na fala (segundo resul-
tados de pesquisas sociolinguística voltadas para a fala); no entanto, 
continua sendo variante prestigiada, cujo uso é recomendado em 
estilos formais (OMENA, 1978).

Busca-se, no acompanhamento longitudinal da turma escolhida 
para pesquisa, estimular a sensibilidade dos alunos em relação à 
variação estilística. Os educandos foram levados a perceber diferenças 
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de estilos formal e informal, enfocando-se o uso do pronome de 
terceira pessoa ele em função acusativa em (a) textos orais informais 
e em (b) textos argumentativos. Exemplos: (a) Amanda está lá fora. 
Vamos chamar ela? (b) Os hambúrgueres fazem parte dos hábitos 
alimentares dos jovens. Embora comê-los não seja saudável.

Os alunos foram submetidos a um teste diagnóstico em que 
completavam as sentenças propostas que poderiam ter as seguintes 
possibilidades de uso sempre salientadas por pesquisas acadêmicas 
(OMENA, 1978). Vale observar que os exemplos a seguir estão 
dispostos em gradação estilística, do mais formal ao mais informal:

• eu encomendei um bolo. Vamos cortá-lo (clítico átono);

• eu encomendei um bolo. Vamos 
cortar o bolo. (SN) + (v);

• eu encomendei um bolo. Vamos 
cortar 0 (posição vazia); 

• eu encomendei um bolo. Vamos 
cortar ele (clítico tônico).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste texto, enfocaram-se questões referentes à transferência da 
fala para a escrita. Os resultados da pesquisa, em classes de vestibu-
lares comunitários ou mesmo durante todo o Ensino Fundamental 
e Médio, possibilitam atestar que:

(a.) tanto maior o grau de oralidade quanto mais 
difícil o registro canônico na escrita;

(b.) estratégias de ensino e de aprendizagem 
que levem em conta a relação fala/escrita 
favorecem a apropriação da norma culta.

É relevante, portanto, insistir na importância de a escola desen-
volver usos linguísticos monitorados, tanto na escrita quanto na fala. 
A pesquisa demonstra que é relevante a intervenção cuidadosa por 
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parte do docente bem qualificado, seja em classes seriadas, seja 
em EJA, seja em cursos preparatórios, ao ingresso de sujeitos que 
pleiteiam a formação de nível superior.

Pesquisas de mesma natureza mostram-se procedentes e 
urgentes. O diálogo entre teoria básica no mundo acadêmico e os 
desdobramentos aplicados constitui políticas afirmativas, aguardadas 
há muito nos países em desenvolvimento, dado que promovem 
inclusão social por meio de domínios distintos e adequados à 
linguagem falada e escrita. O conflito entre fala e escrita é dissolvido 
se praticada diretriz pedagógica adequada, de forma sistemática, 
subsidiada por orientações de pesquisas teórica e descritiva das 
construções linguísticas em diversos contextos de uso.

O esforço de Políticas Públicas tem procurado corrigir as distor-
ções históricas no âmbito educacional em nosso país. Ainda persiste 
um longo caminho a percorrer, no sentido de diminuir o fosso entre 
a oralidade e a escrita. O desafio de todos é o de transferir o letra-
mento social para o letramento escolar e vice-versa, proporcionando 
maior número de brasileiros conscientes e atores de distintos papéis 
na matriz social contemporânea.
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Letramento literário e 
ensino de literatura

ATIVIDADES INTERATIVAS

1. Clique no link a seguir e encontre boas ideias para 
o trabalho com a literatura no Ensino Fundamental.
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http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/clarice-lispector-criancas-771149.shtml


LETRAMENTO LITERÁRIO
A mediação da leitura de obras 
literárias no processo de constituição 
de leitores competentes
Thaís de Oliveira1

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PROCESSOS 
DISTINTOS, PORÉM INTERLIGADOS

Em meados da década de 1980, um novo conceito denominado 
letramento ampliou os estudos educacionais brasileiros e passou 
a compor o discurso de especialistas das áreas de educação e 
linguística. A palavra “letramento” deveria suprir a necessidade de 
se distinguir processos em que houvesse somente a aprendizagem 
do sistema de escrita daqueles em que o aprendiz fosse capaz de 
utilizar sua leitura e sua escrita para a realização de práticas sociais.

Assim, a alfabetização ficaria restrita à aprendizagem inicial da 
leitura e da escrita e à ação de ensinar o código alfabético, ou seja, 
à ação de ensinar as relações entre letras e sons. Já o letramento, 
como um processo educativo mais abrangente, permitiria ao 
aprendiz familiarizar-se com os diversos usos sociais da leitura e 
escrita (CARVALHO, 2005).

Desse modo, a conceituação do letramento trouxe, além das 
consequências culturais, consequências políticas e econômicas, pois 
deu visibilidade a um fenômeno que os altos índices de analfabe-
tismo não permitiam que fosse percebido. Trata-se da apropriação 
da escrita e das práticas sociais referentes a habilidades de leitura e 
não somente da aquisição do código de letras e sons. Há vários níveis 
e diversos tipos de letramento. Afinal, vivemos em uma sociedade 
essencialmente letrada; praticamente toda a população tem parti-
cipação em algum processo de letramento. Ainda que o indivíduo 
seja analfabeto, ele poderá ter algumas habilidades de letramento, 
mesmo que rústicas ou precárias.

Paulo Freire inovou, de maneira radical, o conceito de alfabeti-
zação. Para Freire, o ato de fazer escola era mais do que usar técnicas 
de cartilha. Ele compreendia que a questão cultural devia estar 

1 Mestre em Educação pela 
Universidade de Brasília.
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presente nas classes escolares, com uma elaboração profundamente 
enraizada e articulada dentro dos processos políticos. Embora Freire 
não utilizasse o termo “letramento”, o que ele buscava inserir nas 
escolas era o que hoje se conhece por esse nome. Porém, o autor 
buscava mais. Ele pretendia que seus educandos aprendessem a 
decodificar, mas também compreendessem como a sociedade 
funciona e se estrutura; o educador enfocava algo que ainda hoje 
é novo, que são os vários níveis e tipos de letramento e, particular-
mente, pregava o letramento político (FREIRE, 1996).

Alfabetizar e letrar são processos distintos, porém devem estar 
combinados dentro das classes de séries iniciais. Alfabetizar letrando 
é possível. Crianças e adultos podem aprender a ler e a conhecer os 
sons que as letras representam, sem que se negligencie sua formação 
como leitores (SOARES, 2003).

Tal como Freire propunha o letramento político, por meio da 
exploração de temas sociais e cotidianos nas salas de aula, várias 
outras áreas importantes de estudo podem ser contempladas no 
trabalho pedagógico com o letramento. Neste artigo, o objetivo é 
explorar o desenvolvimento do letramento literário em sala de aula2. 
O processo de letramento literário, que se alcança via obras de litera-
tura, compreende não somente uma dimensão diferenciada do uso 
social da escrita mas também uma forma de assegurar seu efetivo 
domínio. O letramento literário permite que o aluno não somente leia 
mas tenha um conhecimento que vai além da escola, favorecendo 
ao educando uma maneira própria de ler e viver o mundo.

O que é, portanto, letramento literário? Segundo Cosson (2009), 
ser leitor de literatura “é mais do que fruir um livro de ficção ou se 
deliciar com as palavras exatas da poesia. É também posicionar-se 
diante da obra literária”. O letramento literário ocorre quando o 
leitor tem uma postura crítica da leitura literária. Ocorre, ainda, 
quando o leitor sente grande necessidade dessa leitura. Uma pessoa 
letrada em literatura lerá, mesmo fora da escola; lerá, mesmo sem 
haver obrigação; lerá por prazer; lerá, pelo simples fato de sentir 
necessidade de estar em contato com obras literárias. Uma pessoa 
que, ao longo de sua fase escolar, não desenvolver o letramento 
literário, certamente, abandonará o hábito da leitura de obras de 
literatura, quando terminar a obrigatoriedade dessa atividade. Já o 
leitor letrado será ávido leitor sempre, pois terá desenvolvido sua 
autonomia leitora e lerá com fruição e criticidade pelo fato de ter 

2 Neste artigo, concentra-se 
principalmente em literatura 
infantil e remete-se o leitor 
interessado em literatura 
para alunos de EJA a OGLIARI, 
Monalisa. Literatura para 
todos: e o letramento literário 
de jovens e adultos. 2013. 
Dissertação (Educação) - 
Universidade de Brasília.
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estimulado sua competência leitora ao longo da constituição como 
leitor. Mas isso ocorrerá, provavelmente, por ter tido boas mediações 
leitoras e bons professores incentivadores.

PROCESSO DE FORMAÇÃO DO LEITOR 
AUTÔNOMO E COMPETENTE

O processo de ensino da leitura é bastante complexo e os problemas 
identificados nesse processo situam-se desde o modo como a 
leitura é conduzida pelos educadores e a relevância identificada 
no Projeto Político Pedagógico da escola até a própria conceituali-
zação de leitura. A leitura é um dos objetivos prioritários do Ensino 
Fundamental. O esperado é que, ao final dessa etapa escolar, os 
alunos estejam lendo de modo competente e autônomo. Claro que 
dificuldades de leitura sempre podem existir, no entanto, por meio 
de sua competência leitora e de recursos apreendidos, os alunos 
poderão superar as incompreensões.

Sabendo-se que a leitura é tão importante, torna-se igualmente 
relevante sua conceitualização. Afinal, para se compreender como 
se dá a leitura nas salas de aula, é importante que se saiba qual 
a concepção adotada pelo professor desse termo, pois, só assim, 
ele poderá dar ênfase a atividades que possibilitem que o ciclo da 
leitura se complete.

A forma pela qual o professor concebe o processo de leitura 
orienta todas as suas ações de ensino dentro da classe escolar. 
Isso leva a reflexão de que, se o professor tem consigo arraigado o 
pensamento de que ler é simplesmente decodificar, isto é, traduzir 
a escrita em fala, seu planejamento ficará restrito a atividades que 
privilegiem quase exclusivamente a leitura de textos em voz alta 
pelos seus alunos, sem intervenção alguma, visando à compreensão 
leitora. Para ele, o “mais importante” já está sendo feito.

Se a percepção de leitura for redutora e simplista, não há dúvidas 
de que a educação dos leitores vai ser conduzida de maneira 
precária, quando não nociva aos propósitos pretendidos. Leitor 
é quem é capaz de ler textos, valendo-se de seus conhecimentos 
prévios e estabelecendo relações entre as ideias produzidas e a 
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vida concretamente vivida em sociedade, porque ler não é repetir 
fonemas, não é traduzir palavras nem memorizar textos e/ou copiar 
ideias transmitidas (SILVA, 2005).

Em um processo de leitura, é necessário que o leitor domine as 
habilidades de decodificação e aprenda as distintas estratégias que 
promovem a compreensão. Para que esse ciclo leitor esteja completo, 
a mediação leitora é indispensável. O que se deve ter em mente é que 
se trata de uma atividade que ocorre de modo processual. Projetos 
de leitura com a finalidade de promover a competência leitora terão 
seu início muito antes de chegarem às classes escolares.

DIFERENTES MOMENTOS DA MEDIAÇÃO LEITORA: 
MOMENTO AMPLO E MOMENTO ESTRITO

Não existe receita pronta, rígida e imutável de como conduzir as leituras 
escolares. Pelo contrário, cada comunidade escolar e cada aluno têm 
suas particularidades, que devem ser consideradas e respeitadas. 
No entanto, há algumas etapas no processo de formação de leitores 
competentes que merecem ser contempladas pelos professores.

A mediação da leitura literária pode, portanto, ser compreendida 
em dois momentos distintos: o momento amplo, que se refere à prepa-
ração anterior à chegada da leitura na escola, e o momento estrito, que 
se refere à efetiva interação dos educandos com as obras literárias.

O momento amplo da mediação leitora é uma preparação por 
parte do educador ou agente de leitura para que ocorra a interação 
entre os novos leitores e as obras literárias. O momento amplo 
ocorre em duas etapas: (1) seleção das obras literárias; (2) estímulo 
à leitura. Já o momento estrito diz respeito ao tempo de contação 
das obras literárias, dividindo-se em: (1) aproximação da leitura de 
mundo do aluno ao contexto da obra a ser lida; (2) mediação da 
leitura; (3) atividades de pós-leitura. O momento estrito compreende 
os intervalos de tempo imediatamente antes, durante e depois da 
contação de histórias.
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MOMENTO AMPLO: PREPARAÇÃO 
DO TEMPO DA LEITURA

Seleção de obras literárias

O que deve conter um livro de Literatura Infantil para que seja consi-
derado de boa qualidade? Essa é uma questão muito recorrente, 
feita principalmente por professores, mas também muito difícil de 
ser respondida. Afinal, não se pode definir o que é bom ou ruim. 
Esses são fatores sempre muito relativos. Por isso, para que não 
se erre com a escolha dos livros, ao bom senso que cada professor 
utiliza para adotá-los, devem-se somar outros itens, como a quali-
dade temática e gráfica e de ilustração. Assim, a busca por livros que 
atendam às necessidades das crianças não se baseará somente em 
juízos de valor, mas estará pautada em pré-requisitos mais confiáveis.

Os livros de histórias não devem ser adotados ao acaso, selecio-
nados com função meramente conteudista; tampouco não podem 
ter a única finalidade de melhorar a leitura e a escrita dos alunos. 
O professor que se utiliza de literatura em sala de aula deve, ao 
menos, pretender alcançar a formação de leitores autônomos, 
sujeitos que, mesmo após completada sua escolarização, perma-
neçam no mundo dos livros. O interesse pela leitura precisa ser 
despertado desde cedo, portanto, livros para educação infantil 
devem ser também livros literários, para que não seja necessário 
fazer uma transição brusca de leitura mais à frente, quando passar 
a ser cobrada desses leitores iniciantes a leitura das clássicas obras 
literárias, que demandam grande habilidade e competência leitora.

No momento da seleção do livro infantil a ser adotado pelo 
professor, as ilustrações têm um papel importante. É sabido que as 
crianças são leitoras vorazes de imagens que passam a ter a função 
de encantar e despertar o seu interesse para a leitura. Portanto, a 
adequação das imagens aos livros em que estão inseridas necessita 
de uma avaliação cautelosa. É importante que haja relação entre 
o texto verbal e o não verbal. Devem interagir e se complementar; 
afinal, as ilustrações são também uma forma de narração.

Leitores iniciantes merecem o privilégio de serem estimulados por 
meio de obras de literatura; entretanto, nem todo livro indicado para 
crianças propicia uma aprendizagem positiva. As obras literárias que 
serão utilizadas em sala de aula devem ser avaliadas cautelosamente. 
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É necessário que se verifique se esses livros são adequados ou possuem 
qualidade suficiente para a função designada de alfabetizar, letrar e 
estimular a formação de leitores competentes e autônomos.

Livros para crianças precisam ser atraentes, oferecendo quali-
dade estética. No entanto, o professor da educação infantil ou séries 
iniciais, ao adotar uma obra, não pode descuidar-se da qualidade 
temática, pictórica e gráfica.

Como não é possível classificar objetivamente um bom livro de 
literatura infantil, recomendam-se aos professores que irão sele-
cionar obras literárias alguns requisitos básicos: os livros devem ser 
aceitos pelas crianças; eles precisam ser bem recepcionados por pais 
e professores; as obras necessitam ser avaliadas por especialistas, 
que irão analisar as técnicas de ilustração, os recursos gráficos e os 
recursos textuais. De modo especial, o professor deve fazer tudo 
isso, considerando as particularidades de cada sala de aula e de 
cada educando.

Estímulo à leitura

“Se o professor não for um bom leitor, são grandes as chances de 
que ele seja um mau professor”. Essa assertiva de tom categórico e 
definitivo proferida por Lajolo (1985) leva a uma reflexão acerca do 
papel do professor como agente de letramento nas escolas.

A experiência leitora do professor reflete-se diretamente no 
desenvolvimento de seu trabalho em sala de aula, considerando que 
o educador tenha como finalidade a formação de novos leitores. Para 
Daniel Pennac (1993), o professor que exige leituras não consegue 
despertar interesse pelo ato de ler, portanto, deveria valer-se de 
outras estratégias, como, por exemplo, partilhar com os alunos 
sua própria felicidade de ler e sua vivência leitora. Essa postura do 
docente pode trazer consequências muito positivas no processo de 
formação de leitores competentes. Afinal, se a sua relação com o 
texto não é significativa, se ele não interage bem com as obras com 
as quais depara, sua atuação como mediador de leitura fica compro-
metida. O resultado é que não somente o educador não consegue 
despertar em seus alunos o prazer pela leitura, como pode atingir um 
efeito contrário, desenvolvendo neles aversão pela leitura proposta 
na escola, comprometendo efetivamente o envolvimento do leitor 
aprendiz com a leitura (COLOMER, 2007).
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O professor deve comportar-se como um promotor de leitura, tal 
como ilustra Aidan Chambers (1997 apud COLOMER, 2007, p. 101): 

Aqui há um livro maravilhoso, ali há um grupo de crianças, o que 
acontece em seguida? Em seguida fala-se [...]. Quando nosso melhor 
amigo nos diz que leu um livro maravilhoso e pensa que nós também 
devemos lê-lo, o que faz para ajudar-nos a começar é dizer-nos o 
que nele encontrou. Assim, nos familiariza com esse livro novo e, por 
isso, ameaçador. Diz-nos algo sobre seu enredo. Indica-nos quais são 
as partes emocionantes. Diz-nos com que outros livros se parecem, 
livros que ele sabe que já lemos. E compara-os ou fala sobre suas 
diferenças. São similares nestes aspectos, diz, e diferentes nestes 
outros. Também prepara-nos para as dificuldades. “Siga adiante até 
o terceiro capítulo”, pode dizer-nos o amigo, “é difícil até esse ponto, 
mas depois você não poderá parar”. Em outras palavras, conven-
ce-nos a ler o livro por nós mesmos. Isso é, exatamente, o que os 
melhores promotores de leitura fazem sempre: convencer-nos a ler.

Incentivar o gosto pelo livro é a missão do professor, que deve 
introduzir seu aluno no mundo das letras, oportunizando o desen-
volvimento do hábito de leitura. Para tanto, ele poderá pautar-se 
nas sugestões de Pennac (ano) e não fazer imposições de leituras, 
mas oferecê-las de modo leve e livre, para que o leitor-aprendiz leia 
conforme seus interesses e preferências.

A leitura de cada estudante deve ser respeitada pelo professor, 
pois cada leitor atribui às obras de que se apropria mais ou menos 
relevância de acordo com suas próprias referências. Cabe ao docente 
a grande responsabilidade de orientar leituras e, para que tenha um 
bom desempenho nessa função, refletir sobre os próprios hábitos e 
modos de ler, para que possa ajudar a definir estratégias e recursos 
de leitura mais adequados ao desenvolvimento de processos de 
formação de seus alunos (CHARTIER, 2001).

Atividades que envolvem diferentes linguagens, tais como a 
linguagem verbal, musical e dramática, denominadas por Kleiman 
(2002) de textos multimodais, podem despertar mais interesse nos 
leitores iniciantes. A ludicidade das obras literárias deve ser explo-
rada nas salas de aula, pois talvez não falte aos leitores brasileiros 
somente o hábito de ler mas, principalmente, o incentivo para ler 
o que lhes é oferecido nas escolas.
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MOMENTO ESTRITO: TEMPO DA 
CONTAÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS

O tempo da contação de obras literárias deve abranger diversas 
questões relacionadas às práticas de leitura em grupos, mediadas 
por educadores. Para tanto, a atividade de leitura merece ser viven-
ciada em três tempos diferentes, que poderão e deverão, porém, 
conter interseções.

A primeira fase da leitura no momento estrito da mediação 
leitora desmembra-se em: a) preparando a leitura (antes da leitura); 
b) conduzindo a leitura (durante a leitura); e c) complementando 
a leitura (depois da leitura), de que passamos a nos ocupar.

PREPARANDO A LEITURA (ANTES DA LEITURA) 

Antes de se iniciar a leitura e/ou a contação de histórias literárias 
para um determinado grupo de leitores, é importante que seja feita 
uma introdução, pois essa contribuirá para a compreensão da obra 
apresentada. Além disso, tarefas de leitura não devem ser iniciadas 
sem que os alunos se encontrem motivados e lhes atribuam sentido.

Para a criança encontrar sentido na leitura, essa deve ser desafia-
dora, com textos não conhecidos, mas que ao mesmo tempo abordem 
questões consideravelmente familiares. O professor deve valorizar 
os conhecimentos prévios dos alunos e, a partir da leitura, fornecer 
subsídios para que esses conhecimentos se ampliem. Ele deverá ter 
em mente que, com aquele texto, é capaz de levar o aluno a conduzir 
seus conhecimentos da sua Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) 
à zona de desenvolvimento real (ZDR) (VIGOTSKI, 1991).

É preciso considerar, no entanto, que existem situações de leitura 
mais interessantes que outras. Por exemplo, uma leitura fragmen-
tada, lidos apenas alguns parágrafos ou páginas por dia, pode ser 
interessante para exercitar a leitura, mas não para desenvolver o 
prazer por ela. As situações de leitura mais motivadoras são aquelas 
em que se lê por prazer, para se libertar, ou mesmo para resolver 
uma dúvida ou adquirir uma informação importante.

Por fim, antes de iniciar a leitura, o professor pode realizar 
algumas atividades concretas com seus alunos, que vão além de suas 
importantes reflexões individuais. Deve-se realizar a proposição de 
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objetivos. O professor deve estabelecer junto aos alunos a finalidade 
da leitura do texto: uma leitura não pode ser realizada sem que 
haja algum objetivo e esse deve estar claro para o leitor, pois é a 
finalidade do texto que determina a forma como o leitor se situa 
frente a ele e controla sua compreensão textual. A definição da fina-
lidade da leitura é igualmente importante para o agente de leitura ou 
professor, uma vez que, dependendo desse objetivo, as estratégias 
aplicadas poderão ser diferenciadas.

Outra estratégia relevante é a formulação de previsões sobre o 
texto: do que trata a obra? O que os alunos esperam dessa leitura? 
O que acham que pode acontecer? As previsões sobre o conteúdo 
do texto podem ser estabelecidas partindo-se de aspectos textuais, 
como a superestrutura, o título e as ilustrações. A partir desse ponto, 
os alunos farão uma atualização dos seus conhecimentos prévios 
para que possam realizar antecipações que julgam ser possíveis de 
ocorrer no texto (BORTONI-RICARDO; MACHADO; CASTANHEIRA, 
2010). A leitura deve ser um processo contínuo de formulação e de 
verificação de hipóteses e previsões sobre o que se sucede no texto, 
por isso a necessidade de se estabelecer previsões antes da leitura.

As previsões ocorrerão se os alunos tiverem a possibilidade de 
tentar. Eles somente o farão se souberem que não terão uma sanção 
por isso e se estiverem à vontade. Sem fazer críticas severas, o 
professor, sutilmente, deve enfatizar que são previsões acertadas ou 
não; por isso, quando o professor deixa claro e propõe que os alunos 
leiam para confirmar ou não suas previsões, lança um objetivo claro 
para a leitura, dando-lhe significância. Muito diferente de mandar o 
aluno ler algo que não conhece nem sabe por que está lendo.

O professor deve ser um incentivador e um parceiro na leitura. 
Só com auxílio e com confiança é que a leitura deixará de ser uma 
prática enfadonha para alguns e poderá se converter naquilo que 
sempre deveria ser: um desafio estimulante. Solé (1998, p. 92) resume 
como deve ser o comportamento e a postura do professor que age 
como promotor de leitura.

Motivar as crianças para a leitura não consiste em que o professor 
diga: “Fantástico! Vamos ler!”, mas em que elas mesmas o digam – 
ou pensem. Isso se consegue planejando bem a tarefa de leitura e 
selecionando com critério os materiais que nela serão trabalhados,  
tomando decisões sobre as ajudas prévias de que alguns alunos 
possam necessitar, evitando situações de concorrência entre as 
crianças e promovendo, sempre que possível, aquelas situações 
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que abordem contextos de uso real, que incentivem o gosto pela 
leitura e que deixem o leitor avançar em seu próprio ritmo para ir 
elaborando sua própria interpretação – situações de leitura silen-
ciosa, por exemplo.

CONDUZINDO A LEITURA (DURANTE A LEITURA)

O processo de leitura se completa quando a compreensão é alcançada. 
No entanto, não é suficiente que essa compreensão seja “entregue” 
pelo educador mediador. Não basta que os alunos assistam à 
construção do conhecimento feita pelo professor. Os educandos 
devem participar ativamente da elaboração de previsões do texto, 
de estratégias para confirmá-las ou refutá-las, da construção de 
interpretações e, assim, terão sido atores da compreensão leitora.

No decorrer da leitura ou da contação de histórias literárias, o 
educador poderá valer-se de diferentes estratégias que levarão seus 
educandos a (re)pensar a leitura, o que está sendo feito. Para alcançar 
a compreensão textual, vários são os fatores necessários. O leitor 
depende de seu conhecimento enciclopédico, da familiaridade que 
tem com o gênero textual a ser lido, assim como do conhecimento 
acerca do tema abordado pela obra. No entanto, esses fatores não 
são suficientes para se chegar à compreensão de um texto. É impor-
tante também identificar os significados do texto, o que exige desde 
a decodificação até a realização de uma leitura inferencial.

Para que a compreensão efetivamente ocorra, é preciso que 
o leitor relacione os seus conhecimentos prévios à informação 
textual (BORTONI-RICARDO; MACHADO; CASTANHEIRA, 2010). 
O professor, como agente letrador, deverá construir uma ponte 
entre o conhecimento do aluno e o conhecimento almejado com a 
leitura a ser realizada.

Tendo o professor reconhecido sua função de mediador, ele deve 
também ter clareza do que esperar de seus alunos e do que deve 
incentivá-los a alcançar. Assim como os alunos precisam ter objetivos 
para a leitura, os educadores devem ter objetivos para a condução 
das leituras que levam para as salas de aula. O professor deve 
estar ciente das habilidades que busca cultivar nos jovens leitores. 
Tendo consciência do que é realmente importante aos alunos, o 
professor iniciará o processo de construção do leitor, buscando a 
aquisição de habilidades básicas. Processualmente, irá aprofundar 
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as relações dos alunos com o texto, por meio de provocações no 
decorrer da leitura e levantamento de questões que exijam maior 
maturidade do leitor. O objetivo é que o professor ou agente de 
leitura, além de despertar nos alunos o prazer de ser um leitor, 
consiga fazer com que eles leiam com compreensão, por meio de 
boas e adequadas mediações.

Complementando a leitura (depois da leitura)

No momento de complementação da leitura, o professor poderá 
verificar se os objetivos das etapas anteriores foram concretizados. 
Ou seja, se os educandos foram capazes de ler com compreensão, 
realizando atividades, tais como, identificar a ideia principal do texto, 
os personagens, o tempo e o lugar em que se passa a história, se 
tiveram uma percepção crítica dos fatos apresentados e se são 
capazes de fazer um reconto da história lida ou ouvida.

Essa fase da leitura pode ser uma avaliação ou uma atividade de 
complemento da leitura, para possibilitar uma melhor compreensão 
leitora por parte dos alunos. As atividades de pós-leitura podem 
revelar ao educador as habilidades que os alunos já possuem e quais 
ainda estão por conquistar. A par dessa informação, o educador 
mediador estará mais à vontade para elaborar seus planejamentos 
de leitura, pois saberá em que nível de compreensão leitora seus 
educandos estão. Afinal, as leituras propostas pelos educadores 
devem seguir uma gradação textual, precisam ser iniciadas por textos 
que contemplem registros linguísticos próximos dos alunos para 
evoluir, paulatinamente, a ponto de usufruir textos mais complexos. 

É provável que, mesmo representando a vivência do aluno, os 
textos literários não correspondam totalmente às expectativas do 
universo linguístico do educando; contudo, essa não correspon-
dência pode também se revelar positiva à aprendizagem, já que 
o trabalho com a literatura na escola, além de possibilitar uma 
conscientização de diferenças entre espaço oral e escrito, enseja 
também que o estudante inclua em seu repertório novas realidades 
linguísticas (JOBIM, 2009). A Literatura no ambiente escolar deve 
estar pautada numa escada imaginária, construída com degraus 
ascendentes, em que há a ampliação dos modelos literários 
oferecidos às crianças, pois, a cada degrau, há maior exigência da 
capacidade interpretativa (COLOMER, 2007).
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A função do ensino literário na escola pode definir-se como a 
ação de ensinar o que fazer, com o intuito de entender um conjunto 
de obras cada vez mais amplo e complexo. Promover atividades 
criativas após a leitura é uma medida muito positiva, pois foge do 
ultrapassado e falho modelo de leitura seguida por ficha de leitura, 
em que apenas se comprova se a leitura foi feita e se foi efetivamente 
compreendida e apreciada. O professor deve atentar-se para não 
incorrer no equívoco de privilegiar o modelo do aluno repetidor, em 
detrimento da valorização do aluno criativo e reflexivo. No contexto 
educativo, ensina-se com grande frequência a dar respostas obje-
tivas e a ocultar a subjetividade. Sendo assim, quanto mais literal a 
repetição, melhor. Esse paradigma de que aluno bom é o aluno que 
memoriza tudo deve ser quebrado. O professor deve incentivar seus 
alunos a pensarem de modo crítico e não irrefletido. Nesse sentido, 
as atividades posteriores à leitura devem privilegiar a liberdade de 
pensamento e as interpretações.

Atividades lúdicas podem ser utilizadas no momento de 
pós-leitura. O lúdico é um método, atualmente, muito trabalhado 
na prática pedagógica, pois contribui para o aprendizado dos alunos 
e possibilita ao educador o preparo de aulas dinâmicas. Estratégias 
que envolvem a ludicidade fazem com que os alunos interajam mais 
nas classes escolares, pois cresce a vontade de aprender, o inte-
resse pelo conteúdo aumenta e, dessa maneira, realmente ocorre 
aprendizagem do que foi proposto a ser ensinado. As atividades 
lúdicas estimulam o aluno a ser pensador, um questionador e não 
um repetidor de informações.

A atividade lúdica mais trabalhada pelos professores é o jogo. 
O objetivo principal do jogo como atividade lúdica é proporcionar 
conhecimento de maneira gratificante, espontânea e criativa, sem 
deixar de ser significativa, deixando de lado os sistemas educacio-
nais extremamente rígidos.Trabalhar com os jogos na sala de aula, 
após uma leitura literária, proporciona não somente a compreensão 
textual e o reforço das informações aprendidas mas também o 
desenvolvimento da criatividade, da sociabilidade e das inteligências 
múltiplas: a capacidade de adquirir novas habilidades, além do desen-
volvimento e do enriquecimento da personalidade, tornando-se 
mais participativo, mais espontâneo perante os colegas de classe, 
e proporcionando autoconfiança e concentração (NEGRINE, 1997)3.

3 Para aprofundar a 
importância do lúdico na sala 
de aula, ver: RODRIGUES, Lídia 
da Silva. Jogos e brincadeiras 
como ferramentas no 
processo de aprendizagem 
lúdica na alfabetização. 
2013. Dissertação (Educação) 
- Universidade de Brasília, 
Brasília, 2013.
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As atividades musicais podem igualmente contribuir para efetivar 
a compreensão leitora em momento posterior à leitura. Elas incen-
tivam de diversas formas o aprendizado das crianças. Além de ser 
um modo criativo de o professor retomar a leitura realizada, a expe-
riência musical também trabalha os sentimentos e as emoções do 
educando, proporcionando-lhe o desenvolvimento do pensamento 
abstrato. Atividades que unem leitura e vivência musical levam a 
criança a abrir seus canais sensoriais, favorecendo a expressão de 
suas emoções e seu senso crítico e analítico (BRUM, 2005).

Outra atividade que pode proporcionar melhora efetiva na 
competência literária dos aprendizes leitores é o trabalho com 
projetos ou unidades prolongadas. Colomer (2007) sugere a elabo-
ração de projetos como atividade de pós-leitura, pois o trabalho, por 
meio deles, por seu caráter contínuo, possibilita que as atividades de 
leitura na escola atinjam sentido de atividade habitual e necessária 
em uma sociedade alfabetizada. Desse modo, inscrever o trabalho de 
leitura em projetos, tais como fazer uma exposição de poesia ou até 
mesmo escrever um romance, pode apresentar muitas vantagens. 

As atividades expostas, que são exemplificativas, mas não taxa-
tivas, demonstram possibilidades que podem ser transformadas em 
atividades educacionais efetivas, desde que estejam inseridas com 
objetivo claro sobre o que e por que ensinar; são, pois, significa-
tivas. Sem que haja subsídio teórico e metodológico estabelecido, 
elas serão capazes apenas de envolver e divertir os alunos, porém 
não terão a efetividade que se espera das estratégias educacionais. 
O professor deve, portanto, valer-se de atividades que lhe agradem e 
também agradem aos seus alunos e desenvolver suas aulas a partir 
delas, de acordo com sua perspectiva de letramento literário.

Poder ler, compreender e interpretar textos escritos de diversos 
tipos com diferentes intenções e objetivos contribui de forma deci-
siva para a autonomia das pessoas, na medida em que a leitura é um 
instrumento necessário para que se insiram com certas garantias em 
uma sociedade letrada. O leitor que adquiriu essa base em sala de 
aula, ou em ambientes de leitura mediada, é um leitor ativo que sabe 
o que lê e por que lê, que assume sua responsabilidade em relação 
à leitura, que sabe criticar e refletir o que lê: é um leitor competente 
e autônomo (SOLÉ, 1998).
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PROTOCOLO DE LEITURA: EXEMPLO DE ESTRATÉGIAS 
DE MEDIAÇÃO LEITORA EM SALA DE AULA

O protocolo, aqui transcrito, busca ilustrar uma aula de leitura 
mediada por um agente letrador. O evento ocorreu na Escola 
Classe Dom Bosco, em São Sebastião, no dia 05 de agosto de 2011. 
As convenções utilizadas na transcrição foram as seguintes:

• P – pesquisadora

• A – aluno

• As – alunos

• Texto em itálico – comentário

• Texto entre aspas – leitura

• Texto entre parênteses – narração 
literal dos acontecimentos

(As crianças formam um círculo, sentadas 
no chão, para ouvir a história)

1. P – Gente, a historinha que eu trouxe hoje 
é a seguinte: “Os três lobinhos e o Porco 
Mau”. Alguém conhece essa história?

2. (Os alunos ficam pensativos, pois algo naquele 
título os está incomodando. Depois, concluem:)

3. A – É o contrário.

4. A – Tá o contrário.

5. A – Eu também conheço o contrário.

A primeira tarefa antes de iniciar a leitura é a realização 
de previsões acerca do texto a ser lido. A formulação de 
hipóteses pode valer-se do título do texto ou mesmo das 
imagens que a capa da obra contém.
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6. P – E como é a historinha que vocês conhecem?

7. A – “Os três porquinhos e o lobo mau”.

8. A – É o lobo que é mau.

9. P – O lobo que é mau? E como vocês 
acham que será essa história?

Todos começam a fazer especulações ao mesmo tempo, 
tentando adivinhar o que acontecerá no decorrer do livro, 
principalmente o que haverá de diferente da história que 
eles já conhecem, “Os três porquinhos e o lobo mau”, 
para a que está sendo apresentada. A P. os escuta 
atentamente. No decorrer de turnos de 1 a 8, a P está 
tentando envolver os alunos na história, despertando sua 
curiosidade e chamando atenção para o título. Trabalhar 
o título com os alunos é uma estratégia importante, pois 
permite ao leitor/ouvinte da história fazer antecipações 
do conteúdo do texto e previsões sobre ele. Cabe aqui 
ressaltar a manifestação de conhecimento intertextual 
que as crianças manifestam. A história dos três porqui-
nhos e o lobo mau já caiu no domínio popular e é objeto 
de desenhos animados importados, veiculados na 
televisão. Os alunos podem ter tomado conhecimento 
da história por essa via. Ver Bortoni-Ricardo; Machado; 
Castanheira (2010).

10. P – Então, vamos ver se essas duas 
histórias realmente se parecem?

11. A – Vamos!

Já não são raros os livros infantis que trabalham 
essa intertextualidade específica. Um bom exemplo é 
Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque de Holanda. 
Eles serão discutidos ainda neste capítulo.
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A P., antes de iniciar a leitura, está determinando alguns 
objetivos, que são: verificar se o lobo nessa nova história 
permanece malvado, se a história só fez a inversão de 
personagens ou se essa será uma nova história, com 
enredo diferente. Ou seja, a P. explorou o momento e 
aproveitou-se do conhecimento enciclopédico ou conhe-
cimento de mundo que já faz parte do repertório literário 
das crianças.

12. P – “Era uma vez três lobinhos de pelos macios e 
rabos peludos que viviam com sua mãe. O primeiro 
era preto, o segundo era cinza e o terceiro, 
branco”. Aqui ó, os lobinhos com a mãe deles.

(A P mostra as figuras, estratégia usual para preservar a 
atenção das crianças)

A estratégia utilizada pela pesquisadora em relação 
às imagens é interessante. Era a estratégia disponível 
naquele momento (posteriormente, a pesquisadora pôde 
analisá-la e verificou a sua propriedade). Ela inicia a 
contação da história, com o objeto de leitura virado para 
si, e faz a leitura das páginas do livro, que se encontra 
aberto, deixando que os alunos criem as imagens em 
seu imaginário. Posteriormente, ela mostra as imagens 
originais do livro aos alunos, os quais ficam bastante 
curiosos por vê-las. O objetivo é que eles tenham a opor-
tunidade de comparar as imagens projetadas em seus 
pensamentos com as imagens originais, para que, desse 
modo, continuem fazendo previsões também imagéticas.

13. P – “Um dia, a mãe chamou os três 
lobinhos a sua volta e disse:
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– Meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. 
Vão construir uma casa pra vocês. Mas cuidado com o 
Porco Mau.

– Não se preocupe, mamãe, nós ficaremos de olho nele 
– disseram os três lobinhos. E lá foram eles.”

Além do efeito surpresa, pois se está acostumado com 
porquinhos tendo medo de lobo, a história contada às 
avessas tem um objetivo subliminar de mostrar que o 
bem e o mal são conceitos relativos. Essa noção será 
explorada pela P ao final da leitura.

14. P – “Logo eles encontraram uma canguru 
que estava empurrando um carrinho de mão 
cheio de tijolos amarelos e vermelhos.

– Por favor, você pode nos dar alguns desses tijolos? 
Perguntaram os três lobinhos. – Certamente, disse a 
canguru, dando-lhes um monte de tijolos vermelhos e 
amarelos.

Então, os três lobinhos construíram uma casa de tijolos”.

Muito provavelmente, as crianças ouvintes não estavam 
familiarizadas com o animal canguru, mas se satisfizeram 
com a ilustração, pois não houve perguntas. O mesmo 
ocorreu no prosseguimento da história, quando surgem 
animais poucos conhecidos, como o rinoceronte e o 
castor. Em todas essas ocorrências, estamos diante de 
uma demonstração de conhecimento de mundo dos 
pequenos alunos, que teria sido oportuno pesquisar, 
fosse esse o objetivo do protocolo. Ademais, a P já havia 
percebido que muitas intervenções para explicações de 
vocabulário durante a contação provocavam a dispersão 
da atenção das crianças.

(A P mostra novamente as imagens)
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15. P – “No dia seguinte, o Porco Mau veio 
andando pela estrada e viu a casa de tijolos 
que os três lobinhos tinham construído. Os três 
lobinhos estavam no jardim jogando croqué”. 
Gente, alguém aqui já jogou croqué?

16. A – Não.

17. A – Ixe, nem sei que que é isso.

18. P – Eu também não conhecia esse jogo, na 
verdade ele não é muito conhecido. Olhem aqui 
a imagem deles jogando, é um jogo que surgiu a 
partir do golfe, não é golfe, mas o jeito de jogar, 
se parece um pouquinho com o golfe, tá? E vale 
lembrar, que ele é considerado um esporte.

A P percebe que “croqué” é uma palavra que não faz 
parte do repertório lexical das crianças e tenta explicá-la 
a partir de um outro vocábulo, mais próximo da reali-
dade dos meninos, “golfe”. Ao explicar que “croqué” é um 
esporte parecido com o “golfe”, as crianças fazem gestos 
positivos, demonstrando terem compreendido melhor de 
que consiste o “croqué”. Tal como explica Bortone (2007), 
para que o aluno compreenda efetivamente um texto, o 
professor deve iniciar o processo de leitura com a leitura 
objetiva, partindo, em seguida, para a leitura inferencial. 
Na leitura objetiva, o que está explícito no texto deve ser 
abordado, apresentando-se, por exemplo, as palavras 
desconhecidas.

19. P – Aí eles viram o Porco Mau e será 
que eles continuaram jogando?

20. A – Não!
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21. P – “Quando eles viram o Porco Mau chegando, 
correram para dentro da casa e trancaram a 
porta. Daí o Porco Mau bateu na porta e grunhiu: 
– Lobinhos, lobinhos deixem-me entrar.

– Não, não e não. Disseram os três lobinhos. Não o deixa-
remos entrar, nem por todo chá da China.

– Então eu vou assoprar e vou bufar e vou derrubar a sua 
casa. –  disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, 
mas a casa não caiu”. E essa casa era feita de quê?

22. A – Tijolo.

23. P – Por isso que a casa não caiu, né? Ela era 
forte. Mas será que o Porco Mau desistiu?

24. A – Não.

25. P – O que será que ele fez então?

26. A – Acho que ele vai entrar pela janela.

27. P – Hum... será?

28. A – Ou então ele vai derrubar só a porta.

A todo momento, a P lança pequenas questões aos 
alunos; dessa forma, ela está reiterando o convite para 
que procedam à leitura de modo conjunto e também 
os está acompanhando em seu processo de construção 
da compreensão leitora, pois, assim, ela perceberá mais 
claramente quando os alunos necessitam de andaimes. 
Afinal, o diagnóstico das dificuldades nem sempre ocorre 
de modo restrito ao momento de pré-leitura.

29. P – Pode ser também... Vamos ver, então, o que que 
ele fez? “―Mas não era à toa que o porco era chamado 
de mau. Ele foi buscar uma marreta e destruiu a 
casa toda”. Olha só aqui ele destruindo a casa toda.
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30. A – Ah, não...

31. P – Malvado, né? “― Os três lobinhos mal 
conseguiram escapar antes que as paredes se 
desmanchassem; eles ficaram apavorados.

– Vamos ter que construir uma casa mais forte – eles 
disseram.

Nesse momento, eles viram um castor que estava mistu-
rando concreto numa betoneira.

– Por favor, você pode nos dar um pouco desse concreto? 
– perguntaram os três lobinhos.

– Claro – disse o castor, dando-lhes baldes e baldes cheios 
de concreto”. Olha aqui, esse é o castor e essa é a beto-
neira, a betoneira é uma máquina de fazer cimento, né?

32. A – Eu já vi uma já.

33. P – Ah, que legal. “―Então, os três lobinhos 
construíram sua casa de concreto. Mal eles tinham 
terminado e lá veio...”. Adivinham quem?

34. A – O Porco Mau.

A P promove a interação das crianças com o livro, ela 
está trabalhando para que o momento da leitura seja 
descontraído, facilitando o envolvimento e o diálogo dos 
alunos com a obra que está sendo contada.

35. P – Exatamente, o Porco Mau. “― ...andando 
pela estrada; então ele viu a casa de concreto 
que os três lobinhos tinham construído.

Eles estavam jogando peteca no quintal (mostra as 
imagens), quando viram o Porco Mau se aproximando. 
Correram pra dentro da casa e trancaram a porta.



`

127

O Porco Mau tocou a campainha e disse:

– Lobinhos apavorados, deixem-me entrar!

– Não, não e não! – disseram os três lobinhos. Não o 
deixaremos entrar, nem por todo o chá da China!

– Então eu vou assoprar e vou bufar e vou derrubar a 
sua casa. – disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e 
soprou, mas a casa não caiu”. Será que ele vai conseguir 
derrubar dessa vez?

36. A – Não!

37. P – “Mas não era à toa que o porco era 
chamado de mau. Ele foi buscar sua 
britadeira e destruiu a casa”. Olha só.

Nesse texto, o autor explora a repetição e a reiteração, 
elementos usuais nas histórias infantis.

(As crianças riem da situação)

38. P – E alguém sabe o que é britadeira?

39. A – É uma máquina pra quebrar tudo.

40. P – Verdade, é mais ou menos isso mesmo.

41. A – Quem segura a britadeira fica tremendo todo.

42. P – Pelo menos nos desenhos fica mesmo, né? 
Ah, olha aqui o que ele fala, acho que você tem 
razão. “Os três lobinhos conseguiram escapar, 
mas seus queixos não paravam de tremer”.

A P procura sempre ratificar o turno de fala do aluno, 
pois, desse modo, ela pode ampliar seus conhecimentos 
e ainda o incentivar a permanecer participando ativa-
mente da leitura.
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P – “Vamos construir uma casa mais forte ainda – 
disseram eles, pois tinham muita força de vontade.

Nesse momento, eles viram um caminhão se aproxi-
mando, carregado de arame farpado, barras de ferro, 
placas de aço e cadeados de metal.

– Por favor, você nos dá um pouco de arame farpado, 
algumas barras de ferro e placas de aço e uns cadeados 
de metal? – eles pediram ao rinoceronte que estava diri-
gindo o caminhão.

– Claro – disse o rinoceronte, dando-lhes tudo o que tinham 
pedido. E deu-lhes também algumas correntes de ferro 
reforçadas, pois ele era um rinoceronte muito bondoso.

  Então, os três lobinhos construíram uma casa super-
-reforçada. Era a casa mais sólida e segura que se podia 
imaginar. Eles se sentiam muito seguros e absoluta-
mente a salvo”. Olha só como era segura a casa que eles 
construíram.

(As crianças ficam olhando a imagem, muito impressionadas)

43. A – Caraca.

44. A – Que massa.

45. (Começa um pequeno tumulto, pois todos 
querem expressar sua empolgação em ver 
a casa forte construída pelos lobinhos).

46. P – Agora não é possível, né? O que vocês acham 
que o Porco Mau pode fazer pra derrubar essa casa?

47. A – Dar um tiro de bazuca.

48. A – Eu dava um tiro de canhão.

49. A – Eu soltava uma bomba.
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50. (Cada criança começa a dar ideias sobre o 
que o Porco Mau poderia vir a fazer, suas 
intervenções revelam criatividade e conhecimento 
enciclopédico possivelmente adquirido em 
desenhos animados na televisão).

51. P – Então, vamos ver o que que 
esse Porco Mau aprontou?

Além das previsões feitas antes de iniciar a leitura do 
texto, a P realiza um processo contínuo de previsões 
e de inferências. Essa estratégia cria um diálogo cons-
tante entre o leitor e o texto, pois ele estará atento a 
todo momento para encontrar evidências ou aspectos 
que rejeitem suas previsões, assim como estará sempre 
fazendo novas antecipações.

52. “―No dia seguinte, o Porco Mau veio pela 
estrada, espiar como sempre. Os três lobinhos 
estavam brincando de amarelinha no quintal. 
Quando eles viram o Porco Mau vindo, correram 
para dentro da casa, fecharam a porta e 
trancaram os sessenta e sete cadeados”.

53. A – Caraca!

54. P – “O Porco Mau apertou a campainha 
do porteiro eletrônico e disse:

– Lobinhos apavorados de queixos trêmulos, deixem-me 
entrar!

– Não, não e não! – disseram os três lobinhos. Não o 
deixaremos entrar, nem por todo o chá da China!

– Então eu vou assoprar e vou bufar e vou derrubar a 
sua casa. – disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e 
soprou, mas a casa não caiu.

 Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. 
Ele trouxe um pouco de dinamite...”‖
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55. A – Eu falei.

56. P – Pois é, ele trouxe dinamite. “― ...encostou-a na 
parede da casa, acendeu o pavio e... a casa explodiu.”

57. A – Deixa eu ver.

(Todos querem ver as imagens. A P mostra as imagens 
para as crianças)

58. P – Aqui é o porco fazendo a armadilha e aqui a 
explosão. “―Os lobinhos mal conseguiram escapar, 
com seus rabinhos peludos chamuscados.

59. – Há algo errado com nossos materiais de 
construção – eles disseram. – Temos que 
tentar alguma coisa diferente. Mas o quê?”. 
Se vocês fossem um dos lobinhos o que 
vocês fariam pra se livrar do Porco Mau?

60. A – Eu ia construir no espaço.

61. P – Boa ideia, ou então podia mandar 
o Porco Mau pro espaço, né?

62. (A partir da primeira ideia lançada, todos 
começam a sugerir alternativas para os lobinhos)

63. P – Nossa, mas então os lobinhos podem fazer 
muitas coisas interessantes, né? Mas olha só o que 
eles fizeram. “―Nesse momento, eles viram um 
flamingo...”. Esse aqui da foto que é o flamingo, gente. 
“―...empurrando um carrinho de mão cheio de flores.

64. – Por favor, você nos dá um pouco dessas 
flores? – perguntaram os lobinhos.

65. – Com prazer – disse o flamingo, dando-
lhes um monte de flores. E os três lobinhos 
construíram sua casa de flores”.
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66. A – Que linda!

67. P – E olha só, até por dentro era feita de flores. 
“―Uma parede era de cravos, uma de lírios, a outra 
era de rosas e a última era de flores de cerejeira. 
O teto era de girassóis e o chão, um tapete de 
margaridas. Havia vitórias-régias na banheira e 
copos-de-leite na geladeira. Era uma casa meio frágil, 
que balançava com o vento, mas era muito linda.

No dia seguinte, lá veio o Porco Mau pela estrada, esprei-
tando, e viu a casa de flores que os lobinhos tinham 
construído.

Ele tocou a flor-de-sino e disse:

– Lobinhos apavorados, de queixos trêmulos e rabinhos 
chamuscados, deixem-me entrar!

– Não, não e não! – disseram os três lobinhos. Não o 
deixaremos entrar, nem por todo o chá da China!

– Então eu vou assoprar e vou bufar e vou derrubar a sua 
casa. – disse o porco. Mas ao respirar profundamente, 
preparando-se para soprar e bufar, ele sentiu o aroma 
suave das flores. Era fantástico. E porque o aroma 
deixou-o sem fôlego, o porco respirou novamente e mais 
uma vez ainda. Em vez de soprar e bufar, ele começou a 
aspirar”. Ao invés de fazer assim ó (faz o gesto de respi-
ração), o Porco Mau passou a fazer assim (faz o gesto de 
aspiração).

Alguns vocábulos necessitam ser esclarecidos ao longo 
da leitura. O recurso escolhido pela P para explicar os 
termos “respirar” e “aspirar” foi não-verbal e foi muito 
bem compreendido pelos alunos. Uma explicação nem 
sempre precisa ser formal, ou dicionarizada. Às vezes, 
um recurso visual poderá ser mais efetivo, por isso o 
professor deve estar aberto à utilização de diversas 
estratégias de ensino e não se restringir a apenas este 
ou aquele recurso.
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68. P – “E aspirou cada vez mais profundamente, até 
ficar inebriado com o perfume das flores. Seu coração 
amoleceu e ele compreendeu como havia sido mau no 
passado. Em outras palavras, ele tornou-se um porco 
bom. E começou a cantar e a dançar uma tarantela”.

69. A – Acho que é mentira desse porco.

70. A – É mesmo.

71. P – Os lobinhos também desconfiaram. “― A 
princípio, os três lobinhos ficaram um pouco 
preocupados, pensando que pudesse ser um 
truque. Mas logo perceberam que o porco tinha se 
transformado mesmo. Então correram para fora da 
casa. Eles se apresentaram ao porco e começaram 
a brincar com ele. Primeiro brincaram de esconde-
esconde, depois de bobinho; quando se cansaram 
convidaram o porco a entrar em sua casa. E lhe 
ofereceram chá chinês, morangos e framboesas, e 
convidaram-no a ficar com eles o tempo que quisesse. 
O porco aceitou e todos viveram felizes para sempre”.

(Terminada a contação da história, a P inicia uma 
discussão com as crianças)

72. P – Eu queria saber se vocês gostaram do livro?

73. A – Sim!

74. A – Eu adorei!

75. P – E o que que vocês mais gostaram?

76. A – De tudo.

77. A – Eu gostei da parte das flores.

78. P – Essa parte é legal.

79. A – Eu gostei da parte da bomba.
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80. A – Eu gostei da parte da marreta “Bum, bum” 
(faz gesto da derrubada com a marreta).

É interessante observar a diferença entre o comentário 
de uma menina (69) e de dois meninos (71) e (72), o que 
já revela as diferenças culturais de gênero, já assimiladas 
por crianças tão pequenas.

(Então cada aluno começou a contar sobre o que mais 
lhe agradou)

A P, inicialmente, ouve a opinião dos alunos acerca 
da obra lida, para, posteriormente, avaliar melhor a 
compreensão leitora dos alunos.

81. P – E às vezes as coisas que a gente lê 
passam uma mensagem, né? Será que 
esse livro passou alguma mensagem?

82. A – Passou.

83. P – O que que a gente pode tirar de mensagem?

84. A – Que a gente não deve ser mau.

85. P – Que a gente não deve ser mau.

86. A – Que a gente não deve destruir 
as coisas dos outros.

87. A – Mas também a pessoa que 
era ruim pode ficar boa.

88. P – Exatamente, as pessoas podem mudar, né?

89. A – É.
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90. P – E o que os lobinhos fizeram? Eles 
ficaram com raiva pra sempre ou eles 
esqueceram e ficaram amigos do porco?

91. A – Ficaram amigos.

92. P – Então, com isso, a gente pode dizer que o livro 
nos ensinou mais uma coisa, que coisa é essa?

93. A – A ser amigo de todo mundo.

94. A – E a desculpar também.

95. A – Perdoar.

96. P – Isso mesmo, que todo mundo erra, né? 
Então a gente pode ser amigo de pessoas 
que já erraram também, desde que a 
gente desculpe, perdoe, essa pessoa.

Finalizada a realização da leitura, algumas estratégias 
são aplicadas para verificar se realmente ocorreu a 
compreensão do texto. A P deve aproveitar esse momento 
para avaliar a leitura.

97. A – E se a gente for mau a gente não vai ter amigo.

98. A – É igual o L. I. ninguém quer ser 
amigo dele, porque qualquer coisa que 
a gente faz ele já vem batendo.

99. A – É mesmo.

100. A – Mentira.

101. P – Se ele está dizendo que é mentira...

102. A – Mas não é.

103. P – Mas se ele está dizendo que é mentira é porque 
pelo menos arrependido ele deve estar. Então, 
como nós vimos, o que que a gente pode fazer?
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104. A – Perdoar.

105. P – Isso, dar uma chance pro L.I. 
mostrar que ele mudou.

106. A – Tá bom.

107. P – Gente, no início da história vocês me disseram 
que conheciam uma historinha parecida com essa. E 
na verdade, esse livro tem como referência esse outro 
livro que é bem conhecido, vocês sabem qual é?

108. A – Os três porquinhos.

109. P – Os três porquinhos. Mas eu não lembro 
muito bem como era os três porquinhos, alguém 
pode relembrar como é que era a história?

Os alunos iniciam um reconto do livro “Os três porqui-
nhos”. A P aproveita esse momento para ir traçando um 
paralelo entre “Os três porquinhos” e “Os três lobinhos e o 
Porco Mau”, percebendo as semelhanças e as diferenças 
entre as duas histórias. Essa atividade permite observar 
se, de fato, ocorreu a compreensão textual.

110. P – Gente, “Os três lobinhos e o Porco Mau” 
é uma história nova e pouco conhecida, apesar 
de ser bem legal. Mas “Os três porquinhos” é 
uma história bem antiga, os nossos pais leram, 
nossos avós leram, nossos bisavós leram...

111. A – Os tataravós.

112. P – Também leram. E é conhecida no mundo 
todo. Quando uma história é assim, a gente diz que 
esse texto é um clássico, uma história consagrada. 
Que outros clássicos vocês conhecem?

113. A – Pinóquio.

114. P – Pinóquio é uma história clássica.
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115. A – Chapeuzinho Vermelho.

116. A – A Branca de Neve.

117. P – Chapeuzinho Vermelho, A Branca de Neve.

118. A – Cinderela.

119. P – Cinderela.

120. A – A Bela Adormecida.

121. P – Sim, A Bela Adormecida.

122. A – Rapunzel.

123. P – A Rapunzel também. Agora, o que que a 
gente vai fazer? Nós vamos nos dividir em dois 
grupos, escolher um clássico, e fazer uma história 
bem criativa, que nem a historinha do Porco 
Mau, toda ao contrário do clássico original. Nós 
vamos construir a nossa própria história.

A P insiste em mais uma atividade de pós-leitura; é uma 
atividade lúdica, mas que não deixa de ser também 
avaliativa. Realizando mais essa tarefa com as crianças, 
ficará mais fácil perceber em que medida ocorreu a 
apreensão de todas as dimensões do texto.

A P divide as crianças em 2 grupos. Elas partem de um 
clássico para criar uma historinha divertida baseada 
naquele clássico, ao mesmo tempo com o objetivo 
contrário da história original. A P os auxilia, enquanto 
eles realizam a tarefa. As histórias criadas foram “O sapo 
mau e as três cobrinhas” e “A Rapunzel careca”.
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LEITOR E O TEXTO
A mediação leitora na sala de aula
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A leitura de um bom livro é um diálogo incessante: o livro fala e a alma 
responde (André Maurois)

INTRODUÇÃO

O artigo tem por objetivo refletir sobre o Capítulo quatro, intitulado 
Negligência na mediação do professor no trabalho de leitura, desen-
volvido pelas professoras Thais de Oliveira e Renata Antunes, da 
obra Os doze trabalhos de Hércules: do oral para o escrito. O livro foi 
organizado pelas professoras Stella Maris Bortoni-Ricardo e Veruska 
Ribeiro Machado (2013).

A negligência na mediação leitora é o problema motivador 
para uma discussão sobre as práticas de leitura desenvolvidas em 
ambiente escolar. Assumindo a leitura como prática social, as autoras 
do capítulo fazem considerações sobre o papel do professor nesse 
processo, partindo de observações de uma aula, em uma turma 
de 9º ano. Surgem, então, os questionamentos: como a leitura é 
trabalhada hoje nas escolas brasileiras? Esse ensino tem sido eficaz 
no desenvolvimento da habilidade leitora de seus alunos? Se não, 
como poderia e deveria acontecer a mediação leitora nas escolas, a 
fim de que os alunos adquiram níveis desejáveis de compreensão?

De acordo com esse texto base, abordaremos o conceito de 
letramento utilizado no Brasil a partir da década de 1980, ampliando 
o conceito de alfabetização existente na época. Numa perspectiva 
que vai além do constritutivismo, a leitura e a escrita adquirem uma 
dimensão sociocultural, sendo entendidas não unicamente como a 
aquisição do código alfabético, para a habilidade de decodificar sons, 
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2  Mestranda pelo Profletras – 
UFRRJ - mirian_duarte@oi.com.br

3  Mestranda pelo Profletras – 
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mas como ferramentas culturais a ser usadas em práticas sociais. 
Contudo, não é assim que se procede nas escolas brasileiras. Mesmo 
que os Parâmetros Curriculares Nacionais apontem para um trabalho 
de leitura mais efetivo nas escolas, com foco no uso de estratégias 
voltadas para compreensão de textos e para a aprendizagem a 
partir deles, fontes, como o Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes (PISA – Programme for International Student Assessment) 
e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), constatam que 
nossos alunos não compreendem o que leem.

Por fim, faremos a demonstração, com alguns exemplos, de como 
a mediação leitora pode ser equivocada e de quais são as atitudes 
de mediação eficazes em uma aula de leitura. Forneceremos, ainda, 
proposta de atividades, levando em consideração os conhecimentos 
prévios dos alunos, as inferências possíveis ao longo da leitura e as 
prováveis ações após a apreciação do texto, associando o conceito 
teórico aqui apresentado à aula prática.

A MEDIAÇÃO LEITORA E O CONCEITO 
DE ANDAIMAGEM 

Embora muitos sejam os motivos que levam o jovem brasileiro à 
falta de hábito de leitura, as autoras focam sua atenção no papel da 
escola, segundo suas palavras, “hoje em dia deficitário, na formação de 
leitores competentes” (OLIVEIRA; ANTUNES, 2012, p. 64). Para tratar do 
assunto, faz-se necessário o levantamento de um pequeno histórico 
sobre o surgimento do termo letramento no Brasil que, de acordo com 
Ângela Kleiman (1995, p. 17), foi cunhado por Kato (1987).

A necessidade desse novo conceito surgiu para distinguir o 
processo de aprendizagem da leitura e da escrita, por meio de 
apropriação do código fonético, daquele em que o aluno é capaz de 
utilizar-se da leitura e da escrita em práticas sociais. Esse conceito 
ampliou-se na década de 1990, indo além da perspectiva constru-
tivista, tendo a aprendizagem da língua oral e escrita tomado uma 
dimensão sociocultural, isto é, a criança participa de forma mais 
atuante nas práticas culturais.

As autoras dizem que a alfabetização é um processo limitado 
no tempo, nos conteúdos e nos objetivos, enquanto o letramento é 
mais abrangente por permitir que o aprendiz se familiarize com os 
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diversos usos sociais da leitura e da escrita. Embora letramento e 
alfabetização sejam processos distintos, eles não são excludentes, 
pois é possível não só “alfabetizar letrando” como também “letrar 
alfabetizando”. Diante dessa nova perspectiva de aprendizagem 
da língua, em que não mais a decodificação dos sons é suficiente 
na formação de leitores, mas que o aprendiz seja competente na 
compreensão e na interpretação de textos, um novo componente 
se fez necessário ao processo: a mediação pedagógica. Já a partir da 
década de 1970, com a pedagogia progressista que veio a se opor 
à abordagem tecnicista de ensino, uma vez que esta concebia uma 
visão passiva do aluno no processo de assimilação de conhecimento, 
o conceito de mediação pedagógica começou a vigorar.

Nessa visão, o aluno tem uma participação mais ativa no processo 
de transformação da sociedade, em virtude de sua atitude mais 
crítica. A fim de conceituar a mediação pedagógica, as autoras fazem 
uso dos escritos de Masseto (1997), para quem 

a mediação pedagógica refere-se à atitude e ao 
comportamento do professor, que deve se posicionar 
como um facilitador, incentivador ou motivador da 
aprendizagem (OLIVEIRA; ANTUNES, 2012, p. 67). 

Com o intuito de levar o aluno ao alcance de conhecimento e 
compreensão, esses mediadores devem fornecer aos aprendizes 
andaimes, conceito que retomaremos mais adiante.

As autoras pontuam, ainda, que o conceito de mediação leitora, 
entendido hoje, abre-nos os olhos para alguns equívocos cometidos 
no tratamento dado à promoção da leitura no Brasil. Um deles é o 
entendimento de que apenas o acesso fácil a uma diversidade de 
livros nas bibliotecas e a escolas seria suficiente para se promover 
a leitura e sua compreensão, como se tal prática só não ocorresse 
por falta do objeto de leitura. Assim, desconsiderava-se o fato de o 
educando não ler por não sentir necessidade, por falta de motivação 
ou por não ser ainda capaz de realizar essa atividade.

Contudo, em 2003, a promulgação da Lei nº 10.753, denominada 
Lei do Livro, apresentou algumas diretrizes para a promoção da 
leitura, dando, assim, um passo importante em direção ao cenário 
cultural do país. O Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL) veio 
enfatizar aspectos julgados importantes pela UNESCO para formação 
de leitores num país, como, a valorização do livro no imaginário 
nacional, o incentivo à prática leitora nas famílias, a formação de 
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leitores na escola, preparando bons mediadores (professor, biblio-
tecário, por exemplo) e o direito de acesso ao livro por meio de sua 
disponibilidade em bibliotecas e em livrarias, a preço acessível.

A questão da necessidade de formação de mediadores de leitura 
presente no PNLL demonstra o quanto é imprescindível o papel 
do professor em dar significado aos livros recebidos pelos alunos. 
Segundo Zilberman (2003, p. 30), 

o educador é um agente de letramento e deve buscar 
concretizar e expandir a alfabetização, possibilitando 
a seus alunos o domínio dos códigos que permitam a 
mecânica da leitura, mas também sua interpretação 
e compreensão.

A construção de andaimes

Em virtude da importância do conceito de andaimagem, tratado 
pelas autoras, vimos a necessidade de ampliar um pouco mais nosso 
conhecimento no assunto.  Nesse sentido, Bortoni-Ricardo e Sousa 
(2010) afirmam que andaimagem é um termo metafórico criado 
pelo psicólogo norte-americano Jerome Bruner (1983), que consiste 
no auxílio de uma pessoa mais experiente de uma cultura ao seu 
aprendiz num processo de aprendizagem, em qualquer ambiente 
de socialização. No que se refere ao nosso trabalho, o termo será 
usado nas intervenções do professor (pessoa mais experiente) como 
estratégia instrucional nas atividades de leitura com seus alunos 
(aprendiz).  Bruner, ao tratar do assunto, releva a noção de zona de 
desenvolvimento proximal (zdp), tratada por Vygotsky, por consi-
derar o espaço entre o que o aprendiz pode realizar sozinho e o 
que necessita da intervenção de um mais experiente. Considera, 
ainda, na teoria sócio-histórica de Vygotsky, a ênfase na aquisição 
do conhecimento como uma interação intrapessoal.

Outro conceito importante subjacente à andaimagem é o desen-
volvido pelo sociolinguista John Gumperz (2003, p. 27), chamado de 
pistas de contextualização, que

são quaisquer sinais verbais ou não verbais que, 
processados juntamente com elementos simbólicos 
gramaticais ou lexicais, servem para construir a base 
contextual para a interpretação localizada, afetando 
assim a forma como as mensagens são compreendidas.
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Desse modo, as pistas de contextualização podem ser transmi-
tidas por traços prosódicos (a altura da voz, a intensidade, o tom e 
o ritmo), cinésicos (expressões faciais e corporais) e proxêmicos (o 
uso do espaço no relacionamento interpessoal)4, juntamente com 
enunciados linguísticos presentes no texto. Deve-se observar que, 
por ser uma estratégia culturalmente específica, os andaimes forne-
cidos pelo mediador podem variar em função de redes sociais, de 
grupos étnicos ou culturais e de comunidades nacionais.

Os andaimes podem ser associados a iniciações de fala pelo 
professor e a suas avaliações das respostas dos alunos, considerando 
o modelo iniciação/resposta/avaliação, usado tradicionalmente na 
análise dos discursos de sala de aula, proposto por Sinclair e Coulthard 
(1975). Podemos citar como exemplos de trabalho de andaimagem um 
prefácio que o mediador faz antes de lançar a pergunta; a sobreposição 
da fala do professor à do aluno, o que auxilia este último na elaboração 
de sua resposta; os sinais de retorno à fala dele; os comentários; a 
reformulação; a reelaboração: são recursos que proporcionam a 
oportunidade de reconceitualizar o pensamento original. Tudo isso 
realizado num ambiente de interação agradável, na relação docente/
discente, em que ambos possam contribuir e compartilhar experiên-
cias, não como um veredito sobre a correção ou a incorreção.

Dando continuidade à nossa reflexão sobre o texto base, as 
autoras tratam da superficialidade com que o problema da leitura 
vinha sendo tratado no Brasil, abordando alguns equívocos ocor-
ridos na tentativa de resolução dessa situação. Um deles refere-se 
à sugestão de abastecimento de bibliotecas e de escolas com uma 
quantidade variada de livros, a fim de promover a prática da leitura, 
pressupondo, segundo Colomer (2007), que não se lia por falta de 
livros (OLIVEIRA; ANTUNES, 2012, p. 67). Nesse caso, negligenciava-se 
o motivo real da pouca leitura: o educando não sentir necessidade, 
não ter estímulo ou não ser capaz de realizar essa atividade.

SUGESTÃO DE PROJETO DE LEITURA

No capítulo estudado, as autoras tratam a mediação leitora como 
uma atividade que ocorre de modo processual e recomendam que o 
projeto de leitura deva começar muito antes de os alunos chegarem 
às classes escolares. Sendo assim, as autoras mencionam algumas 
etapas no processo de formação de leitores competentes.

4 Edward T. Hall, antropólogo, 
foi pioneiro na conceitualização 
e estudo do espaço no 
relacionamento interpessoal. 
Utilizou o termo proxêmica 
para descrever a teoria do 
uso humano do espaço na 
comunicação.
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Primeiramente, a escolha dos livros pelo professor deve atender 
às necessidades dos leitores e passar por uma avaliação cautelosa 
antes de chegarem à sala de aula. O docente deve avaliar o nível de 
complexidade da obra e as condições de seus alunos para enfrentá-la, 
identificando que recursos poderá utilizar para fornecer andaimes, 
com o objetivo de os alunos superarem os desafios. Nessa escolha, 
devem ser utilizados critérios objetivos, como a qualidade de ilus-
tração, temática e gráfica.

No caso de livros literários, sabe-se que nem todos podem 
ser classificados como boas obras, não propiciando, assim, uma 
aprendizagem positiva. Nesse aspecto, alguns requisitos devem ser 
observados, tendo em vista as particularidades de cada sala de aula 
e de cada educando: os livros devem ser aceitos pelo público leitor, 
bem recepcionados por pais e professores e analisados por especia-
listas quanto às técnicas de ilustração, recursos gráficos e recursos 
textuais.

A relação do professor com os livros é outro aspecto importante, 
uma vez que se refletirá no desenvolvimento de seu trabalho em 
sala de aula. As autoras fazem menção a Pennac (1993) e a Colomer 
(2007) quando sugerem que, para despertar o interesse dos alunos 
por alguma obra, o docente deve tê-la lido primeiro, pois sua familia-
ridade com o texto em estudo dará maior condição de demonstrar 
o valor daquela leitura, já que o docente transmitirá sua própria 
experiência com o texto. Ao refletir sobre seus próprios hábitos e 
modos de ler, o professor cria estratégias adequadas para orientar 
seus alunos no processo de formação de leitores.

Após essa reflexão, segue-se para outro ponto importante: 
a motivação leitora. Essa é essencial e não se deve iniciar qualquer 
atividade de leitura sem que os alunos estejam motivados e lhe 
atribuam sentido. Para que eles vejam sentido na leitura, faz-se 
necessário que conheçam os objetivos a alcançar e que a atividade 
seja vista como desafio, além de tratar de temas consideravelmente 
familiares. É preciso que os conhecimentos prévios do aprendiz 
sejam valorizados e que se propiciem subsídios para a ampliação 
desses conhecimentos por meio da leitura realizada.

Além disso, o ato de ler deve ser um processo contínuo de 
formulação e de verificação de hipóteses e previsões sobre o texto. 
As previsões podem ser feitas a partir de aspectos textuais, como 
a superestrutura, o título, as ilustrações, assim como as experiên-
cias e os conhecimentos dos alunos. O espaço para inferências e 
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dúvidas dos alunos nas leituras coletivas em sala de aula, bem como 
o momento após a leitura, deve estar garantido, pois não só dá ao 
professor os meios de avaliar se seus objetivos foram atingidos 
como também possibilita a promoção de debates, oportunizando 
ao discente ambiente para a exposição de seu pensamento crítico e 
reflexivo, assim como a troca de experiências com os colegas.

UMA PROPOSTA DE TRABALHO PARA SALA DE AULA

A proposta de aula consiste na leitura da crônica O cachorro e o coelho, 
de Mário Prata. Iniciaremos a atividade ativando os conhecimentos 
prévios a partir dos sentimentos que as imagens do cachorro e do 
coelho, exibidas em data show5, despertam nos alunos, buscando 
motivá-los e prepará-los para o momento da leitura. Abre-se um 
espaço para que eles expressem seus sentimentos e seus conheci-
mentos de mundo. O professor ainda questiona os alunos sobre a 
amizade entre dois animais de espécies diferentes, como um cachorro 
e um gato, um cachorro e um coelho, um gato e um pássaro. Com 
esse questionamento, o educador já lhes fornece um andaime para 
formulação de hipóteses no momento da leitura. Ele pode, ainda, 
questioná-los sobre que gênero textual o título sugere (carta, fábula, 
conto, crônica, texto de opinião).

Procede-se, então, à leitura dos três primeiros parágrafos:

De vez em quando surgem umas histórias que todos 
que contam juram ser verdade e até dizem que 
tem um primo que conheceu a vizinha da sobrinha 
da pessoa com a qual aconteceu o caso. A mais 
célebre é aquela do sapatinho vermelho da sogra 
que desliza debaixo do banco do carro. Lembrou?

Agora pintou uma nova. Simplesmente genial. 
Quem me contou garante que aconteceu 
na Granja Vianna, bairro da classe média 
alta em São Paulo, semana passada.

5 O professor poderá utilizar os 
recursos disponíveis na escola, 
no caso de não haver recursos 
tecnológicos, como data show.
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Eram dois vizinhos. O primeiro vizinho comprou 
um coelhinho para os filhos. Os filhos do outro 
vizinho pediram um bicho para o pai. O doido 
comprou um pastor alemão. Papo de vizinho:

- Mas ele vai comer o meu coelho.

- De jeito nenhum. Imagina. O meu pastor é 
filhote. Vão crescer juntos, pegar amizade. 
Entendo de bicho. Problema nenhum.

Nesse momento, o professor suspende a leitura do texto, deixando 
que os alunos façam as inferências sobre o que irá acontecer, levan-
tando hipóteses a respeito do motivo de o narrador caracterizar o 
vizinho como “doido” e sobre o relacionamento entre o cachorro e o 
coelho. Assim, o conhecimento prévio do aluno, ativado pelas marcas 
linguísticas presentes no texto, servirá de pistas que serão testadas 
posteriormente. Prossegue-se com a leitura.

E parece que o dono do cachorro tinha razão. Juntos 
cresceram e amigos ficaram. Era normal ver o coelho 
no quintal do cachorro e vice-versa. As crianças, felizes.

Eis que o dono do coelho foi passar o final de semana 
na praia com a família e o coelho ficou sozinho. 
Isso foi na sexta-feira. No domingo, de tardinha, o 
dono do cachorro e a família tomavam um lanche, 
quando entra o pastor alemão na cozinha. Pasmo.

Trazia o coelho entre os dentes, todo 
imundo, arrebentado, sujo de terra e, é claro, 
morto. Quase mataram o cachorro.

- O vizinho estava certo... E agora, meu Deus?

Nova interrupção da leitura para verificar se houve confirmação 
ou não das hipóteses levantadas e formulação de novas inferên-
cias. O professor pode fornecer outro andaime, levando o aluno 
a analisar o valor semântico da forma verbal “parece”, que inicia 
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o trecho. É importante também que o professor abra espaço para 
que os alunos opinem o que fariam se estivessem no lugar dos 
donos do cachorro.

– E agora?

A primeira providência foi bater no cachorro, 
escorraçar o animal, para ver se ele aprendia um 
mínimo de civilidade e boa vizinhança. Claro, só 
podia dar nisso. Mais algumas horas e os vizinhos 
iam chegar. E agora? Todos se olhavam. O cachorro 
rosnando lá fora, lambendo as pancadas.

– Já pensaram como vão ficar as crianças?

– E você cala a boca, porra!

Não se sabe exatamente de quem foi a ideia, mas 
era infalível. Vamos dar um banho no coelho, deixar 
ele bem limpinho, depois a gente seca com o secador 
da sua mãe e coloca na casinha dele no quintal.

Como o coelho não estava muito estraçalhado, 
assim fizeram. Até perfume colocaram no 
falecido. Ficou lindo, parecia vivo, diziam as 
crianças. E lá foi colocado, com as perninhas 
cruzadas como convém a um coelho cardíaco.

Umas três horas depois eles ouvem a vizinhança 
chegar. Notam o alarido e os gritos das crianças. 
Descobriram! Não deu cinco minutos e o dono do 
coelho veio bater à porta. Branco, lívido, assus-
tado. Parecia que tinha visto um fantasma.

– O que foi? Que cara é essa?

Nova interrupção da leitura para verificação das hipóteses. 
Levantar hipóteses sobre o porquê de o dono do coelho ter ficado 
assustado. Perguntas sobre o léxico do texto podem ser feitas, como, 
por exemplo, “o que o narrador quis dizer com coelho cardíaco?”, “o 
que significa lívido?”, “que informação contém a frase formada pela 
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forma verbal “Descobriram!?”. Nesse caso, qual a importância dessas 
expressões no texto? Inferências sobre o que ocorrerá a partir desse 
episódio devem ser levantadas? Volta-se à leitura.

O coelho... O coelho...

– O quê que tem o coelho?

– Morreu!

Todos:

– Morreu? Inda hoje de tarde parecia tão bem...

– Morreu na sexta-feira!

– Na sexta?

– Foi. Antes da gente viajar as crianças 
enterraram ele no fundo do quintal!

A história termina aqui, neste domingo de 
páscoa, de noite. O que aconteceu depois 
não interessa. Nem ninguém sabe.

Mas o personagem que mais me cativa nessa história 
toda, o protagonista da história, é o cachorro.

Imaginem o pobre do cachorro que, desde 
sexta-feira procurava em vão pelo amigo de 
infância, o coelho. Depois de muito farejar, 
descobre o corpo. Morto. Enterrado. O que faz ele? 
Provavelmente com o coração partido, desenterra 
o pobrezinho e vai mostrar para os seus donos. 
Provavelmente estivesse até chorando, quando 
começou a levar porrada de tudo quanto é lado.

O cachorro é o herói. O bandido é o dono do 
cachorro. O ser humano. Sim, nós mesmos, que 
não pensamos duas vezes. Para nós o cachorro 
é o irracional, o assassino confesso. E o homem 
continua achando que um banho, um secador 
de cabelos e um perfume disfarçam a hipocrisia, 
o animal desconfiado que tem dentro de nós.
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Julgamos os outros pela aparência, mesmo 
que tenhamos que deixar esta aparência 
como melhor nos convier. Maquiada.

Coitado do cachorro. Coitado do dono do 
cachorro. Coitado de nós, animais racionais.

Finda a narrativa, é hora de os alunos novamente verificarem a 
confirmação ou não de suas inferências. Abre-se um espaço para 
que eles falem de expectativas sobre o desfecho da história, se foram 
surpreendidos ou não. A cada colocação dos alunos, o professor 
deve proceder como orientador na reformulação, se necessário, 
das respostas dadas, fornecendo, assim, andaimes na construção 
de sentido do texto. Volta-se às inferências feitas no início da leitura 
sobre o gênero do texto a partir de seu título. É possível que o gênero 
fábula tenha sido sugerido. Nesse caso, o final da narrativa apre-
senta mais uma característica desse gênero: a moral. Aqui, andaimes 
podem ser fornecidos para que os alunos percebam que existe uma 
moral. Contudo, o professor deve levar os alunos a refletir sobre a 
possibilidade de se tratar de uma crônica.

Essas são apenas algumas das diversas possibilidades de traba-
lhar um texto. Como foi dito antes, o trabalho de mediação leitora 
deve se adequar a cada turma e a cada aluno, conforme a realidade 
que apresentam. O certo é que o professor deve ser o facilitador 
nesse processo de formação de leitores.

CONCLUSÃO

A discussão sobre o novo modo de pensar o ensino da leitura nas 
escolas brasileiras – nem tão novo assim, uma vez que na década 
de 1980 já havia estudiosos tratando do assunto – necessita sair do 
plano teórico, para tornar-se prática nas salas de aula. Já existem 
manifestações de professores que, compreendendo a sua responsa-
bilidade de formação de leitores, executam a função de mediadores 
de leitura, fornecendo aos alunos andaimes para que participem 
ativamente da construção de sentido do texto, de maneira a desen-
volver habilidades de leitura como prática social.
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Com esse trabalho, foi possível perceber e ratificar o pensa-
mento de outros pensadores, como Ingedore Koch e Vanda Elias 
(2012). Tais autores fornecem sugestões de atividade de leitura com 
base nos conhecimentos prévios dos alunos e em sua capacidade 
de levantar hipóteses e fazer inferências antes, durante e após o 
contato com o texto.

Embora as sugestões sejam bastante pertinentes e condigam com 
a necessidade real dos alunos brasileiros, já que avaliações internas 
e externas comprovam o alto índice de discentes que não compre-
endem o que leem, percebem-se alguns entraves para que elas se 
tornem opções possíveis no contexto escolar do país. Entre eles, 
podemos citar o tímido investimento na formação e na capacitação 
de profissionais para mediação do processo de leitura da forma 
como é proposta. Nossas salas de leitura ainda não são promotoras 
de atividades de leitura frequentes e consistentes, pois a presença de 
variedades de títulos não constitui garantia de formação de leitores. 
Faltam, ainda, espaço, tempo e profissionais que propiciem aos 
professores condições de selecionar livros e analisá-los quanto a 
sua adequação ao público leitor, considerando as particularidades 
de cada sala de aula e de cada educando, assim como é necessário 
planejar previamente a leitura dos textos, para que sejam capazes 
de conduzir as crianças no processo.
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O SARAU LITERÁRIO NUMA 
PERSPECTIVA MULTICULTURAL
Explorando a inquietação 
de Drummond em a rosa do povo
Jucicleide Ferreira Samtos1

Maria do Socorro Maia Fernande Barbosa2

INTRODUÇÃO
Não estou vazio, 
Não estou sozinho, 
Pois anda comigo 
Algo indescritível. 3

Carlos Drummond de Andrade

O processo de aprendizagem da leitura e da escrita em nossas 
escolas passa por sérios problemas. Entre eles, a falta de compre-
ensão leitora e a dificuldade de fluidez escrita, de coerência e de 
coesão de pensamento com os vários sentidos dos textos, o que 
muitas vezes prejudica o desempenho de nossos alunos na escola.

Dados de análise do desempenho educacional brasileiro, publi-
cados em 2012, revelam que ainda estamos longe de alcançar metas 
razoáveis de desempenho qualitativo em sala de aula, principalmente 
no que se refere à língua portuguesa. Isso ocorre, embora haja alguns 
avanços na área, fruto de um esforço coletivo de professores de todo 
o país, inclusive os do estado do Ceará. Vejamos:

Tabela 1 – SAEB (desempenho médio).

4ª/5º EF - Port.
Ceará (2011) 189,9

Região Nordeste (2011) 174,6

Brasil (2011) 209,6

Pontuação mínima desejável 200

Fonte: MEC/INEP.

1 Professora das redes pública 
estadual e municipal de 
Fortaleza. Aluna do Mestrado 
em Letras, ProfLetras, UERN, 
Unidade Pau dos Ferros. 

2 Professora Doutora do 
PROFLETRAS/CAMEAM/UERN

3 Versos do Poema “Carrego 
Comigo”, extraído do livro A rosa 
do povo.
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Considerando 200 como o mínimo desejável para as séries iniciais 
e 275 para as séries finais, vemos que há um longo caminho ainda 
a percorrer. No Caderno de Matrizes da Prova Brasil, de 2008, essa 
preocupação se manifesta por meio da importância dada à leitura e 
à escrita de textos em diversos gêneros e em diferentes situações, 
tendo sempre como base o processo de aprendizagem a ser viven-
ciado na escola.

Diversas publicações tratam das temáticas sobre leitura e escrita, 
entre elas podemos citar as matrizes de referência para o ensino 
fundamental, segundo as quais 

Ler e escrever, por suas particularidades formais e 
funcionais são também competências mais especifi-
camente desenvolvidas no ambiente escolar. Tanto os 
textos escritos de uso mais familiar (como o bilhete, 
a carta), quanto os textos de domínio público (como 
o artigo, a notícia, a reportagem, o aviso, o anúncio, 
o conto, a crônica, etc.) são objetos do estudo siste-
mático na escola.

Daí a importância de promover-se o desenvolvimento, 
no aluno, da capacidade de produzir e compreender 
textos dos mais diversos gêneros, e em diferentes 
situações comunicativas, tanto na modalidade escrita 
quanto na modalidade oral (BRASIL, 2008, p.18).

Diante do exposto, constatamos a grande necessidade de que 
sejam trabalhados, no ambiente escolar, diversos tipos de texto para 
que os alunos se tornem leitores e escritores proficientes. Partindo 
desse pressuposto, realizamos várias reflexões e discussões acerca 
do baixo desempenho acadêmico nas avaliações internas da Escola 
de Ensino Fundamental e Médio Monsenhor Dourado e na média 
de proficiência no SPAECE 4, na disciplina de Língua Portuguesa. 
Resultados não apenas dos alunos do Ensino Fundamental mas 
também dos alunos do Ensino Médio fizeram com que nascesse, entre 
todos os envolvidos com o ensino e com a aprendizagem, o desejo 
de reverter o quadro, trabalhando com o que os alunos gostavam.

A Leitura, a dança, o teatro, as músicas, poesias, os contos e 
as lendas folclóricas fizeram parte do cenário do projeto Práticas 
de letramento utilizando o Sarau Literário, objetivando estimular e 
proporcionar ao aluno contato com os diferentes gêneros textuais 
e integrando uma interdisciplinaridade que envolvesse literatura 

4 Sistema Permanente de 
Avaliação da Educação Básica 
do Ceará (SPAECE). Para 
detalhes: <http://www.spaece.
caedufjf.net/>.
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brasileira, língua portuguesa e arte. Levando em consideração esses 
fatores, por um lado, e sabendo da necessidade de melhoria do 
desempenho escolar de nossos alunos, por outro, pensamos em 
construir um projeto que pudesse aliar sua sensibilidade artística à 
necessidade de qualificarmos sua compreensão leitora, sua escrita 
e sua desenvoltura em relação à oralidade.

Assim, o projeto nasceu a partir do desejo de gestores, de coorde-
nadores e de professores, que acreditavam no potencial dos alunos 
para desenvolver trabalhos artísticos. Em princípio, impulsionado 
pelas artes, mas, ao final, foi unindo-o à literatura que se pôde 
proporcionar resultados marcantes.

O projeto tinha como objetivos principais:

• proporcionar o incentivo à leitura;

• estimular e aprimorar a capacidade linguística;

• desenvolver a produção de textos;

• valorizar e fortalecer a relação 
interpessoal e o respeito;

• desenvolver o interesse por autores, 
escritores e poetas renomados.

Denominado “Projeto de Práticas de Letramento utilizando o Sarau 
Literário”, pretendemos proporcionar, por meio de seu desenvol-
vimento, momentos de prazer e de alegria aos alunos e a toda 
comunidade escolar, buscando resgatar e desenvolver o hábito de 
leitura e de escrita com o uso da literatura. Buscamos melhoria da 
oralidade, por meio de poesias, contos, crônicas, lendas folclóricas, 
despertando o gosto pelas manifestações artísticas, tais como 
a música, a dança e o teatro.

Além de envolver a comunidade escolar e a local em atividades de 
leitura, objetivamos divulgar as várias possibilidades para despertar 
o gosto pela leitura. Para tanto, existem diversas teorias sobre o 
assunto. Apesar das dificuldades, há vários meios estratégicos para 
estimular os alunos a adquirirem o gosto e o hábito de ler, pois a baixa 
qualidade da leitura tem sido apontada como a causa primordial 
para o fracasso escolar, ou seja, a leitura influencia na aprendizagem 
de todos os outros conteúdos das diversas áreas de conhecimento.



`

156

Portanto, faz-se necessário que cada professor tenha um conhe-
cimento profundo do ler e do escrever na sua área de atuação, para 
que o diálogo se faça com segurança e com fecundidade, apesar das 
dificuldades em sua efetivação, pois, segundo Kleiman (2008, p. 488),

Uma das razões para as incertezas do professor face 
à mudança paradigmática profissional, que coincide 
com um ambiente de desprestígio e exacerbação dos 
docentes, é o desconhecimento, por parte do alfa-
betizador e do professor de língua portuguesa, das 
teorias de linguagem que embasam os documentos 
oficiais, pois elas não fazem parte da maioria dos 
programas dos cursos de Pedagogia e de Letras que 
os formam (SOARES, 2006).

Nessa perspectiva, a alternativa utilizada, o Sarau Literário, foi 
um tipo de metodologia que buscou resgatar a cultura de contar e 
ouvir histórias, recitar poesias, despertar o gosto pela leitura, trazer 
memórias de brincadeiras antigas, envolvendo a comunidade escolar 
interna e externa para ouvir boa leitura, escutar músicas e curtir 
belas histórias por meio da leitura de livros, poesias, apresentação 
teatral, num momento de inovação, de descontração e de satisfação. 
Coube à escola envolver os alunos no projeto e procurar estratégias 
necessárias para a melhoria do ensino e da aprendizagem, uma vez 
que ela não pode eximir-se de sua tarefa educativa no que se refere 
à formação plena do cidadão nem a sua função social primordial: 
a difusão de saberes.

FUNDAMENTOS DO PROJETO

Partimos, então, do pressuposto de que o letramento tem duas 
dimensões: individual e social, as quais se relacionam entre si. 
O letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura 
e de escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se 
relacionam com necessidades, valores e práticas sociais. Esse pensa-
mento tem como base a afirmação de Soares (2006, p. 72), de que 
“letramento não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades 
individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita 
em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social”.
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Ao desenvolver o “Projeto Práticas de Letramento Utilizando o Sarau 
Literário”, procuramos enfatizar que a leitura está presente em todos 
os momentos da nossa vida e compreende todo um contexto, desde 
muito antes mesmo de as pessoas entrarem na escola; por isso, 
se faz necessário considerar os conhecimentos que os alunos já 
possuem acerca desse processo. Dessa forma, um ensino efetivo 
da linguagem significa não só capacitar o aluno a utilizar a língua 
em diversas situações mas resgatar a cultura da prática de contar 
e ouvir histórias, recitar poesias, despertando o gosto pela leitura. 
No desenvolvimento do projeto, procuramos nos apoiar no trabalho 
com sequência didática, pois, segundo Rojo (2012, p. 98), “O trabalho 
com as sequencias didáticas possibilita que os alunos produzam 
sentidos com o gênero estudado, apropriem-se dele, reconstruam-no 
para, posteriormente, criarem sua própria versão”.  

Sabemos que a linguagem é, portanto, um dos fatores primor-
diais ao processo de aquisição de conhecimentos. Ao estudarmos 
a linguagem, estamos ultrapassando a transmissão de conceitos 
gramaticais, pois a língua se realiza no seu uso, nas práticas sociais 
nas quais os indivíduos se apropriam de conteúdos, transforman-
do-os em conhecimento próprio por meio da ação sobre eles. 
Portanto, faz-se necessário que o aluno conheça e utilize elementos 
constitutivos da linguagem de forma reflexiva e funcional.

Um aspecto considerado primordial para a realização desse 
projeto foi a importância do ato de ler, pois essa ação permite 
melhor compreensão dos fatos, da história e da vida, tendo papel 
fundamental na formação do indivíduo, proporcionando ao homem 
seu aperfeiçoamento como ser humano. Estabelecemos um ponto 
de concordância com Silva (1981, p. 2), na afirmação de que “Ler é 
antes de tudo compreender o mundo”, pois, se estamos inseridos no 
mundo que nos oferece os mais variados contextos, somos capazes 
de compreendê-lo e de refletir sobre ele, elaborando nossos próprios 
conceitos; podemos nos considerar “letrados”, não no sentido restrito 
da palavra, mas em seu sentido amplo, vinculado a “letramento”.

Ainda segundo Soares (2006, p. 58), 

Letramento não é apenas ensinar a ler e a escrever, 
mas é, também, e, sobretudo, levar os indivíduos – 
crianças e adultos -  a fazer uso da leitura e da escrita, 
envolver-se em práticas sociais de leitura e de escrita, 
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o que está relacionado com as condições sociais, culturais e econô-
micas dos indivíduos. Concordamos com a autora, pois, a todo 
instante, estamos nos deparando com situações de letramento 
na vida cotidiana, o que nos faz adquirir informações por meio da 
leitura, buscar notícias e lazer nos jornais, interagir e selecionar o que 
desperta nosso interesse.

PROJETO PRÁTICAS DE LETRAMENTO 
UTILIZANDO O SARAU LITERÁRIO: APLICAÇÃO

Destinado a toda a comunidade escolar, mais especificamente aos 
alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, os quais optaram pela 
temática de seu interesse, trabalhamos, neste projeto, com o autor 
Carlos Drummond de Andrade – Poemas de A Rosa do Povo, Claro 
Enigma, Eu, Etiqueta, Amar se aprende amando, A última pedra no 
meu caminho, E agora José? e outros. Tais obras foram escolhidas 
por fazerem referência à situação social e proporcionarem aos 
alunos uma reflexão existencial, problema que estava inserido na 
vida pessoal de cada um deles da referida série. Isso fez com que 
se possibilitasse a inserção de aspectos de multiculturalidade, de 
inquietação e de questionamento pessoal e social, o que favoreceria 
a uma postura mais reflexiva por parte dos alunos e proporcionaria 
maiores possibilidades de debates, de discussões acerca da realidade 
de seu entorno e de situações de vivência cotidiana. Sua aplicação 
ocorreu no período de 05 a 09 de agosto do corrente ano, por ocasião 
do Dia do Estudante, nas aulas de Língua Portuguesa, funcionando 
como ensaio, com culminância na noite do dia 09/08/13.

Em primeiro lugar, houve uma apresentação da situação 
de comunicação, na qual expomos todos os passos do projeto. 
Em seguida, por meio de uma produção escrita inicial, realizamos 
uma sondagem sobre o que os alunos já conheciam do gênero 
a ser estudado. Após essa “tempestade de ideias”, distribuímos 
vários poemas de Carlos Drummond de Andrade na sala de aula, 
para que os alunos lessem e percebessem suas características. 
Tivemos ainda um momento na sala de informática da escola, no 
qual os alunos pesquisaram vida e obra do autor e produziram 
um texto sobre o assunto. Foi o momento em que a maioria das 
atividades aconteceu, pois no local se poderia produzir desde os 
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textos até as apresentações com as mídias digitais (computador, 
câmera, data show, lousa digital, internet). Foram gravados vídeos 
contendo todos os ensaios das apresentações dos alunos, tais como 
recitação de poesias, encenação de peças teatrais, danças, sem que 
eles percebessem, que, posteriormente, seria mostrado durante a 
culminância do projeto.

Cada dia da semana, realizamos a apresentação de um grupo de 
alunos na sala, os quais escolheram sua própria forma de apresen-
tação (poesia, dramatização, dança, jogral, crônicas, charges etc.). 
As apresentações foram realizadas utilizando a criatividade deles, 
bem como orientadas e acompanhadas pelo professor responsável 
pela sala. Recomendamos que os textos não fossem extensos, 
pois suas apresentações aconteceriam na culminância para toda a 
escola, para seus pais ou responsáveis. No dia das apresentações 
finais, tanto alunos como professores e pais se surpreenderam 
com os vídeos gravados ao longo da semana, bem como com as 
apresentações ao vivo, pois realmente foram revelados diversos 
talentos: músicos, cantores, escritores, atores, coreógrafos, dese-
nhistas, caricaturistas, entre outros.

Ao final da aplicação do projeto, foi feita uma avaliação tanto 
para os alunos da turma participante como para os demais alunos 
da escola que puderam participar da culminância, pois estes foram 
selecionados por meio de avaliações feitas pelos professores, relacio-
nadas a comportamento disciplinar na sala de aula e a desempenho, 
e entre os que mais liam livros na biblioteca, o que resultou em um 
número de 200 participantes.

Foram feitos questionamentos do tipo:

1. Como você avalia o projeto “Práticas de 
Letramento utilizando o Sarau Literário”?

2. Como foi participar do projeto?

3. O que você aprendeu com o projeto?

4. O que você mais gostou na realização do projeto?

5. Você possui alguma sugestão para o projeto?
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Tanto alunos como professores e pais avaliaram o projeto como 
algo muito bom, que deveria se estender para as demais turmas da 
escola. Porém, acrescentaram que deveria ser realizado com maior 
espaço de tempo, para o seu desenvolvimento e conclusão e em 
todos os anos, a fim de tornar-se uma atividade permanente na 
escola. Os alunos relataram que participar do projeto foi muito bom e 
que passaram a ver o quanto a leitura é importante para o desenvol-
vimento das pessoas, visto que o projeto favoreceu o conhecimento 
da vida e dos poemas do autor trabalhado e fortaleceu a prática 
do trabalho em equipe. Já os professores da escola ressaltaram a 
questão de muitos artistas terem sido revelados durante o processo. 
Salientaram também que puderam perceber várias facetas diferentes 
de seus alunos, que, em suas atividades corriqueiras de sala de aula, 
não havia como fazê-lo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto “Práticas de Letramento utilizando o Sarau Literário” foi 
bastante positivo, pois como é uma prática simples e aplicável, em 
um curto espaço de tempo, mostrou transformações no contexto 
escolar. Por meio dele, os alunos venceram a timidez; estimulamos 
a revelação de novos autores; proporcionamos a expansão do 
conhecimento e do pensamento crítico; valorizamos o ser humano, 
fazendo-o refletir sobre sua própria identidade, a fim de modificar 
e melhorar a comunidade local. Sua aplicação pôde proporcionar, 
ainda, o desenvolvimento do vocabulário, da concentração, da disci-
plina, do respeito e da solidariedade e, principalmente, estimular 
o contato com as pessoas e uma melhor convivência entre alunos, 
professores, funcionários e comunidade em geral.

Concordando com Almeida (2009, p. 17), segundo o qual “o sarau 
é um dos dispositivos mais proveitosos para criar no leitor o gosto 
pelo texto”, vimos que algo pôde ser constatado durante a aplicação 
do projeto. Concluímos, ainda, que desenvolver atividades de leitura 
permanente, de modo que os alunos leiam para os demais, ou esco-
lher um poema para ler aos colegas, propiciando um sarau literário, 
é uma prática bastante eficiente que pode nos trazer excelentes 
resultados em sala de aula, como atividade do dia a dia, aproveitando 
permanentemente os estímulos lançados durante a execução do 
referido projeto.
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Ao se verificar recepção positiva por parte de alunos e profes-
sores, pensamos ser aconselhável realizar novamente o projeto, mas 
implementando-o em uma perspectiva maior, que pudesse abranger 
todas as séries da escola. Uma ação que envolvesse professores de 
todas as disciplinas, cada um dando sua contribuição à formação de 
leitores e de escritores, fazendo desse um projeto permanente de 
Letramento para toda a escola.

Alguns aspectos seriam necessários mudar, como em relação 
ao tempo de organização, aplicação e execução, pois trabalhamos 
apenas um autor e vimos o quanto não pudemos aprofundar muito 
os conhecimentos acerca dele, já que era um projeto de sala de 
aula, com uma previsão de trabalho de menos de duas semanas. 
Do mesmo modo, é necessário o apoio das outras áreas de conhe-
cimento (Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza), que 
ainda consideram a leitura como responsabilidade apenas da área de 
Linguagens e, por esse motivo, não tiveram muito comprometimento 
no momento das apresentações. Perder a tentativa de transformar 
o projeto em uma possibilidade de trabalho transdisciplinar foi um 
ponto observado durante a sua aplicação.

Silva (1981, p. 43) explicita as várias funções da leitura; uma delas 
nos coloca que “Leitura é uma atividade essencial a qualquer área do 
conhecimento e mais essencial ainda à própria vida do ser humano”. 
Com essa afirmativa, podemos fundamentar o que foi abordado no 
decorrer desse projeto, pois o trabalho de leitura na escola deve ter 
como objetivo primordial proporcionar meios para que os alunos 
possam analisar e compreender as ideias dos autores e buscar no 
texto os elementos básicos e seus efeitos de sentido.

É muito importante que o leitor se envolva, emocione-se e adquira 
uma visão dos vários materiais portadores de mensagem presentes 
na comunidade em que vive para que consiga fazer suas próprias 
reflexões sobre o seu contexto, expandindo seu acesso à cultura, à 
educação, à cidadania e à construção de seu conhecimento. Assim, ele 
não mais estaria “vazio”, “sozinho”, pois, ao abrir os olhos para o outro, 
para o mundo, para o que está ao seu redor, ele passa a carregar 
outro sentido de vida, a andar com ele como “algo indescritível”.
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LETRAMENTO LITERÁRIO 
NO CICLO BÁSICO DE 
ALFABETIZAÇÃO
Sequência didática para desenvolvimento 
da compreensão leitora
Leda Marques Loth1

Marli Hermenegilda Pereira2

INTRODUÇÃO

O professor que realmente ensina, quer dizer, que 
trabalha os conteúdos no quadro da rigorosidade do 
pensamento certo, nega, como falsa, a fórmula farisaica 
do ‘faça o que mando e não o que eu faço’. Quem pensa 
certo está cansado de saber que as palavras a que 
falta a corporeidade do exemplo pouco ou quase nada 
valem. Pensar certo é fazer certo (FREIRE, 1997, p. 38).

Essas palavras, do educador Paulo Freire, relacionam-se ao letra-
mento literário, pois a formação do gosto pela leitura em crianças 
e em jovens muitas vezes inicia-se pela convivência com um leitor 
eficiente e apaixonado. Se esse leitor competente e fascinado 
pela leitura é o professor da criança e do jovem, a probabilidade 
do aprendiz envolver-se com os textos literários é maior. Dados 
da pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”3 revelam que 45% dos 
leitores entrevistados declararam que quem mais os influenciou a ler 
foi o professor ou a professora.

Sendo assim, é importante que o professor tenha consciência de 
seu papel como agente letrador4, especialmente ao trabalhar com 
o texto literário nos primeiros anos de escolaridade. A seleção do 
livro de literatura infantil para o trabalho em sala de aula e também 
para leitura individual extraclasse, considerando as especificidades 
dos textos e adequando-os às capacidades e maturidade dos alunos 

1 Mestranda do Mestrado 
Profissional em Letras 
(Profletras) na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
e-mail: prof.leda.marques@
gmail.com.

2  Professora de língua 
portuguesa do curso de Letras 
e professora do Mestrado 
Profissional em Letras 
(Profletras) da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRJ), e-mail:hpmarli@terra.
com.br

3 Pesquisa realizada pelo 
Instituto Pró-livro em 2012. 
Disponível em: <www.prolivro.
org.br>. Acesso em: 14 jan. 2014.

4 Segundo Bortoni, Machado 
e Castanheira (2012, p. 26), 
“todo professor é por 
definição um agente de 
letramento e todo professor 
precisa familiarizar-se com 
metodologias voltadas para 
as estratégias facilitadoras da 
compreensão leitora”.
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leitores, é fundamental para criar um ambiente de motivação e ludi-
cidade, em que o desenvolvimento linguístico, afetivo e social dos 
estudantes seja respeitado.

Reconhece-se, ainda, a relevância da análise de obras literárias 
como meio de conhecer outras formas de agir, outras realidades, 
outros mundos – independentemente de ser verossímeis ou não. 
Em síntese, a leitura e a compreensão de textos literários propicia 
o conhecimento do "outro". Como defende Cosson (2006, p. 30),

[...] Na escola, a leitura literária tem a função de nos 
ajudar a ler melhor, não apenas porque possibilita a 
criação do hábito de leitura ou porque seja prazerosa, 
mas sim, e, sobretudo, porque nos fornece, como 
nenhum outro tipo de leitura faz, os instrumentos 
necessários para conhecer e articular com proficiência 
o mundo feito linguagem.

O presente artigo parte do pressuposto de que atividades 
de mediação desenvolvidas pelo professor – antes, durante e 
após a leitura do texto literário – podem auxiliar no desenvolvi-
mento da compreensão leitora no ciclo básico de alfabetização. 
Consequentemente, elas podem ajudar a desenvolver algumas das 
habilidades aferidas pela Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA)5. 
Entre elas, destacam-se: reconhecer a finalidade do texto (H3); loca-
lizar informações explícitas em textos (H4); compreender os sentidos 
de palavras e expressões em textos (H5); realizar inferências a partir 
da leitura de textos que articulem a linguagem verbal e não verbal 
(H7); identificar o assunto de um texto (H8) e estabelecer relações 
entre partes de um texto marcadas por elementos coesivos (H9).

A finalidade deste trabalho é apresentar uma sequência didática6 
para o desenvolvimento da compreensão leitora em crianças matri-
culadas no ciclo básico de alfabetização, por meio da leitura mediada 
pelo professor do livro “Os invisíveis”– escrito por Tino Freitas e ilus-
trado por Renato Marconi. Na próxima seção, são sintetizados alguns 
critérios para a seleção de obras literárias para leitores iniciantes 
(crianças de 4 a 8 anos) e também o processo de andaimagem. 
Em seguida, propõe-se uma sequência didática – elaborada a partir da 
obra citada – em que são sugeridas atividades de pré-leitura, leitura 
compartilhada e pós-leitura, correlacionando-as com algumas das 
habilidades descritas na matriz de referência da Avaliação Nacional 

5 A Avaliação Nacional da 
Alfabetização consiste em uma 
“avaliação externa universal 
do nível de alfabetização ao 
final do 3º ano do ensino 
fundamental, aplicada pelo 
INEP” (art. 9º, inciso IV). 
Maiores informações em: 
<http://download.inep.gov.br/
educacao_basica/saeb/2013/
livreto_ANA_online.pdf>. 
Acesso em: 14 jan. 2014.

6 Dolz e Schneuwly (2004) 
definem sequência didática 
como “um conjunto de 
atividades escolares 
organizadas, de maneira 
sistemática, em torno de 
um gênero textual oral ou 
escrito” (p.97).
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da Alfabetização (ANA). Por fim, há algumas considerações sobre a 
relevância do uso da "andaimagem" e de suas funções tutorias em 
aulas de leitura.

PLANEJAR A LEITURA MEDIADA 
DE LIVROS LITERÁRIOS

Primeiramente, é necessário ressaltar a importância de o professor 
reconhecer o texto literário em meio a tantos outros que circulam 
numa sociedade grafocêntrica. Os livros informativos são também 
importantes para o letramento7, uma vez que despertam a curio-
sidade e ampliam o conhecimento enciclopédico e vocabular das 
crianças. Ajudam, inclusive, a refletir sobre a realidade circundante 
ao tratar de temas da atualidade, como ecologia, diversidade cultural, 
cuidados com o corpo, curiosidades matemáticas e científicas, trân-
sito, ética e tantos outros.

Entretanto, os livros literários – sejam narrativas, textos dramá-
ticos ou poemas –, além de despertar para o conhecimento do outro 
e do mundo, possibilitam a compreensão do mundo interior, pois 
permitem uma conexão maior com as emoções e os afetos. Além 
disso, promove o acesso à diversidade estética pelo contato com as 
diferentes formas, tanto de ilustrações quanto de recursos linguís-
ticos utilizados. No artigo “Alfabetização e literatura”, Magda Soares 
salienta que

A literatura infantil insere-se em duas áreas: na área da 
arte, porque desenvolve na criança o gosto pela leitura 
literária que é diversão, emoção, prazer; na área da 
pedagogia, porque é meio de formação do leitor, parti-
cularmente do leitor literário (SOARES, 2010, p. 20).

Dessa forma, o professor precisa estar atento ao selecionar o livro 
literário com qual desenvolverá atividades de leitura. Previamente, é 
necessário conhecer os alunos: o contexto de vida, o nível vocabular, 
o tipo de contato que eles têm com livros literários, as preferências, 
a capacidade de concentração, entre outros, para que o livro lido em 
classe seja ao mesmo tempo acessível e desafiante – acessível, por 

7 Conforme Kleiman (2010), 
pode-se definir “o letramento 
como um conjunto de práticas 
sociais que usam a escrita, 
como sistema simbólico e 
como tecnologia, em contextos 
específicos, para objetivos 
específicos.
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apresentar extensão, tema e linguagem compatíveis com o grupo 
e desafiante, por propor novas possibilidades de imaginação, de 
sensações e de reflexão.

Depois, é relevante ater-se aos seguintes critérios: os livros devem 
tratar de temas humanos, evitando compactuar com estereótipos e 
imposições moralistas. O tratamento dado ao tema deve promover 
no aluno alguma reflexão, problematização, sensibilização, ou seja, 
é relevante que o texto literário atue não apenas no âmbito da 
cognição mas também no afetivo, despertando algum tipo de encan-
tamento, de dúvida ou até de estranhamento. Atenção especial, na 
literatura infantil, deve ser dispensada ao projeto gráfico do livro. 
As ilustrações precisam ser atraentes e instigantes, para despertar 
nas crianças o desejo de articular o texto verbal ao não verbal, levan-
do-as a perceber a criatividade, a beleza e a qualidade das imagens 
impressas, à proporção que são apresentadas a diferentes livros 
com projetos gráficos diversos.

Em síntese, a escolha de um bom livro literário favorece o trabalho 
do professor, já que a probabilidade de a maior parte dos alunos 
do grupo envolver-se com a atividade de leitura aumenta quando 
a obra é interessante. Logicamente, as chances de interação tanto 
com o professor no momento da leitura quanto com seus pares na 
pós-leitura também são ampliadas diante de um livro que possibilite 
a fruição estética.

Após a seleção de uma obra de literatura infantil, cabe ao professor 
preparar atividades orais e escritas abordando as estratégias de 
pré-leitura, leitura e pós-leitura do livro. Por tratar-se de turma de 
ciclo básico de alfabetização, essas estratégias serão trabalhadas 
pelo professor valorizando as variadas formas de interação: orali-
dade, registros escritos (geralmente tendo o professor como escriba 
do que é falado pelos alunos), imagens e elementos paralinguísticos 
(como o sorriso, o olhar, sinais com as mãos) e os suprassegmentais 
(como as pausas e mudanças no tom de voz).

A interação entre professor e alunos nas aulas de leitura compar-
tilhada é assimétrica e institucionalizada. Logo, há uma hierarquia 
e um caráter diretivo inerente a essa interação, pois o professor 
é aquele que dispõe de maior conhecimento do assunto, pois é 
leitor proficiente. Além disso, o profissional dispõe de mais recursos 
linguísticos e, consequentemente, usa-os para guiar a interação a 
objetivos pré-determinados.
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Intimamente, ligado à interação entre professor e alunos, está o 
processo de scaffolding (andaimagem). Conforme Bortoni-Ricardo, 
Machado e Castanheira (2012), o conceito de andaimagem “[...] 
está baseado na tradição de estudos do discurso de sala de aula 
e se deriva da teoria sociocultural de língua e aprendizagem avan-
çada pelo psicólogo russo Lev. S. Vygotsky (BORTONI-RICARDO; 
MACHADO; CASTANHAIERA, 2012, p. 26). Os "andaimes" referem-se, 
então, a um tipo de apoio dado por um parceiro mais competente 
na execução de uma tarefa que o aluno ainda não está apto a 
executar com autonomia.

Conforme Montenegro (2012), as funções tutorias da andaimagem 
podem ser assim sintetizadas: recrutamento (recursos utilizados 
pelo professor para obter atenção daqueles que estão dispersos); 
redução em graus de liberdade (possibilidade de simplificar uma 
tarefa, segmentando-a para reduzir sua complexidade e também 
as probabilidades de equívocos do aprendiz e/ou sua desistência); 
manutenção da direção (incentivos para o aluno perseverar na 
execução da tarefa); ênfase em características críticas (destaque 
dado pelo professor a itens importantes da tarefa, redirecionando 
a atenção dos alunos para pontos que favoreçam a sua melhor 
execução); controle da frustração (frases pontuais que restauram 
a confiança dos alunos, propiciando a redução da tensão durante a 
execução da tarefa) e demonstração (também denominada mode-
lagem, recurso em que o professor apresenta a solução parcial 
ou completa da tarefa para que os alunos possam tentar imitá-lo 
adequadamente em atividades similares no futuro).

A seguir, há a proposta de uma sequência didática para leitura 
compartilhada em classe do livro “Os invisíveis”, de Tino Freitas, tendo 
o professor como principal mediador das estratégias de leitura.

LEITURA MEDIADA PELO PROFESSOR DA OBRA “OS 
INVISÍVEIS”, DE TINO FREITAS E RENATO MORICONI

A obra “Os invisíveis”, escrita por Tino Freitas e ilustrada por Renato 
Marconi, apresenta um projeto gráfico primoroso e um tema atual 
e interessante: a invisibilidade social. As ilustrações são estilizadas 
e feitas apenas com as cores preta, branca, cinza e laranja. Há um 
cuidado especial com as proporções das imagens e o recurso de 
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projeção de cenas em primeiro e segundo planos. Quanto ao texto 
verbal, é interessante destacar que é simples, porém não simplista. 
As frases são curtas e estão bem diagramadas na página, mantendo 
uma relação de complementariedade com as ilustrações.

Antes de iniciar a leitura, é importante que o professor prepare o 
ambiente físico de forma acolhedora. Se não houver um tapete para 
“contação de estórias”, pode-se improvisar colocando as cadeiras (ou 
carteiras) em círculo ou semicírculo. É interessante que o professor 
possa sentar-se de forma que todos o vejam e vejam o livro, mas 
que não fique muito distante, ou simplesmente em pé, numa 
postura autoritária. A disposição do grupo na sala deve possibilitar 
a visualização do livro, a escuta do professor e a participação de 
todos. Imprescindível também é a determinação do momento do dia 
em que a atividade ocorrerá. Atividades de leitura que demandam 
concentração por parte dos alunos não devem ser realizadas após 
atividades cansativas que geram agitação e fadiga, como o recreio 
ou a educação física.

Preparado o ambiente, é importante que o professor crie estraté-
gias de motivação para a escuta da narrativa.  Antes de apresentar o 
livro, o professor pode, por exemplo, contar para os alunos o que o 
levou a selecionar aquele livro, quais as impressões que teve durante 
a primeira leitura, por que considera a obra importante para uma 
leitura compartilhada com a turma, o que espera da turma durante a 
leitura da obra, em suma, o professor pode fazer um pequeno relato 
de seu envolvimento pessoal com a obra que irá compartilhar, pois, 
como defende Solé (1998),

[...] a motivação está intimamente relacionada às 
relações afetivas que os alunos possam ir estabele-
cendo com a língua escrita. Esta deveria ser mimada 
na escola e mimados os conhecimentos e progressos 
das crianças em torno dela. Ainda que muitas vezes 
se preste atenção à presença e funcionalidade do 
aspecto escrito na sala de aula, gostaria de insistir de 
novo em que esta vinculação positiva se estabelece 
principalmente quando o aluno vê que seus profes-
sores, e em geral as pessoas importantes para ele, 
valorizam, usam e desfrutam da leitura e da escrita 
e, naturalmente, quando ele mesmo pode desfrutar 
com sua aprendizagem e domínio (SOLÉ, 1998, p. 92).
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Após esse breve relato, o professor pode iniciar as atividades de 
pré-leitura. Entende-se por pré-leitura o conjunto de atividades em 
que o leitor é convidado a imaginar, prever, adivinhar, formular hipó-
teses. São atividades importantes porque ativam o conhecimento 
prévio do leitor iniciante e também estimulam as habilidades de 
investigação. Segundo Kleiman (1995, p. 34-35),

Os objetivos são também importantes para um outro 
aspecto da atividade do leitor que contribui para a 
compreensão: a formulação de hipóteses. Vários 
autores consideram que a leitura é, em grande medida, 
uma espécie de jogo de adivinhação, pois o leitor ativo, 
realmente engajado no processo, elabora hipóteses e 
as testa, à medida que vai lendo o texto.

Uma alternativa viável é o professor preparar sacolas de plás-
tico escuro, cada uma contendo algo dentro (podem ser pequenos 
objetos de formato peculiar, como lápis, chave, livro, sabonete, 
ursinho de pelúcia, colher ou até alimentos como laranja, banana, 
maçã, grãos de feijão etc.).

Com os alunos sentados em círculo, o professor distribui uma 
sacola de cada vez para ser passada pelas mãos dos alunos, que 
tentam deduzir, por meio do tato, da audição e do olfato, o conteúdo 
de cada sacola. Esse desafio pode ser denominado “O que você não 
pode ver?”, sendo essa a pergunta mobilizadora, à medida que cada 
nova sacola é entregue para um aluno, após o aluno precedente ter 
deduzido o conteúdo da sacola anterior. O professor, evidentemente, 
precisa comunicar ao grupo a principal regra da brincadeira: “não é 
permitido abrir a sacola”. A ideia principal é tentar descobrir o que 
muitas vezes se encontra invisível aos olhos. Encerrada a brincadeira, 
o professor pede para alguns deles comentarem com o grupo como 
se sentiram no decorrer do desafio.

A seguir, o professor pede que todos olhem atentamente a capa 
do livro “Os invisíveis”. Questiona sobre a ilustração: “O que mostra 
a capa do livro?” Depois, lê em voz alta o conteúdo da capa para o 
grupo: título, autor, ilustrador e editora, mostrando a posição de 
cada palavra na capa. Então, dirige-lhes perguntas, como: “O que 
podemos encontrar nesse livro?” e “O que ou quem são ‘os invi-
síveis’?”. Considerando as respostas dadas pelos alunos, faz um 
registro das hipóteses sobre o conteúdo do livro no quadro, para 
posterior verificação.
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Figura 1 – Reprodução da capa do livro “Os invisíveis” de 
Tino Freitas e Renato Moriconi (Ed. Casa da Palavra).

Inicia-se, então, a leitura propriamente dita. É preciso observar 
sempre a velocidade da leitura e da mudança de páginas, a 
pronúncia clara das palavras, o tom da voz e outras estratégias de 
sedução que podem ser treinadas previamente nas horas dedicadas 
a preparação das aulas.

Finalizada a leitura do livro, o professor iniciará as atividades de 
compreensão leitora. A primeira delas pode ser a checagem das 
hipóteses registradas no quadro. Essa verificação é essencial porque 
contribui para a interiorização da função da escrita como registro, além 
de valorizar as participações orais. É útil também para desenvolver a 
habilidade “realizar inferências a partir da leitura de textos verbais” 
(descritor H6 da ANA), pois cada hipótese formulada pelos alunos será 
retomada, considerando o texto ouvido. Logo, compete ao professor 
favorecer a realização dessas inferências, indagando a turma sobre 
qual hipótese foi confirmada, qual ficou próxima do assunto tratado 
no livro e qual se distanciou, possibilitando que façam confronto entre 
o imaginado por eles com o registrado na obra lida.
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Outra possibilidade é a retomada oralmente dos elementos 
formais do texto, como: título, autor, ilustrador e editora, ativando, 
assim, a memória dos alunos. Nessa etapa, há o trabalho com a 
habilidade “localizar informações explícitas em textos” (descritor H4 
da ANA), já que os alunos precisam compreender as especificidades 
do suporte livro, aprendendo sobre os elementos da capa. Nota-se 
atualmente que muitas crianças escolarizadas, mas que têm pouco 
acesso a materiais impressos, não sabem diferenciar livros, revistas, 
folhetos ou gibis, por exemplo.

O professor passa, então, a investigar sobre o conteúdo da história 
com questionamentos do tipo: quem é o personagem principal? 
Como ele era no início da história? Com quem ele vivia? Como era o 
seu dia a dia? Qual a diferença existente entre ele e seus familiares? 
Passado um tempo na história, o que houve com ele? Por que o livro 
chama-se “Os invisíveis”? Essas questões facilitam a “identificação do 
assunto de um texto”, habilidade descrita em H8 da ANA.

É interessante também recuperar oralmente a história por meio 
do texto não verbal. O professor passa página por página, pergun-
tando aos alunos qual parte da história é contada naquela página. No 
caso específico do livro “Os invisíveis”, o léxico pode ser explorado a 
partir das ilustrações, uma vez que, em muitas páginas, elas mostram 
mais do que está expresso no texto verbal (Figura 2). Logo, cabe ao 
professor pedir a descrição da cena.

 
Figura 2 – Páginas 5 e 6 do livro “Os invisíveis” de Tino Freitas.



`

172

Nessa segunda leitura do mesmo texto, privilegia-se o não verbal 
e, consequentemente, propicia-se a “realização de inferências a partir 
da leitura de textos que articulam a linguagem verbal e não verbal” 
(Descritor H7 da ANA). Dessa forma, o professor verifica tanto a 
compreensão da narrativa quanto das ilustrações. Cria, inclusive, 
oportunidade para explorar o uso de elementos reinterativos 
e conectores (como pronomes, sinônimos, conjunções, advérbios e 
tantos outros) na oralidade, pois pode intervir significativamente nas 
participações orais das crianças.  É comum, por exemplo, as crianças 
usarem quase que exclusivamente o termo “aí” para expressar sequ-
ência de ações. Cabe ao professor intervir, mostrando alternativas 
sinônimas, como “depois”, “e assim”, “então”... Apesar de ser uma 
atividade oral, há a oportunidade de desenvolver a habilidade “esta-
belecer relações entre partes de um texto marcadas por elementos 
coesivos” (descritor H9 da ANA).

Ao descrever cada cena oralmente, o grupo está na verdade 
fazendo uma releitura do texto, sendo que, desta vez, os 
leitores-aprendizes fazem uso da estratégia da inferenciação, já que 
buscam nas imagens o não expresso no texto verbal. Evidentemente, 
essa atividade favorece o aprimoramento da habilidade “compre-
ender os sentidos de palavras e expressões” (descritor H5 da ANA), 
devido ao fato de uma criança aprender com a outra, pois se um 
aluno diz que o “invisível” das páginas 5 e 6 (Figura 2) é o “homem 
do lixo”, outro pode dizer que se trata de um “lixeiro” ou de “um 
gari”. O professor pode intervir mostrando que todas as palavras 
descrevem o homem, porém, na carteira de trabalho desse profis-
sional, provavelmente, virá registrado “coletor de lixo” ou até “coletor 
de resíduos”. Em síntese, nas descrições orais, há uma grande opor-
tunidade de desenvolver o conhecimento lexical.

Outra atividade que desenvolve a compreensão leitora de uma 
obra literária é resumir as principais ideias de um texto. Como os 
leitores ainda são iniciantes, o professor pode ser o escriba nessa 
atividade e produzir coletivamente uma resenha no quadro, regis-
trando não apenas os elementos essenciais da narrativa mas também 
a apreciação do grupo pelo livro lido. As resenhas produzidas podem 
ser expostas em um mural ou agrupadas em uma pasta para poste-
rior consulta (se houver acesso à internet na escola, podem ser 
publicadas no blog da turma).
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A resenha pode ser escrita no dia subsequente à leitura 
compartilhada do livro, pois assim os alunos terão oportunidade 
de distanciar-se um pouco da história para retomá-la na produção 
coletiva. Salienta-se que as habilidades (descritores H5, H6, H7 e H8) 
são exploradas novamente, à proporção que as dúvidas na redação 
da resenha surjam e o livro precise ser consultado para saná-las.

Contudo, a habilidade “reconhecer a finalidade do texto” 
(descritor H3 da ANA) será enfatizada na produção coletiva, pois a 
turma precisa conscientizar-se de que a resenha resume o livro, sem 
simplesmente transcrevê-lo, isto é, reconta-se a história, mas não 
se copia o mesmo texto feito por Tino Freitas. O professor precisa 
mostrar que a resenha expressa também uma apreciação do leitor. 
Nessa escrita coletiva, há a oportunidade, inclusive, de praticar a 
habilidade “estabelecer relações entre partes de um texto marcadas 
por elementos coesivos” (H9).

Já na pós-leitura – etapa de ampliação da visão de mundo do 
leitor –, o professor pode propor reflexões sobre a temática do 
livro. Ele, por exemplo, pode estimular o grupo a pensar se o que o 
menino tinha era realmente um “superpoder” ou se simplesmente 
os “adultos” ao seu redor eram indiferentes à existência do lixeiro, 
do artista de rua, do mendigo, do coveiro... Outra problematização 
possível é em relação às páginas a seguir.

Figura 3 – Páginas 13 e 14 do livro “Os invisíveis” de Tino Freitas.
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A sensibilidade do professor permitirá que ele perceba no grupo 
alunos que provavelmente já viveram situações de abandono e negli-
gência, podendo abrir espaço para relatos de solidão em família, 
como casos em que os pais ignoram a existência de filhos, irmãos que 
não conversam entre si e tantos outros problemas de convivência 
familiar. Esse é um momento favorável à sensibilização de realidades 
adversas, em que as crianças aprendem que nem todas as pessoas 
convivem de forma amigável.

É comum na literatura infantil o desfecho favorável, ou seja, o 
famoso “E foram felizes para sempre...”. Entretanto, “Os invisíveis” 
quebra esse paradigma, pois o personagem principal cresce e passa 
a ignorar a realidade ao redor, como faziam seus familiares em sua 
infância. O professor pode sugerir, então, que os alunos criem outro 
final para a história.

Como tarefa extraclasse, pode-se pedir para que eles registrem 
com desenhos, fotos recortadas de jornal ou revista (ou, se possível, 
feitas pelo celular) tudo o que não está sendo visto pelos adultos na 
escola, na rua ou no bairro em que moram. Podem ser “pessoas”, 
“lugares”, “objetos”, “situações” que são ignoradas pelos adultos. 
O professor pode disponibilizar uma semana para a tarefa e, no 
dia marcado para os alunos entregarem os desenhos e as fotos, 
produzirem legendas explicativas cada uma das imagens com a ajuda 
do professor. Esses desenhos e fotos podem ser expostos num mural 
com o título “Não podemos fingir que não vemos!” ou “Você vai fingir 
que não vê?” ou outro título criado pelo grupo.

Muitas outras atividades podem ser elaboradas a partir dessa obra 
(ou de outra selecionada). Todos concordam que o planejamento 
cuidadoso, a escolha de um bom livro de literatura e a sensibilidade 
do professor na execução da leitura e atividades são fundamentais na 
formação do leitor iniciante. Para finalizar, apresentam-se algumas 
considerações sobre o uso de ‘andaimes’ nas leituras mediadas pelo 
professor de obras literárias para alunos dos anos iniciais do EF.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos anos iniciais do EF, ao usar recursos de andaimagem, 
o professor favorece o desenvolvimento do pensamento autônomo 
das crianças e ainda contribui para a elevação da autoestima, já que 
os alunos vão progressivamente ganhando independência tanto 
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na expressão oral quanto na escrita. Tal fato é comprovado ao se 
observar atividades em pares, em que um aluno auxilia o outro 
usando os mesmos andaimes utilizados pelo professor, ou seja, ele 
desenvolveu não apenas a habilidade que o torna capaz de ajudar o 
colega mas também aprimorou uma capacidade de intervir na ação 
do outro, de forma estimulante e respeitosa.

Reitera-se, portanto, as palavras de Paulo Freire (citadas na 
‘Introdução’ deste artigo), em que o educador defende que o professor 
é para seus alunos um modelo de conduta. Em poucas palavras, acre-
dita-se que o professor, para formar leitores, precisa antes ser leitor. 
Já para promover a interação entre os alunos, o profissional necessita 
criar um clima na classe de respeito e de estímulo às participações 
orais e escritas de todos, utilizando a andaimagem como elemento 
facilitador da aprendizagem de cada um.
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INTRODUÇÃO

Ler, compreender e produzir textos são atividades humanas que 
abrangem dimensões sociais, culturais e psicológicas e que mobilizam 
capacidades de linguagem. Partindo da concepção de que a língua 
é um sistema e tem como centro a interação verbal, toda proposta 
de ensino da língua deve voltar-se para as diversas situações sociais 
em que ela é usada. Nessa perspectiva, Marcuschi (2008, p. 61) faz 
a seguinte afirmação:

Tomo a língua como um sistema de práticas cogni-
tivas abertas, flexíveis, criativas e não determinadas 
quanto à informação ou estrutura. De outro ponto 
de vista, pode-se dizer que a língua é um sistema 
de práticas sociais e históricas sensíveis à realidade 
sobre a qual atua, sendo-lhe parcialmente prévio e 
parcialmente dependente desse contexto em que se 
situa. Em suma, a língua é um sistema de práticas 
com o qual os falantes/ouvintes (escritores/leitores) 
agem e expressam suas intenções com ações 
adequadas aos objetivos em cada circunstância, mas 
não construindo tudo como se fosse uma pressão 
externa pura e simples.

Nessa dimensão das muitas situações de comunicação em que 
o indivíduo fará uso da leitura e da escrita como práticas sociais, é 
importante considerar o letramento como estado adquirido por um 
grupo social que não somente se apropriou da língua escrita mas 
também se inseriu num mundo organizado pela cultura grafocêntrica.
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As atividades de letramento na escola devem se aproximar o 
máximo possível das situações reais em que a leitura e a escrita 
são usadas extraescola. Para tanto, é necessário criar estratégias 
eficientes que favoreçam essa aproximação, minimizando a distância 
entre o que a escola ensina e o que se encontra fora do espaço 
escolar. Essas atividades devem, prioritariamente, considerar os 
gêneros textuais, pois, como aponta Marcuschi (ano), nada do que 
fizermos linguisticamente estará fora de ser feito em algum gênero. 
Assim, tudo o que fizermos linguisticamente pode ser tratado em 
um ou outro gênero.

É importante, por conseguinte, compreender que a situação 
escolar não reproduzirá, no interior da sala de aula, as práticas reais 
de utilização dos atos de ler e de escrever. Acontece no contexto 
escolar uma espécie de desdobramento, que faz com que essas 
habilidades sejam mais que meios de interação social, um objeto 
de ensino-aprendizagem. Esse desdobramento acontece porque a 
escola, ao mesmo tempo que reflete o mundo extraescolar, difere 
discursivamente desse mundo. Por isso, a relevância de trazer para 
a escola os “comos” e os “porquês” da linguagem.

No que se refere às situações reais de leitura, tomemos como base 
o que afirmam as autoras Teresa Colomer e Anna Camps (2002, p. 90):

A condição básica e fundamental para um bom ensino 
de leitura na escola é a de restituir-lhe seu sentido de 
prática social e cultural, de tal maneira que os alunos 
entendam sua aprendizagem como um meio para 
ampliar suas possibilidades de comunicação, de prazer 
e de aprendizagem e se envolvam no interesse por 
compreender a mensagem escrita.

Encontrar motivos para ler e escrever, disseminar e variar situa-
ções originais de leitura e escrita são alguns dos principais desafios 
que a escola encontra para mudar os seus hábitos rotineiros e, 
de certa forma, mecânicos, das atividades que envolvem leitura e 
produção escrita. Partindo desse pressuposto, acreditamos que a 
escolha do gênero crônica narrativa nos favoreceu para um bom 
desenvolvimento do nosso projeto, considerando que, como postula 
Ivan Ângelo, “A crônica é frágil e íntima, uma relação pessoal. Como se 
fosse escrita para um leitor, como se só com ele o narrador pudesse 
se expor tanto. Conversam sobre o momento. [...] O narrador da 
crônica procura sensibilidades irmãs”. Narrar episódios cativantes, 
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em que a trama envolve muita ação, poucas personagens e um 
desfecho imprevisível, apresentando teor anedótico, crítico ou lírico, 
contribuiu para que os alunos participantes do projeto fizessem das 
atividades de leitura momentos prazerosos, de conversa solta e livre.

A crônica, sendo um gênero que ocupa o espaço do entreteni-
mento, da reflexão mais leve, colocada como uma pausa para o leitor 
cansado de textos mais densos, trouxe a nossos alunos a oportuni-
dade de ler e de produzir textos sem a fadiga que acompanha tais 
práticas, levando-os a perceber que a coisa mais séria do projeto 
era o envolvimento com as atividades. Esse envolvimento, visivel-
mente, consistia na ideia de que a leitura e as produções escritas 
estariam imersas em um contexto de não compromisso com notas, 
com avaliações somativas, mas com a leveza e a suavidade que as 
leituras das crônicas poderiam proporcionar à turma. Valemo-nos, 
para atrai-la, da busca dos cronistas pela emoção e pelo envolvi-
mento de seus leitores, como um convite à reflexão, de maneira leve 
e sutil, a respeito de temas cotidianos, que podem ser visualizados 
por olhos atentos, sérios, irônicos ou poéticos.

Nesse contexto de despropósito, com avaliações ou notas, tendo 
como mais importante o resultado positivo que o projeto nos traria, 
utilizamo-nos do procedimento modular sequência didática, conjunto 
de atividades escolares organizadas de maneira sistemática, em torno 
de um gênero textual oral ou escrito. A ideia principal é que sejam 
criadas situações reais, com contextos que favoreçam uma situação 
concreta de produção textual que vise ao processo de relação entre 
produtores e receptores. Marcuschi (ano) diz que, no ensino de uma 
maneira geral e em sala de aula de modo particular, pode-se levar 
os alunos a produzirem ou a analisarem eventos linguísticos os mais 
diversos, identificando as características de gênero em cada um. 
É um exercício que, além de instrutivo, também permite praticar a 
produção textual.

Ao trabalhar com a sequência didática, o nosso projeto possi-
bilitou aos alunos meio eficiente de participar de todas as tarefas 
e etapas para a produção do gênero textual escolhido. Conforme 
Schneuwly e Dolz (2004), a estrutura de base de uma sequência 
didática pode ter a representação esquemática a seguir.
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ESQUEMA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

O modelo apresentado tem uma visão de língua 
como um conjunto de práticas sociais e concebe os 
gêneros nessa mesma linha. A produção textual é uma 
atividade que leva em consideração os contextos da 
vida cotidiana e os textos produzidos têm um desti-
natário e um propósito comunicativo.

Conforme Dolz e Schneuwly (2004), “Uma sequência 
didática tem, precisamente, a finalidade de ajudar o 
aluno a dominar melhor um gênero de texto, permi-
tindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira 
mais adequada numa dada situação de comunicação”. 
Descreveremos, um a um, os quatro componentes da 
sequência didática:

4. Apresentação da situação: essa etapa prepara 
os alunos para a produção final, uma vez que lhes 
é apresentada a situação de produção textual. 
Esse é o momento em que duas dimensões devem 
ser consideradas:

• projeto coletivo de produção de 
um gênero oral ou escrito;

• preparação dos conteúdos dos 
textos que serão produzidos.

5. A primeira produção: nessa fase, os alunos 
elaboram um primeiro texto oral ou escrito e revelam 
para si e para o professor as representações que têm 
dessa atividade.

6. Os módulos: nessa etapa, buscam-se trabalhar 
os problemas que surgem na primeira produção e 
dar aos alunos os instrumentos necessários para 
superá-los.
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7. A produção final: essa produção permite ao 
professor:

• realizar uma avaliação formativa;

• investir nas aprendizagens.

DESENVOLVIMENTO

Bakhtin (2003) afirma que todos os diversos campos da atividade 
humana estão ligados ao uso da linguagem. Compreende-se perfei-
tamente 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. Afirma, ainda, que a riqueza e a 
diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são inesgo-
táveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque, 
em cada campo dessa atividade, é integral o repertório de gêneros 
do discurso, que cresce e se diferencia, à medida que se desenvolve 
e se complexifica num determinado campo.

Tendo por base a afirmação de Bakhtin, o nosso trabalho 
contempla atividades de letramento na perspectiva de sequência 
didática, que envolvem a leitura, o contato com o gênero textual 
desde a sua estrutura linguístico-discursiva até o suporte em que 
são veiculadas a produção textual e a retextualização. Tal ação visa, 
sobretudo, à valorização da língua como instrumento de ampliação 
da participação social, à criação de contextos de produção e à apro-
priação das capacidades de linguagem.

METODOLOGIA

Os dados deste estudo foram organizados após elaboração e apli-
cação do material didático, utilizado nas aulas de Língua Portuguesa 
em duas turmas de 9º Ano. Uma delas é da cidade de Pereiro, da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Francisco Telsângenes Diógenes, 
da professora Juciléa Campos, e a outra turma é da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Franklin Monteiro Gondim, da professora 
Lucélia Saldanha, em Jaguaribe, ambas no estado do Ceará. 
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A elaboração do material didático teve como eixo principal a 
leitura e a produção escrita do gênero textual crônica narrativa, 
tendo como corpus principal o procedimento modular sequência 
didática. Sua aplicação foi concluída após 18 (dezoito) aulas. 

As atividades foram elaboradas a partir de uma sequência didática 
que envolveu a crônica como gênero central e exclusivo do nosso 
trabalho. Priorizou-se, no processo, a integração dos conteúdos 
presentes no currículo, a articulação com temas sociais relevantes 
e o direcionamento à reflexão crítica da sociedade e do cidadão. 
Foram utilizados alguns recursos tecnológicos disponíveis nas duas 
escolas para o enriquecimento das aulas.

As atividades propostas nesta Sequência Didática foram organi-
zadas no quadro a seguir, obedecendo aos seguintes parâmetros: 
as etapas da sequência; os objetivos a ser alcançados pelos alunos 
durante a realização do projeto; as atividades a ser realizadas em 
sala de aula com os alunos; e os materiais necessários para o desen-
volvimento das atividades.

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO DE PRODUÇÃO

OBJETIVOS ATIVIDADES
QUANTIDADE 

DE AULAS

– Conhecer o 
projeto que 
trabalhará o 
gênero textual 
crônica narrativa.
– Estabelecer 
contato com o 
gênero crônica 
narrativa.
– Familiarizar-se 
com os elementos 
básicos da 
estrutura 
composicional
da crônica.

– Socializar com os alunos o 
Projeto e as atividades que 
serão realizadas: leitura, análise 
linguística e produção textual.
– Apresentar o cronograma 
das atividades que serão 
desenvolvidas.
– Fazer perguntas sobre o 
gênero crônica narrativa, 
sem emitir comentários, 
sondando o que os alunos 
já sabem sobre o gênero.
– Distribuir cópias de diversas 
crônicas narrativas para que os 
alunos leiam e escolham uma 
para apresentar aos colegas.
– Discutir sobre o conceito e os 
elementos básicos do gênero.

02 aulas
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PRODUÇÃO INICIAL

OBJETIVOS ATIVIDADES
QUANTIDADE 

DE AULAS

– Aproximar os 
alunos do gênero 
textual em estudo.
– Produzir a 
primeira escrita 
de uma crônica 
narrativa.
– Analisar a crônica 
de um colega 
sob a perspectiva 
discursiva.

– Leitura, em dupla, da 
crônica narrativa: A última 
crônica, de Fernando 
Sabino, para identificar:
se o título é sugestivo;
se há um cenário curioso;
o foco narrativo;
as personagens;
se há um elemento surpresa;
o enredo;
o tom;
a linguagem;
desfecho.
– Produzir, individualmente, 
uma crônica narrativa;

04 aulas

MÓDULO I – Pensando sobre os recursos linguísticos 
e discursivos da primeira produção

OBJETIVOS ATIVIDADES
QUANTIDADE 

DE AULAS

– Selecionar 
passagens dos textos 
dos alunos para 
discussão em sala 
de aula, focando os 
recursos linguísticos 
e discursivos.

– Apresentar os trechos 
selecionados, em slides, 
para que os alunos, 
à medida que forem 
identificando os problemas, 
façam os devidos ajustes.
Obs.: Para esse trabalho, 
será pedida a autorização 
dos autores dos textos.

02 aulas
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MÓDULO II – Narrativas do cotidiano

OBJETIVOS ATIVIDADES
QUANTIDADE 

DE AULAS

-Explorar os 
elementos 
constitutivos 
de uma 
crônica e 
os recursos 
literários 
produzidos 
pelo autor.

– Distribuir uma folha contendo 
as principais figuras de linguagem 
para leitura e discussão.
– Ler a crônica Peladas, de 
Armando Nogueira para 
responder, por escrito, às 
seguintes questões:

o que achou do 
personagem principal?
qual o tom da crônica: lírico, 
reflexivo, humorístico?
qual o foco narrativo?
qual o cenário da narrativa?
quais recursos o autor 
utilizou para realçar a 
transformação da praça?
qual foi o conflito?
como o cronista fez o desfecho?
há figuras de linguagem? 
Quais são?
quais ideias e emoções foram 
despertadas pela leitura;

– Ler a biografia do autor 
da crônica em estudo.

02 aulas
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MÓDULO III – Produção coletiva

Escrever, 
coletivamente, 
uma crônica 
como exercício 
preparatório à 
realização do 
produto final.

– Levantar alguns assuntos 
que estão em voga na cidade, 
no país ou no mundo.
– Cada grupo de quatro alunos 
deverá escolher um entre os 
vários assuntos e justificar a 
escolha para a escrita coletiva.
– Produzir a escrita coletiva.
– Prontos os textos, trocá-los entre 
os grupos para análise das questões 
trabalhadas nas atividades do Módulo I.

02 aulas

MÓDULO IV - PREPARAÇÃO PARA A PRODUÇÃO FINAL

OBJETIVOS ATIVIDADES
QUANTIDADE 

DE AULAS

– Escrever, 
individualmente, 
a primeira versão 
de uma crônica.
– Reescrever o texto 
individualmente.

– Ler a crônica Cobrança, 
de Moacyr Scliar, 
para descontrair.
– Planejar a crônica antes 
de passar para o papel.
– Escrever a crônica.
– Reescrever o texto, 
tornando-o mais 
aprimorado.

04 aulas

PRODUÇÃO FINAL

OBJETIVOS ATIVIDADES
QUANTIDADE 

DE AULAS

– Escrever, 
individualmente, 
a última versão 
da crônica.

– Ler a crônica Piscina, de Fernando 
Sabino, para descontração.
– Escrever a última versão do texto.

02 aulas

Fonte: Autoria própria.

Ao realizarmos este trabalho, entendemos que muitos são os 
caminhos que levam ao sucesso nas aulas de Língua Portuguesa, 
pois basta que o professor organize atividades diferenciadas, 
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motivadoras, que sigam uma sequência em que o aluno possa ir 
tecendo relações, concretizando a aprendizagem. Ou seja, temos que 
aperfeiçoar nossas práticas para que possamos alcançar êxito e, prin-
cipalmente, fazer com que nossos alunos despertem para o prazer 
que uma boa leitura propicia, assim como para os caminhos que 
esta abre. É preciso atingir bons resultados na escrita, considerada, 
ainda por muitos, a vilã que impede o sucesso escolar e profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho com a leitura é um dos principais meios para desenvolver 
nos seres humanos habilidades que valorizam e tornam efetiva sua 
prática social. Porém, devido a sua complexidade e resistência por 
parte dos alunos, gera, muitas vezes, certa insatisfação e desgosto, 
por estarem diante de leituras e de processos de produções textuais 
obrigatórias ou que visam ao mero preenchimento do programa 
curricular para o alcance de notas. Essas práticas tornam-se desvalori-
zadas, cansativas, retirando da leitura o papel de levar à reflexão e de 
trazer outros horizontes, por meio das vivências que proporcionam.

Para tentar reverter essa situação crítica, precisamos, como 
professores de Língua Portuguesa, modificar o trato com a leitura 
em sala de aula, levando o aluno a perceber, por um lado, o prazer e 
a importância que ela tem em nossas vidas; por outro, a necessidade 
de utilizá-la de forma adequada nos processos de ensino-aprendi-
zagem, como um todo.

Foi utilizando a sequência didática como meio de modificar este 
trabalho e envolver os discentes num ambiente prazeroso e rico em 
conhecimentos. Ela é uma forma de conduzir as aulas, durante um 
período específico, sempre respeitando e reconhecendo as principais 
dificuldades dos discentes para realizar as atividades, não somente 
um “cumprir carga horária”, mas com possibilidade real de apren-
dizagem, promovendo o envolvimento de todos, no decorrer das 
propostas de leitura e produção.

A crônica foi utilizada como gênero principal, por seu caráter de 
envolvimento, uma vez que é um gênero narrativo curto, portanto 
não cansativo. A escolha foi devido também ao seu tom de realidade, 
mesclado a fatores de fantasia e, principalmente, por seu caráter de 
entretenimento, que deixava as aulas leves e conduzia a discussões 
reflexivas e cheias de vivências dos alunos.
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Todos esses fatores, aliados ao fato de os alunos saberem que as 
atividades propostas não serviriam apenas para dar notas, mas que 
se buscava a participação, a interação, a reflexão e o prazer de todos, 
apresentaram resultados consideráveis nas produções dos alunos. 
Contudo, é preciso ressaltar que precisam, ainda, ser melhoradas, o 
que nos faz compreender que esse trabalho sistemático de leitura e 
de produção escrita deve ter continuidade, visando à melhoria e ao 
aperfeiçoamento dessas atividades em nossas salas de aula.

Isso nos leva a crer que é possível, sim, fazer com que nossos 
alunos passem a gostar e a sentir prazer pela leitura nas aulas de 
Língua Portuguesa. Elas devem ser realizadas com objetivos claros, 
priorizando a reflexão e o deleite dos alunos, sem tornar esses 
momentos cansativos, mecanizados e enfadonhos, o que costuma 
acontecer. Dessa forma, a produção fluirá, de modo que o discente 
consiga reconhecer seu papel transformador e agente de uma 
sociedade crítica que busca melhorias, ciente da necessidade e da 
importância da leitura e da escrita para alcançar essa prática social.

Percebemos, assim, que o nosso trabalho atingiu seu propósito. 
Sabemos, no entanto, que ainda temos muito a fazer, para que os 
nossos alunos alcancem as competências devidas no tocante à leitura 
e à produção textual.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
uma experiência com alunos de 6º ano  
literacy: an experience with 6th grade students

Débora Mariana Ribeiro1

Maria Aparecida Carvalho da Silva2

INTRODUÇÃO

Neste trabalho, aprestamos uma reflexão sobre o aproveitamento 
da leitura e da interpretação textual por alunos da 6ª série do Ensino 
Fundamental.  Partimos do pressuposto do letramento como prática 
social de leitura, de acordo com as noções  desenvolvidas por Mollica 
et al. (2012), Silva (1973), Soares (2001, 2003, 2006, 2009), Matêncio 
(1994), Rojo (2001, 2009), Kleiman (1992) entre outros, e também 
dos conceitos de alfabetização formulados por Mortatti (2000; 2004; 
2006), Ferreiro (1995), Almeida (2007) etc.

O momento sócio-histórico atual se configura pelo surgimento 
de uma enxurrada de informações a todo instante. No trânsito, 
por exemplo, ao pararmos em um sinal, somos bombardeados 
com panfletos, propagandas, textos orais e escritos que veiculam 
diferentes tipos de mensagens. O que se pode fazer com essas 
informações? Jogar fora? Selecionar o que interessa? Estamos, então, 
diante de situações de comunicação comum a uma sociedade letrada.

Os estudos do letramento postulam que quem vive em uma socie-
dade letrada não pode ser chamado de iletrado, pois a exposição 
às práticas letradas do cotidiano é inevitável. Segundo Mollica et al. 
(2012), os indivíduos estão expostos a práticas variadas de leitura. 
Porém, é sabido que, para haver o letramento de fato, é necessário 
que haja a alfabetização, a qual só ocorre com a mediação e com o 
respeito à heterogeneidade. Desde a Educação Infantil, o letramento 
deve ganhar espaço por meio da oralidade.

De acordo com Mollica, et al. (2012, p. 214), alfabetização é enten-
dida como a etapa em que o sujeito “adquire o sistema convencional 
de uma escrita alfabética e ortográfica”, isso implica o conhecimento 
do código linguístico. O  letramento está relacionado ao uso social da 
escrita. Sendo assim, a escrita não é uma tecnologia neutra, mas sim 
“fundamentada como um conjunto de práticas sociais culturalmente 

1 Mestranda em Letras pelo 
Programa de Pós-Graduação 
PROFLETRAS (Mestrado 
Profissional em Letras) da 
Universidade de São Paulo 
(USP).

2 Possui graduação em 
Letras com habilitação em 
Língua Inglesa - Faculdades 
Bandeirantes (2007).
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constituídas e socialmente situadas”. O processo de alfabetizar 
letrando é mais eficaz se for priorizado o ouvir em lugar do ler e o 
falar em lugar do escrever. Como as crianças de 0 a 6 anos ainda 
estão em um processo de descoberta da oralidade, é possível que 
seu letramento já comece antes mesmo da alfabetização, mas, para 
que sejam de fato configurados, os dois terão que andar juntos, 
mesmo sendo a alfabetização muito mais mediada que o letramento.

O presente trabalho justifica-se por mostrar a importância de se 
atentar para o letramento no Ensino Fundamental II, sem desprezar 
a alfabetização em processo. Além do mais, ainda há muito que se 
pensar em metodologias de ensino que articulem a alfabetização e 
o letramento dos alunos de diversas faixas etárias.

Este trabalho tem por objetivo expor e discutir a maneira como os 
alunos se apropriam das informações do texto Área interna, de Leon 
Eliachar. Além disso, analisar e discutir a importância do letramento 
associado à alfabetização a partir de relatos colhidos em sala de aula 
do Ensino Fundamental II e seu aproveitamento para a apropriação 
da leitura por alunos da 6ª série/ 7º ano. A metodologia utilizada 
baseia-se na coleta de dados obtidos na interação com os alunos 
e em análise bibliográfica.

CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO E DE LETRAMENTO 

Neste capítulo, serão apresentados os conceitos de alfabetização 
e de letramento, visando embasar teoricamente as discussões 
em torno dos temas. O Objetivo é entender como esses fenô-
menos estão presentes desde a Educação Infantil até o ciclo II 
do Ensino Fundamental.

Alfabetização 

Segundo o Dicionário Aurélio (2000, p. 30), alfabetizar é “ensinar a 
ler e a escrever”. Pode-se dizer, então, que a alfabetização consiste 
no aprendizado do alfabeto e de sua utilização como código de 
comunicação. Com essa capacidade, o indivíduo constrói a habili-
dade de codificação e decodificação, que é o ato de ler para chegar 
à capacidade de interpretar, compreender, criticar, ressignificar e 
produzir conhecimento. Para isso, a criança precisa estar exposta 
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o tempo todo a todos os tipos de portadores de textos, para que 
seja capaz de enxergar os usos sociais da leitura e da escrita e, com 
isso, desenvolver novas formas de compreensão e uso da linguagem.

Para Silva (1973), a alfabetização de um indivíduo promove sua 
socialização, já que possibilita o estabelecimento de novos tipos de 
trocas simbólicas com outros indivíduos, o acesso a bens culturais e 
a facilidades oferecidas pelas instituições sociais. A alfabetização é 
um fator propulsor do exercício consciente da cidadania e do desen-
volvimento da sociedade como um todo.

De acordo com Mortatti (2006), ao longo da história, a alfabeti-
zação no Brasil passou por quatro momentos que foram fortemente 
marcados pelo uso da cartilha com o método da marcha sintética, da 
soletração e fônico. São eles: a metodização do ensino da leitura; a 
institucionalização do método analítico; e a alfabetização sob medida.

No final do século XIX, o ensino brasileiro contava com poucas 
escolas, a maioria delas era em salas adaptadas multisseriadas, com 
as chamadas aulas régias. Em decorrência dessa precariedade das 
instalações, o ensino dependia muito mais do esforço e dedicação 
dos professores e dos alunos para existir, mesmo em condições 
tão mínimas. O ensino da leitura era feito por meio de um material 
chamado cartas do ABC e a escrita, por meio da cópia (MORTATTI, 2006).

Ainda segundo Mortatti (2006), nesse período, o método de 
alfabetização era basicamente o da soletração e da silabação, que 
consiste em juntar as letras, formar sílabas e, com elas, as pala-
vras, mesmo que estas não tivessem sentido algum para o aluno, 
totalmente desvinculadas do seu contexto. É sabido, atualmente, 
que esse método só é eficaz se contextualizado. Outro método era 
o da marcha sintética, que tem o mesmo princípio da soletração, 
pois parte da menor para o maior, ou seja, da letra para a sílaba, 
depois para a palavra e só depois para o texto, partindo, assim, 
da ordem crescente de dificuldade. O método de alfabetização em 
que se aprende primeiramente as letras ou os sons em sílabas 
ainda é plausível nos dias de hoje, porém não são as únicas opções 
que os alfabetizadores têm em mãos. Cada vez mais, é necessário 
que o aluno viva experiências de alfabetização a partir do seu 
letramento que vem de casa. A história da criança deve fazer parte 
de sua alfabetização.
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Quanto à apropriação da escrita, sabemos que ela ocorre conco-
mitantemente à da leitura, pois a alfabetização começa com esses 
dois processos. Segundo Mortatti (2006, p.5), no final do século XIX, 
esse processo se dava por meio da “cópia, ditados, e formação de 
frases, enfatizando-se o desenho correto das letras”.

A partir de 1880, foi introduzido, no Brasil, novo método de ensino 
que visava alfabetizar pela palavra, conhecido como método João 
de Deus ou método da palavração, que estava embasado basica-
mente nos princípios linguísticos. Esse método consistia em iniciar 
a leitura pela palavra; só depois o aluno era levado a analisá-la a 
partir dos sons das letras, ou seja, houve uma inversão: não era 
mais da parte para o todo, mas do todo para as partes, levando a 
criança a refletir sobre o que estava acontecendo. Nesse momento, 
inicia-se uma discussão em torno de a alfabetização depender de 
um método, enfatizando o como ensinar e com o que ensinar, isto 
é, o modo como se ensina deve estar diretamente relacionada às 
questões linguísticas, passando para os processos da palavração e 
sentenciação (MORTATTI, 2006).

Com esse novo e inusitado método, as normalistas, como eram 
chamadas as professoras daquela época, por ser formadas na Escola 
Normal, já desenvolviam atividades práticas para levar o aluno à 
apropriação da leitura e da escrita. O método analítico, baseado nas 
atividades práticas, baseava-se em princípios didáticos derivados de 
uma nova concepção da criança, em que o sincretismo já se fazia 
presente. Com isso, tornou-se necessário buscar novas formas de se 
ensinar leitura e a escrita para crianças que já não são tão passivas 
mais. Desse novo ponto de vista, surgiu a ideia de se iniciar o ensino 
de leitura a partir da palavra ou da frase. Quanto à escrita, seu ensino 
restringia-se à cópia e ao ditado com ênfase na caligrafia.

Segundo Mortatti (2006), as discussões sobre métodos continu-
aram na década de 1920; o ensino de leitura e de escrita passou 
a ser associado a uma didática vinculada às questões psicológicas 
da criança. No terceiro momento histórico da alfabetização no 
Brasil, seguiu-se a discussão sobre o método mais adequado para 
se apropriar da leitura e da escrita. Nesse momento, buscou-se 
conciliar o método sintético e o analítico, tornando-os mistos, o 
que garantiu maior eficiência.
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Essa tendência de relativização da importância do 
método decorreu especialmente da disseminação, 
repercussão e institucionalização das então novas e 
revolucionárias bases psicológicas da alfabetização 
contidas no livro Testes ABC para verificação a maturidade 
necessária ao aprendizado da leitura e escrita (1934), 
escrito por M. B. Lourenço Filho (MORTATTI, 2006, p. 9).

Como mostra Mortatti (2006), a divulgação das novas bases 
psicológicas à alfabetização, ainda chamada apenas de aprendizado 
da leitura e escrita, passou a ser entendida como dependente de uma 
medida, pois a forma que se ensina está diretamente ligada ao nível 
de maturidade de quem aprende. Nesse momento, já é possível 
perceber preocupação com o indivíduo aprendente, mesmo que, 
nesse caso, pensava-se no grupo e não no indivíduo, pois as classes 
eram consideradas homogêneas. Atualmente, já se sabe que esse 
conceito de classes homogêneas não se aplica mais nas escolas que 
temos. Com uma alfabetização ainda tão centrada no ensino do que 
na aprendizagem, foi inevitável o que se constatou na década de 
1980: o fracasso da escola na alfabetização de crianças. 

Surge, com isso, o quarto momento na educação brasileira, que 
se fundamentava num pensamento construtivista da alfabetização. 
Esse pensamento foi resultado de pesquisas e de estudos liderados 
pela pesquisadora argentina Emília Ferreiro. A partir desse momento, 
as discussões deixaram de ser focadas no método de ensino para 
tornarem-se centradas no processo de aprendizagem, o que se 
configura um marco na história da educação no Brasil, pois ainda 
é usado até hoje. Essa nova maneira de pensar a alfabetização não 
surgiu como mais um método, visto que, nesse momento histórico, 
o que importava não era mais o método, mas sim um novo conceito 
de aprendizagem centrado no processo. Paralelamente ao constru-
tivismo, surge o sociointeracionismo (MORTATTI, 2006).

No campo da educação, o construtivismo é uma teoria a respeito 
do aprendizado; significa que o conhecimento não está pronto, dado 
como certo. Ele se dá pela interação do indivíduo com o meio físico 
e social. Por esse viés, o construtivismo coloca o indivíduo no centro 
das ações, passando a ser um sujeito ativo. Para isso, o professor 
passa da condição de centro do processo de ensino e aprendizagem 
para a posição de mediador (SABER, 1995).
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Para Weisz (2002), colaboradora de Emília Ferreiro em seus 
estudos, na concepção construtivista, o conhecimento é produto da 
ação e da reflexão do aprendiz. Nenhum conceito nasce com o sujeito 
ou é importado de fora para dentro, mas precisa ser construído, ou 
seja, o professor deve fazer essa mediação, a fim de tornar a criança 
sujeito de sua história. Nesse processo de construção, a escola é de 
suma importância e tem tripla ação.

A primeira ação que a escola deve desenvolver é a de levar o 
aluno a aprender a aprender, levando-o a buscar o conhecimento 
onde quer que seja. A escola deve levar o aluno a ler jornal, revistas, 
manusear instrumentos, aparelhos eletrônicos, usar biblioteca, 
buscar o conhecimento que está no teatro, cinema, museus, internet 
etc., tudo isso de acordo com as condições e faixa etária da criança.

A segunda ação é exclusiva da escola, pois dar fundamentos 
acadêmicos cabe a uma instituição reconhecida. Esses fundamentos 
são conhecimentos que vão além do senso comum, deve ser orga-
nizado, que se tornam pré-requisitos. Além do mais, cabe à escola 
também a função de equalizar as diferenças, de levar todos a chegar 
ao mesmo ponto, seja na alfabetização, seja em qualquer ponto de 
chegada. O ponto de partida até pode ser diferente para cada aluno, 
mas o de chegada deve ser o mesmo e garantido pela escola.

Segundo Saviani (2008), aspectos da escola tradicional são 
importantes para a educação atual. É necessário, segundo o autor, 
que se busque o equilíbrio (curvatura da vara) entre os aspectos da 
escola tradicional e os da escola nova. Não é porque surgiram novas 
concepções de ensino que os métodos antigos que vinham funcio-
nando com uma parcela dos aprendizes devem ser deixados de lado. 
O importante é agregar os aspectos positivos de uma pedagogia 
que foi deixada para trás aos de uma nova pedagogia, renovadora, 
que busca a excelência no ensino, visando sempre que o ponto de 
chegada seja uma prática social transformadora.

Para Diogo e Gorette (2011), nem tudo que é novo no cenário 
educacional é exitoso, por isso, não se pode abrir mão de uma prática 
porque não faz parte de uma concepção pedagógica que está em 
voga no momento. O que o professor deve saber fazer é analisar suas 
contribuições e adequar à realidade dos alunos, a fim de construir 
uma alfabetização significativa.

A partir da regulamentação dada pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), de 1996, essa nova concepção de alfa-
betização tornou-se notável. Até então, o conceito de alfabetização 
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resumia-se em aprendizagem mecânica de ler e de escrever, 
pretendendo-se realizá-la em apenas um ano de escolaridade, nas 
chamadas classes de alfabetização. 

Hoje em dia, com a demanda das sociedades contemporâneas em 
que a escrita é tema central, a alfabetização com os moldes antigos 
já se revela ultrapassada, pois cabe aos indivíduos a capacidade 
de dominar as práticas sociais de leitura e de escrita. Esse domínio 
requer adquirir a capacidade de ultrapassar a simples aquisição 
do código escrito, fazer uso da leitura e da escrita no cotidiano, 
apropriar-se da função social do ler e do escrever, tornando-se um 
indivíduo letrado.

Levando em conta que, na atualidade, as crianças, de maneira 
geral, vivem em um meio em que há computadores, livros, revistas, 
televisão, músicas, equipamentos sonoros, aparelhos eletrônicos 
de vários tipos que exigem da criança a decodificação de código 
para manuseá-los, é comum essa criança, com cerca de dois anos, 
já ter um repertório extenso de palavras. Nesse momento, então, 
sua alfabetização não pode ser deixada de lado, seja em casa, seja 
no convívio familiar ou na escola.

Segundo o que prevê a legislação brasileira para e educação nacional,

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, 
tem como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação 
da família e da comunidade (BRASIL, Lei 9394, Art. 29).

Para atender o que está disposto na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (BRASIL, Lei 9394/96), é necessário que a escola tenha 
uma postura acolhedora para essas crianças em seus primeiros 
anos escola e que essa postura se estenda ao longo do convívio, 
para garantir a aprendizagem. Torna-se necessário o envolvimento 
em seu cotidiano, procurando entendê-las em seus vários aspectos: 
cognitivos e sociais, pois a criança tem sua história de vida que precisa 
ser respeitada, sendo que seu contato com o letramento começa em 
casa, com os familiares.

A alfabetização não pode ser dissociada nem confundida com 
letramento porque exerce papel de ajudar o aluno a atingir o pleno 
sucesso. Se a criança vive em um mundo letrado, não pode ser 
confundida como iletrada, porém, sua alfabetização vai depender 
da aquisição da capacidade de decifrar códigos e fazer uso deles 



`

196

para a compreensão da realidade. O processo de letramento e de 
alfabetização têm especificidades distintas, mas, quando o objetivo 
é alcançar a melhor formação do aluno, elas se dão as mãos em prol 
de um único objetivo (SOARES, 2006).

Letramento

Segundo Soares (2006), o conceito de letramento vai além da apro-
priação do sistema de escrita. É o uso social da escrita na sociedade. 
É o processo de inserção nas práticas sociais de uso da leitura e da 
escrita. Nesse sentido, a diversidade de gêneros que circulam no 
cotidiano da criança é fundamental para seu letramento. O aluno que 
traz de casa um rótulo de produtos que ele usa em casa vem mais 
motivado a decifrar o que traz. Essa é uma prática de letramento que 
serve para alfabetizar.

As situações de leitura e de escrita que mais ocorrem na vida das 
crianças são os panfletos, os torpedos, o programa de televisão, a 
participação em redes sociais etc. Isso ocorre porque são práticas 
significativas para elas, mas não se pode deixar de lado o texto lite-
rário, que é um dos gêneros mais importantes que a escola deve 
apresentar às crianças por não ser comum o acesso fora dela.

Conforme Mortatti (2006), antes mesmo de aprender à escrita, a 
criança apreende o mundo a sua volta e faz a leitura desse material. 
Por isso, é incorreto dizer que a criança chega à escola ainda iletrada, 
até mesmo porque o letramento começa na convivência social dessa 
criança. Mesmo que ela ainda não esteja alfabetizada, já pode estar 
letrada, pois, desde o princípio da vida, ela reflete sobre as coisas. 
O letramento está intimamente ligado às práticas sociais, exigindo 
do indivíduo uma visão do contexto, enquanto a alfabetização é uma 
prática centrada na individualidade.

Paulo Freire (1996), embora não usasse o termo letramento, 
postulou que a capacidade que o indivíduo adquire para questionar 
e para refletir sobre a sociedade está diretamente relacionada ao uso 
social da língua, à capacidade de mobilizar conhecimentos adquiridos. 
Para isso, o professor deve ser capaz de conceber a alfabetização 
e o letramento na escola e levar o aluno a perceber que é grande o 
leque de possibilidades de uso da leitura e da escrita na sociedade. 



`

197

Percebe-se, assim, a importância do papel do 
educador, o mérito da paz com que vive a certeza 
de que faz parte de sua tarefa docente não apenas 
ensinar os conteúdos mas também ensinar a pensar 
certo (FREIRE, 1996, p. 14).

Atualmente, a sociedade está cada vez mais imersa no conheci-
mento. Por isso, o aprendiz precisa dominar a tecnologia escrita e 
saber usá-la. O domínio da tecnologia escrita resume-se em apro-
priar-se do sistema alfabético e ortográfico, que se obtém por meio 
do processo de alfabetização. Já o domínio de competência dessa 
tecnologia requer saber ler e escrever em diferentes situações e 
contextos, o que se obtém por meio do processo de letramento. Com 
isso, fica evidente que o processo de letramento é tão importante 
quanto o de alfabetização (SOARES, 2006).

Com isso, trabalhar a alfabetização visando letrar tornou-se 
uma opção política para o professor. Não basta pensar a alfa-
betização como um processo de aquisição de uma habilidade, 
é necessário criar condições para que a criança adquira compe-
tência para fazer uso dessa habilidade em um contexto social. 
Para isso, o professor terá que ser capaz de se envolver com os 
dois processos e dominar sua prática.

Segundo Rojo (2001), aprender a ler e a escrever não é um processo 
natural; é algo que advém de um conhecimento e de um ambiente 
densamente cultural. A criança, a partir do seu conhecimento de 
mundo, das relações sociais e da aquisição do código linguístico, 
consegue atribuir sentido ao que lê ou ao que escreve “[...] do ponto 
de vista concreto, as relações de língua oral e escrita são sociolinguís-
tica e fonológica” (ROJO, 2001, p. 67). Essa é uma concepção nova, 
diferente da antiga cartilha em que se acreditava que esse processo 
de aprendizagem surgia naturalmente: era só deixar que a criança, ao 
chegar ao estágio certo, aprenderia o que era próprio a ele.

Na mesma linha, Matêncio (1994) discute o papel social do letra-
mento. Para a autora, o sistema abstrato de cálculos matemáticos 
utilizados pelas crianças para resolver problemas do cotidiano, com 
base em observação que fazem dos adultos e, posteriormente, 
por meio de interações com outras crianças, são extremamente 
eficientes para concretizar seu letramento. Embora sejam eles 
modos de letrar diferentes dos utilizados na escola, têm grande 
importância no desenvolvimento psíquico das crianças, pois as 
colocam frente aos desafios do dia a dia.
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De acordo com Kleiman (1992), a oralidade é objeto de análise 
de muitos estudos sobre letramento. É cada vez mais comum, em 
classes sociais mais privilegiadas, as crianças serem letradas antes 
mesmo de se apropriarem do código escrito, ou seja, antes de 
estarem alfabetizadas. De maneira geral, essas crianças já possuem 
estratégias orais que as tornam capazes de compreender o que 
dizem os adultos e associá-lo a algo que lhe foi dito anteriormente. 
Esse evento foi chamado por Kleiman (1992) de evento de letramento.

Como é possível perceber, para Rojo (2001), Matêncio (1994) e 
Kleiman (1992), o letramento é, sem dúvida, uma prática social de 
leitura. Com ela, a criança vivencia diversos eventos de letramento 
antes de ser alfabetizada – até mesmo antes de chegar à escola.

Segundo Assunção, Mendonça e Delphino (2013), sendo a fala 
a primeira atividade do ser humano, quando a criança ingressa na 
escola, já faz parte de um ambiente, muitas vezes letrado, tornando, 
assim, capaz de se manifestar por meio da oralidade. Nos primeiros 
anos de vida, a criança já começa a construir o que Vigotski chamou 
de linguagem interior, a qual, sendo bem desenvolvida e estimulada, 
é pressuposto para uma oralidade bem desenvolvida.   Há possibili-
dades de se trabalhar a oralidade dos alunos, sem levar em conta a 
contextualização, pois a língua falada é ponto de partida e a escrita, 
de chegada.  Existem quatro premissas para se trabalhar mais com 
a oralidade: foco na análise de textos e de discursos; paralelo entre a 
fala e a escrita; bimodalidade da língua, ou seja, o domínio da escrita 
e da fala; e a contextualização. É comum a escola ser muito mais 
voltada para a aprendizagem escrita, por isso não compreendendo 
a importância do trabalho com a oralidade.

Diante do que se discutiu sobre os conceitos de alfabetização e 
letramento, foi observada a opinião dos alunos no dia três de setembro 
de 2013. Os discentes, da E.M.E.F. Prof. Jarbas Massullo, localizada à 
Rua Heron Domingues, número 810 – Parque São Sebastião, na cidade 
de Ribeirão Preto/ SP, participavam de uma aula de língua portuguesa 
no 6º ano C, em que a atividade realizada era a leitura e a análise 
de texto. Em um momento de exploração da oralidade, os alunos 
foram convidados a expor suas opiniões acerca do que entenderam 
sobre o texto Área Interna, de Leon Eliachar. Os participantes da inte-
ração foram a professora e os alunos da turma, que expuseram suas 
opiniões. No início da aula, observou-se que um deles, intitulado Aluno 
1, aparentava estar muito atento, enquanto seus colegas liam o texto. 
Ele pediu para prosseguir parte da leitura em voz alta.
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No momento de exploração da oralidade, o Aluno 1 quis expor o 
que havia entendido. Sua produção oral não condizia com a realidade 
do texto. Começou dizendo que a história era sobre um cara que 
morava em uma casa muito velha, abandonada, que estava caindo 
aos pedaços. Mesmo sendo questionado de modo a direcioná-lo ao 
que de fato se tratava o texto, sua posição foi categórica:

Aluno 1: ele mora em uma casa velha, abandonada.

Seus colegas fizeram comentários, discordando 
do que ele dizia. Outra aluna, identificada 
como Aluna 2, ainda acrescentou:

Aluna 2: Professora, será que ele não 
está se referindo ao texto que a gente leu 
naquele dia? O da casa abandonada?

O texto a que a aluna se referia tinha mesmo as informações 
citadas pelo Aluno 1, mas foi lido na primeira semana de aula do ano 
letivo. A turma já estava no segundo semestre.

Levando em conta que a narrativa lida no dia do ocorrido se 
passa em um condomínio de prédios, em um terceiro andar, e que 
não há descrição alguma acerca das condições físicas da moradia, 
percebe-se que o aluno, mesmo lendo o texto atentamente, não se 
apropriou de informações explícitas nele. Nesse caso, fica claro que 
sua competência leitora ainda não foi desenvolvida, ou ainda que 
seu ambiente letrador não foi propício ao desenvolvimento de sua 
autonomia, no que diz respeito ao seu desenvolvimento linguístico.

Conforme se observa nessas informações, o Aluno 1 apresenta 
atipicidade na interpretação que faz do texto lido, ao recorrer ao 
enredo de uma outra narrativa lida em um momento diferente. 
Segundo (ROJO, 2009, p. 10),

Para ler não basta conhecer o alfabeto e decodificar letras 
e sons da fala. É preciso compreender o que se lê, isto é, 
acionar o conhecimento de mundo para relacioná-lo com 
os temas do texto, inclusive o conhecimento de outros 
textos/ discursos (intertextualizar), prever, hipotetizar, 
inferir, comparar informações, generalizar.
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Pode-se dizer que o Aluno 1 é alfabetizado, pois consegue deco-
dificar as letras e os sons das palavras no texto. No entanto, há um 
distanciamento na compreensão expressa por ele e a materializada 
no texto. Ele não compreende o que lê e faz referência a outro texto. 
Com isso, vemos que, apesar de ser alfabetizado, ele ainda está em 
um nível de letramento insatisfatório para se apropriar do que lê e 
interagir socialmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como objetivo mostrar a discussão sobre o apro-
veitamento da leitura feita por alunos do Ensino Fundamental II. 
Considerou-se como eles se apropriam das informações do texto 
Área interna, de Leon Eliachar, a partir do grau de letramento e de 
alfabetização apresentado por eles.

Com base nas informações coletadas na aula, pôde-se perceber 
que os alunos apresentaram, no geral, grau adequado de letramento 
e de alfabetização para processar o texto adequadamente. No entanto, 
houve um aluno que apresentou atipicidade na reconstrução que fez 
da narrativa. Os resultados encontrados podem indicar que esse aluno 
não apresenta o grau adequado de letramento para fazer uso social 
das práticas de leitura e de escrita. Isso pode estar relacionado também 
aos problemas no processo de alfabetização. Ressalta-se, no entanto, 
que tal aluno não pode ser considerado “iletrado”, pois, apesar de não 
conseguir indicar a temática adequada do texto e a sequência narrativa, 
utilizou seus conhecimentos para participar da aula, mesmo fazendo 
referência a outro texto lido em outro momento.  

É importante ressaltar que a alfabetização não pode ser disso-
ciada nem confundida com letramento porque exerce o papel de 
ajudar o aluno a atingir o pleno sucesso. Se a criança vive em um 
mundo letrado, não pode ser confundido como iletrada, porém, 
sua alfabetização vai depender da aquisição da capacidade de deci-
frar códigos e fazer uso deles para a compreensão da realidade. 
O processo de letramento e de alfabetização têm especificidades 
distintas, mas, quando o objetivo é alcançar a melhor formação do 
aluno, elas se dão as mãos em prol de um único objetivo, que é o 
pleno desenvolvimento linguístico do aluno.
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Com isso, mesmo que a criança ainda não esteja alfabetizada, já 
pode estar letrada, pois ela, desde o princípio da vida, reflete sobre o 
que a cerca. O letramento está intimamente ligado às práticas sociais, 
exigindo do indivíduo uma visão do contexto, enquanto a alfabeti-
zação é uma prática centrada na individualidade. O letramento é, 
sem dúvida, uma prática social de leitura; a criança vivencia diversos 
eventos de letramento antes de ser alfabetizada e até mesmo antes 
de chegar à escola.

Na alfabetização e no letramento no EF II, essas práticas tomam 
um viés mais interativo ainda, pois é nessa fase que o educando 
aprende a distinguir as funções da linguagem escrita, utilizando-se 
dela como uma necessidade de expressão. O processo discursivo 
pressupõe que o aluno, em conflito, busque respostas às suas 
dúvidas na interação com os colegas, o que é importante para o seu 
crescimento individual e social.

Por fim, fica claro, diante do exposto, que tanto a alfabetização 
quanto o letramento é uma ação perfeitamente possível, desde 
que o professor faça de sua prática pedagógica um momento de 
interação para seus alunos. Ele deve, ainda, não priorizar escolhas 
de material escrito para essas crianças, pois o letramento se dá no 
âmbito social, livre e não previamente escolhido. Se a criança tem 
acesso aos diferentes textos, sejam eles escritos, sejam eles orais, é 
deles que se faz sua história, seus conhecimentos, seu letramento. 
É a partir de seu letramento que chega à alfabetização.
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7ª SEÇÃO
LETRAMENTO DIGITAL

ATIVIDADES INTERATIVAS

1. Clique no link a seguir para assistir a um programa 
de TV educativa sobre letramento digital e convide espe-
cialistas para discutir o tema, gravando o evento para 
divulgação online.

ENTREVISTA UNBTV –  
DIÁLOGOS - LETRAMENTO DIGITAL

http://www.youtube.com/watch?v=sNSg3xVx6dA&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=sNSg3xVx6dA&hd=1


O JORNAL DIGITAL E O ENSINO 
DA LEITURA E DA ESCRITA
Na sala de aula de língua portuguesa
Aline Uchoa Pereira (PROFLETRAS/UERN)1

Maria Jarina Barbosa (PROFLETRAS/UERN)2

Marcos Nonato de Oliveira (PROFLETRAS/UERN)3

INTRODUÇÃO

Atualmente, a utilização das diferentes Tecnologias de Informação 
(TIC) e comunicação torna-se cada vez mais presente no cotidiano dos 
alunos, possibilitando novas formas de relação com o conhecimento 
e com as pessoas entre si. Dessa forma, as TICs têm se tornado os 
espaços nos quais os estudantes têm frequentado com mais fami-
liaridade e motivação, devido aos recursos que apresentam, com 
dinâmicas totalmente inovadoras, atraentes e capazes de desen-
volver a competência comunicativa no universo repleto de textos 
multimodais e multissemióticos.

Diante dessa realidade, cabem as seguintes questões: como 
propor práticas significativas de leitura e de escrita adequadas às 
tecnologias da cultura digital? Como inserir os multiletramentos na 
escola, em contextos reais de leitura e de produção escrita, utilizando 
diferentes gêneros textuais? De que forma a escola pode envolver 
o conhecimento linguístico com as demais áreas do conhecimento, 
motivando os alunos para uma aprendizagem colaborativa e signi-
ficativa da linguagem a partir do uso das TICs?

Diante do exposto, a escola precisa aproximar os alunos dos 
gêneros que fazem parte de seu cotidiano, possibilitando a leitura e 
a escrita dos gêneros digitais com práticas didáticas plurais que deem 
conta desses múltiplos letramentos requeridos na sociedade atual. 
Para isso, é importante que o professor trabalhe com a internet como 
recurso pedagógico, potencializando suas práticas multiletradas de 
leitura e de escrita.

Partindo desse princípio, foi proposto o trabalho intitulado O jornal 
digital e o ensino da leitura e da escrita na sala de aula de língua 
portuguesa. Esse projeto teve como objetivo geral promover a prática 

1 Aluna do Mestrado 
Profissional em Letras 
(PROFLETRAS) da UERN.

2 Aluna do Mestrado 
Profissional em Letras 
(PROFLETRAS) da UERN.

3 Professor orientador do 
Mestrado Profissional em 
Letras (PROFLETRAS) da UERN.
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de leitura e de escrita adequada às novas tecnologias, bem como 
propor contextos reais de leitura e de produção escrita, utilizando 
diferentes gêneros textuais; identificar a relação do conhecimento 
linguístico com as demais áreas do conhecimento; motivar os alunos 
para a aprendizagem colaborativa e significativa da linguagem, a 
partir do uso do Jornal Digital; e desenvolver a competência comu-
nicativa dos alunos na cultura digital, com a prática social da escrita 
midiática de textos multimodais.

Nesse sentido, aliando tecnologia e pedagogia adequadas, os 
alunos poderão analisar o sentido funcional da Língua Portuguesa 
e se interessar pela disciplina e sua prática no dia a dia. Vale ressaltar 
que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e muitos 
outros exames estão pautados no uso contínuo desse conteúdo 
linguístico pragmático.

Foi, portanto, um trabalho que passou por diversas fases e que 
permitiu um aprendizado para a vida dos alunos. Outro aspecto 
positivo foi que os textos por eles produzidos foram lidos por toda 
a comunidade escolar, uma vez que o Jornal foi disponibilizado no 
Facebook da escola e suscitou várias opiniões, constituindo, assim, 
uma escrita não só para a escola ou para o professor mas para a vida.

Este artigo teve início com uma síntese da proposta de inter-
venção com problematização e objetivos. Na sequência, expomos a 
base teórica que fundamenta a pesquisa, seguida dos procedimentos 
metodológicos que orientou a prática. Por fim, apresentamos os 
resultados alcançados e as considerações finais.

FUNDAMENTANDO A PRÁTICA DA LEITURA 
E DA ESCRITA ALIADA ÀS TECNOLOGIAS

 Dizer que vivemos em uma sociedade grafocêntrica é, até 
certo ponto, um enunciado incompleto diante da multiplicidade de 
textos multimodais, de recursos visuais e audiovisuais que estamos 
presenciando na sociedade atual, a chamada multimodalidade. 
Definitivamente, o século XXI está marcado pela presença das novas 
tecnologias que invadem o nosso cotidiano e exigem a aquisição 
e a prática de habilidades de leitura e de escrita, conforme os 
gêneros e as semioses utilizadas, ampliando a capacidade de uso 
dos multiletramentos.
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Diante do exposto, com o advento das TICs, surge a necessidade 
de aquisição e de prática da linguagem hipertextual utilizada na 
internet. Segundo Pierre Lévy (1993, p.33), 

tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós 
ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, 
páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequ-
ências sonoras, documentos complexos que podem 
eles mesmos ser hipertextos.

Do ponto de vista funcional, o autor afirma que um hipertexto é um 
tipo de programa para a organização de conhecimentos ou dados, 
para a aquisição de informações e para a comunicação.

Assim, a forma de leitura do texto vai depender também do 
suporte em que ele estiver inserido. No papel, a leitura adequada 
seria a linear, mas já na tela, melhor seria uma leitura multilinear. 
Com relação à leitura digital, Santaela (2004, p. 179) afirma que

Há leitores internautas que podem em um momento 
navegar sem rumo, tendo como efeito a desorientação; 
outros farejam indícios e como efeito transformam a 
dificuldade em adaptação; e outros podem antecipar 
consequências tendo como efeito a familiaridade.

Portanto, diante da cultura digital, aparecem novas formas de 
relacionamento social de uso das linguagens, de discurso e de 
gêneros. Com isso, surge, no ambiente escolar, a necessidade de aliar 
competência leitora e escrita às novas tecnologias da informação e 
da comunicação que promovem mudanças e reformulam a relação 
entre alunos e professores.

O papel da escola como meio social foi revisto, bem como as 
relações existentes nesse meio, uma vez que se diversificaram os 
espaços de construção do conhecimento, surgiram novos processos 
e metodologias de aprendizagem, levando a escola a um novo diálogo 
com os indivíduos e com o mundo. Percebe-se, então, que, diante das 
exigências de um mundo cada vez mais globalizado, é necessário o 
uso de ambientes de aprendizagem diferenciados.

Os ambientes de aprendizagem digitais devem proporcionar 
reflexão, criticidade, desenvolvimento de pesquisas, por meio do uso 
de ferramentas instigadoras, facilitadoras da aprendizagem, de modo 
permanente, autônomo e colaborativo. Nesse cenário, a internet 
constitui um meio que proporciona importantes possibilidades 



`

208

pedagógicas. Além disso, ela possibilita a utilização de ambientes 
apropriados para aprendizagem, ricos em recursos que propor-
cionam as mais diversas experiências pelo usuário (VALENTE, 2000). 
Rojo (2012, p. 36) relata que

É de suma importância que a escola proporcione aos 
alunos o contato com diferentes gêneros, suportes 
e mídias de textos escritos, através, por exemplo, da 
vivência e do conhecimento dos espaços de circulação 
dos textos, das formas de aquisição e acesso aos 
textos e dos diversos suportes da escrita.

Em outras palavras, hoje, é imprescindível o uso da tecnologia na 
escola diante da exigência da vida atual, que requer uma multiplici-
dade de práticas leitoras, orais e escritas. Nesse sentido, Maltempi 
(2000) eleva os aspectos de uso das TICs para fins educacionais:

a Web concentra uma enorme e crescente quantidade 
de informações de várias áreas [...] Estas informações 
estão representadas em diferentes mídias, o que 
atrai a atenção dos alunos; [...] contém informações 
que normalmente não estão disponíveis nas mídias 
tradicionalmente utilizadas [...] todos os recursos e 
conteúdos disponíveis na Web podem ser acessados 
e utilizados a partir de uma única máquina conectada 
à Internet. (p.)

Para o autor, a utilização da Web na educação é favorável devido 
a seus aspectos de facilidade de comunicação, de acesso e de divul-
gação de informações.

Segundo Heide e Stilborne (2000, p. 23), utilizando a Internet 
como uma ferramenta, os alunos podem explorar ambientes, 
gerar perguntas e questões, colaborar com os outros e produzir 
conhecimento, em vez de recebê-los passivamente. Observa-se, 
atualmente, que a leitura no universo digital vem sendo gradual-
mente utilizada, ganhando adeptos. A leitura de notícias, sinopses 
de novelas, cadernos culturais e resenhas de livros e filmes, entre 
outros gêneros, muitas vezes é mais acessível na internet que no 
meio impresso, tendo em vista a facilidade, pois o acesso pode 
acontecer de várias formas, por meio do computador em casa, no 
trabalho, ou, até mesmo, pelo celular.
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Hoje em dia, essas e outras notícias podem ser vistas em jornais 
digitais que, cada vez mais, vem ganhando espaço na sociedade. Em 
1995, surgiu o primeiro jornal online, o Jornal do Brasil, anterior ao 
digital, tendo como modelo os jornais dos Estados Unidos, local onde 
começou essa forma de jornalismo. Era apenas uma versão, repro-
duzindo aquilo que era publicado no jornal impresso e com fins de 
aumentar a base de assinantes para a versão impressa (CUNHA, 1999).

O referido autor faz uma distinção entre jornal online e jornal 
digital. Para ele, o primeiro surgiu como já mencionado, apenas como 
uma versão do jornal impresso, enquanto o jornal digital foi criado 
devido a uma demanda de leitores que desejavam ter o mesmo 
conteúdo do jornal impresso. Mielniczuk (2001, p. XX) entende que 
o jornalismo na web pode ser dividido em três fases:

A primeira fase: reproduções de jornal impresso na 
internet, atualizado a cada 24 horas; a segunda fase: os 
jornais na web passam a utilizar novos recursos que a 
internet passou a disponibilizar, como links para fatos 
que ocorreram entre as edições e a terceira fase: os 
jornais passam a usar a interatividade, a hipertextuali-
dade, os usos de recursos multimídias e a possibilidade 
de armazenamento do conteúdo antigo.

O Jornal, como ferramenta pedagógica, contribui muito para o 
desenvolvimento da leitura e da escrita devido aos recursos inte-
rativos nele existentes. Faria (2003, p. 5) assinala outros pontos 
positivos com o uso do jornal em sala de aula:

Como formador do cidadão, se a leitura do jornal for 
bem conduzida, prepara leitores experientes e críticos 
para desempenhar bem seu papel na sociedade.

Na formação geral do estudante, a leitura crítica do 
jornal aumenta sua cultura e desenvolve suas capaci-
dades intelectuais.

Como padrão de língua, os bons jornais oferecem, 
tanto ao professor como aos alunos, uma norma 
padrão escrita que sirva de ponto de referência para 
a correção na produção de textos.
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Hoje, o jornal digital traz possibilidades ainda maiores 
de uso funcional da língua que o jornal impresso, por 
apresentar recursos dinâmicos como hipertextua-
lidade e multimídia. Essas mudanças das formas de 
interação entre escritor e leitor permitem o desenvol-
vimento do letramento digital. No que se refere ao 
Letramento Digital, Soares (2002, p. 39) diz que

[...] Em síntese, a tela, como novo espaço de escrita, 
traz significativas mudanças nas formas de interação 
entre escritor e leitor, entre escritor e texto, entre 
leitor e texto e até mesmo, mais amplamente, entre 
o ser humano e o conhecimento. Embora os estudos 
e pesquisas sobre os processos cognitivos envolvidos 
na escrita e na leitura de hipertextos sejam ainda 
poucos... a hipótese é de que essas mudanças tenham 
consequências sociais, cognitivas e discursivas, e 
estejam, assim, configurando um letramento digital, 
isto é, um certo estado ou condição que adquirem os 
que se apropriam da nova tecnologia digital e exercem 
práticas de leitura e de escrita na tela, diferente do 
estado ou condição – do letramento – dos que exercem 
práticas de leitura e de escrita no papel.

Sobre as mudanças nas formas de interação decorrentes das TICs, 
Chartier (1997, p. 37) defende que “o leitor já não é reverente ao 
texto, concentrado e disciplinado, mas disperso, plano, navegador 
errante, já não é destinatário sem possibilidade de resposta, mas 
comente, curte, redistribui, remixa”. Nessa mesma linha de pensa-
mento, acerca da aprendizagem no mundo digital, Altenfelder, (2011, 
p. 41) relata que

Podemos dizer que aprender no mundo digital 
pressupõe um conjunto de habilidades necessárias 
às práticas letradas mediadas por computadores 
como construir sentidos a partir de textos que arti-
culam hipertextualidade, códigos verbais, sonoros e 
visuais; localizar, filtrar, selecionar, relacionar e avaliar 
criticamente a informação; além da familiaridade 
com as normas e a ética que regem a comunicação 
no meio digital.
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Por fim, diante das considerações feitas, faz-se urgente a incorpo-
ração de práticas escolares adequadas às tecnologias educacionais e 
aos novos multiletramentos da cultura digital. Tal incorporação visa 
à formação cidadã de pessoas deste século que se está vivenciado.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A questão abordada neste trabalho é a prática da leitura e da escrita 
aliada às TICs. Em princípio, os membros da escola, pais e/ou respon-
sáveis, foram chamados para análise coletiva da viabilidade da ação e 
sua inclusão no projeto político pedagógico da instituição, bem como 
do método a ser utilizado. Constatada a necessidade de desenvolver 
a leitura e a escrita dos alunos na cultura digital, foi pensada esta 
pesquisa de campo, com a utilização do Jornal Digital como recurso 
para a escrita midiática de textos multimodais.

Para a realização deste trabalho, houve a apresentação de 
um Jornal Digital para 15 alunos do 8º ano C, turno da tarde, da 
EMEF Raimunda Duarte Teixeira, no laboratório de informática da 
Secretaria de Educação do município de Horizonte/ Ceará, para 
eles conhecerem o formato de um Jornal digital por meio de um 
datashow. Nesse momento, foi observada a estrutura dessa moda-
lidade de jornal e ressaltada a importância da proposta de trabalho 
a ser desenvolvida.

Posteriormente, foi a etapa de produção textual: planeja-
mento e escrita em sala de aula. Na ocasião, foram sugeridos dez 
temas e dez gêneros textuais como uma orientação inicial para a 
produção dos alunos.

Outro momento foi a etapa de revisão e de reescrita dos textos. 
Os textos recebidos foram revisados em grupo para serem reescritos 
na sequência. Alguns deles foram completamente modificados, 
outros, apenas uma parte. A etapa seguinte foi a de seleção dos 
textos a ser publicados no jornal, que aconteceu de forma coletiva, 
permitindo, assim, o desenvolvimento de protagonismo estudantil, 
em rompimento com a ideologia de escola autoritária.

Enfim, a sequência para a produção do jornal foi concluída com 
a digitação dos textos e a diagramação coletiva, sob orientação de 
professores e técnicos da Secretária de Educação do município. Nessa 
etapa, os alunos foram novamente ao laboratório de informática 
para digitar textos, escolher fontes, inserir imagens da internet.



`

212

RESULTADOS

Buscar formas alternativas de se trabalhar a língua em uso na pers-
pectiva dos multiletramentos do mundo contemporâneo é uma 
necessidade do trabalho no contexto escolar. Assim, a intervenção 
feita teve total relação com as exigências do ensino da Língua 
Portuguesa atualmente.

O Projeto de intervenção realizado com uso do Jornal Digital foi 
significativo, pois oportunizou a participação mais ativa e engajada 
dos alunos, uma vez que, para chegarem à produção final, tiveram 
que digitar textos, escolher fontes, inserir imagens da internet. 
Dessa forma, puderam desenvolver habilidades linguísticas, 
textuais e tecnológicas.

Com a atividade realizada, foi observado que os alunos gostam de 
escrever no computador, pois frequentemente se comunicam utili-
zando redes sociais, o que também foi relatado por eles. Contudo, 
sentem dificuldade na escrita formal, que foi o caso da atividade 
proposta. Por isso, eles, inicialmente, demonstraram certa resis-
tência, dizendo que seria mais fácil se fosse solicitado um fórum 
de discussão em que pudessem se expressar livremente, sem as 
limitações da linguagem padrão.

Foi observado ainda que, na escrita digital, os alunos em geral 
tiveram as mesmas dificuldades que apresentam na escrita do texto 
impresso. Isso revela a necessidade que a escola tem de trabalhar 
com atividades que explorem a escrita formal, tão importante para 
a inserção social.

Foi possível a realização de todas as etapas do cronograma. 
Porém, não como planejado, pois os alunos se distraíram, nas oficinas 
de produção do projeto editorial e de diagramação do jornal, com 
jogos eletrônicos e redes sociais.

Apesar das distrações dos estudantes, essa foi uma experiência 
construtiva pelas conquistas alcançadas. Assim sendo, a produção final 
do Jornal Digital correspondeu às expectativas do trabalho proposto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dos estudos realizados, foi constatado que, diante do crescimento 
acelerado das novas tecnologias de comunicação e de informação, 
são cada vez mais necessárias novas práticas letradas pedagógicas 
com atividades capazes de contemplar a linguagem pragmática. 
Logo, a metodologia de trabalho do professor constitui um dife-
rencial para o desenvolvimento do letramento digital dos alunos, 
uma vez que só a tecnologia não basta para a promoção de uma 
aprendizagem significativa.

Diante do exposto, vale ressaltar que a formação do professor 
com preparo para o uso da internet como recurso pedagógico é 
base para uma metodologia adequada às novas tecnologias. É funda-
mental que ele conheça teorias e técnicas modernas intrínsecas ao 
meio digital, para potencializar suas práticas multiletradas de leitura 
e de escrita e, então, possibilitar aos alunos uma aprendizagem capaz 
de atender às demandas da sociedade atual.

Foi observado também que o contexto escolar, ainda hoje, é, prin-
cipalmente, um lugar da cultura do escrito e do impresso. De fato, 
a cultura da mídia e os multiletramentos ainda não adentraram a 
escola de forma geral. Por isso, é importante o apoio da escola ao 
desenvolvimento de projetos voltados à leitura e à escrita, aliados às 
novas tecnologias. Na elaboração do projeto político pedagógico da 
escola, professores, gestores e toda a comunidade escolar deveriam 
discutir esses projetos para atender a essa realidade, com ações que 
envolvam o trabalho linguístico, com estratégias para facilitação da 
escrita multimodal, de acordo com as necessidades da época.

Em relação às formas de desenvolvimento do letramento digital 
nas diversas áreas do saber, foi verificado que há múltiplas possibili-
dades, como: jornais digitais, vídeos, slides, data show, documentários 
e programas de rádio, entre outros. Vale considerar que, como as 
tecnologias renovam-se com velocidade impressionante, outros 
objetivos virão; então, é importante que a escola continue com o 
projeto e, sempre que for preciso, juntamente com a comunidade 
escolar, identifique as mudanças necessárias e faça as adaptações, 
de preferência na construção do seu projeto político pedagógico.

Finalmente, com a realização do projeto de intervenção para o 
desenvolvimento do letramento midiático a partir da utilização de 
um Jornal Digital como recurso para o ensino da escrita de textos 
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multimodais, os alunos desenvolveram conhecimentos linguísticos 
e digitais, produzindo textos, inserindo imagens e diagramando 
o jornal. Assim, o trabalho foi oportuno, já que possibilitou uma 
mudança de prática, atribuindo mais sentido ao fazer pedagógico e 
à vida dos alunos.
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O TEXTO NA ESCOLA ATUAL: DO 
LIVRO PARA AS REDES SOCIAIS1
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Atualmente, o ensino da língua materna tem passado por profundas 
mudanças, em virtude dos avanços tecnológicos e das mais variadas 
formas de uso da língua pelos falantes. Com esse advento das 
redes sociais, torna-se urgente o estudo e as pesquisas sobre como 
trabalhar o texto, a leitura e a escrita na escola atual, tendo em vista 
que as redes sociais passaram a fazer parte da vida cotidiana do 
educando. Assim,

É verdade que as redes sociais são instrumentos 
poderosos de informação [...] Também representam 
mais um canal de informação rápido e abrangente, 
portanto, tem um valor social e informativo forte. 
Sendo assim, na área educacional, aproxima alunos 
e professores e também é utilizado para a educação, 
campanha política e uma infinidade de outras apli-
cações que integram e fazem parte de nossas vidas. 
(NAZARÉ, 2013, p. 10-11).

Desse modo, o trabalho com os gêneros emergentes revela-se de 
grande importância, devido ao crescente aumento de sua utilização 
por parte dos educandos e a suas particularidades, ressignificando, 
assim, as práticas de leitura e de escrita. Dentro dessa perspectiva, 
Marcuschi e Xavier (2005, p. 14) elencam os aspectos que tornam 
relevante a análise desses gêneros, a saber: (1) seu franco desenvolvi-
mento e um uso cada vez mais generalizado; (2) suas peculiaridades 
formais e funcionais, não obstante terem eles contrapartes em 
gêneros prévios; (3) a possibilidade que oferecem de se rever 
conceitos tradicionais, permitindo repensar a relação do homem 
com a oralidade e com a escrita.
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Nesse contexto, o professor não pode ignorar essas novas 
ferramentas dentro de suas aulas, mas inseri-las em sua prática 
pedagógica, promovendo, assim, um novo nível de letramento. 
Sobre essa nova forma de letramento, Rojo e Moura (2012, p. 56) 
afirma que ¨As mídias e novas tecnologias são escolhas de caso 
bem pensado de circulação do discurso¨, portanto, não podem ser 
ignoradas pelo professor, em especial, no ensino da leitura/escrita 
de textos. Considerando que o ensino da leitura/escrita deve base-
ar-se na interação texto/leitor/uso, são esclarecedoras as palavras 
de Antunes (2003, p. 42), segundo a qual “A língua só se atualiza 
a serviço da comunicação intersubjetiva, em situações de atuação 
social e através de práticas discursivas, materializadas em textos 
orais e escritos”. Faz-se necessário, portanto, que o educador insira, 
em aulas de leitura e de escrita, algum recurso digital, tendo em 
vista que tal recurso disponibiliza inúmeros espaços para a prática 
de leitura e uso da linguagem.

A velocidade, versatilidade e atratividade das TICs sedu-
ziram os visitantes do ciberespaço no estabelecimento 
de interações comunicativas e acesso a uma miríade 
de informações de tal maneira que ressignificou o 
ato de ler/ escrever na vida contemporânea. Assim, o 
hipertexto imergiu os sujeitos numa revolução social 
e linguística irreversível (BRITO; SAMPAIO, 2013, p. 9).

Nessa perspectiva, foi trabalhado o projeto O Facebook na sala de 
aula: um espaço para opinar, interagir e aprender, a fim de motivar o 
aluno a produzir seus textos para serem lidos por um público espe-
cial e fazê-los compreender que é preciso escrever direcionando o 
seu texto a um leitor em potencial, mas não escrever por escrever. 
A seguir, serão tratados os conceitos de texto e ensino da leitura, 
bem como texto e redes sociais.

 Este trabalho se organiza em torno do texto e suas distintas 
formas de abordagem na sala de aula. De início, tem-se o texto e o 
ensino da leitura, enfocando sua importância no ensino da língua 
e suas possíveis formas de uso, pois, com a explosão das novas 
tecnologias, não se pode ignorar os novos gêneros e sua influência 
na vida escolar. Assim, o uso das redes sociais torna-se essencial para 
o ensino, tendo em vista que o texto se faz presente dentro desse 
mundo virtual tão abrangente. Dessa forma, o uso do Facebook 
na sala de aula, como espaço para opinar, interagir e aprender, 
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veio ao encontro das nossas necessidades como professores, visto 
que o aluno passa grande parte do seu dia conectado à rede, em 
especial ao Facebook, considerado, assim, um espaço oportuno de 
aprendizagem da leitura, já que envolve leituras diversas, ricas em 
linguagens verbais e não verbais, importantes fontes de aprendi-
zagem e de comunicação.

O TEXTO E O ENSINO DA LEITURA

O trabalho com texto sempre se fez presente na sala de aula, no 
entanto, atualmente, tem se trabalhado no intuito de intensificar 
essa presença, para que se produzam resultados mais amplos e 
significativos em relação ao letramento. Tendo em vista que vivem-se 
momentos críticos na educação brasileira, no que se refere à quali-
dade do ensino da língua, e considerando que, segundo Rojo (2009, 
p. 10), “o processo de ensinar a ler e escrever é uma típica prática do 
letramento escolar”, faz-se necessário uma nova prática de ensino da 
língua portuguesa que estimule a leitura e provoque a curiosidade 
do aluno leitor. Um ensino da língua que busque uma interação 
efetiva do leitor com o texto, de uma forma que ele compreenda o 
que e para que ler, ou seja, que o aluno/leitor possa fazer uso de sua 
prática de leitura na sociedade na qual está inserido. Assim, nesse 
contexto, de acordo com Antunes (2003, p. 20),

A escola como qualquer outra instituição social reflete 
as condições gerais de vida da comunidade em que 
está inserida. No entanto, é evidente também que 
fatores internos à própria escola condicionam a quali-
dade e a relevância dos resultados alcançados.

Portanto, de acordo com Antunes (2003), é imprescindível que a 
escola esteja em consonância com a comunidade, para que o que 
se ensina seja relevante na vida do educando e na transformação 
como ser social. É preciso que a escola, em especial o professor, veja 
a leitura não somente como ato ou efeito de ler por ler; que não a use 
apenas “como uma atividade centrada nas habilidades mecânicas da 
decodificação da escrita” (ANTUNES, 2003, p. 27), mas que faça uma 
leitura estimulante, rica em sentidos, produtiva, que leve o aluno/
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leitor a refletir sobre suas práticas sociais. Por fim, necessita-se de 
escolas que exerçam o papel que lhes cabe, como responsáveis pelos 
múltiplos letramentos, visto que

É função e obrigação da escola dar amplo e irrestrito 
acesso ao mundo da leitura, e isto inclui a leitura 
informativa, mas também a leitura literária; a leitura 
para fins pragmáticos, mas também leitura de fruição; 
a leitura que situações da vida real exigem; mas 
também a leitura que nos permita escapar por alguns 
momentos da vida real (SOARES, 2008, p.).

Segundo Soares, é indispensável que a escola trabalhe a leitura 
sob todos os seus vieses: informativo, formativo, interpretativo, lúdico 
e prazeroso. Dessa forma, faz-se uma relação direta do que se ensina 
em sala de aula com o dia a dia do educando, atribuindo-lhe sentido 
a cada leitura, a cada construção. Nesse sentido, inserir um trabalho 
com os gêneros digitais torna-se necessário, tendo em vista a estreita 
relação entre os educandos e essas ferramentas tecnológicas, tais 
como redes sociais e blogs, entre outros.

O TEXTO E AS REDES SOCIAIS

O texto está presente em todas as esferas sociais e em todas as 
situações da vida, seja na oralidade ou na escrita. Mesmo a criança 
ainda não alfabetizada está em contato permanente com textos nas 
mais diversas formas.

Levando-se em consideração o acesso contínuo às redes sociais, o 
contato com o texto e a interação leitor/autor têm se dado de forma 
bastante intensa, pois, por meio das redes sociais e das tecnologias 
digitais, o educando lê e interage com o auxílio de sons, de imagens 
e de textos escritos. Dessa forma, a escola deve acompanhar essa 
transformação e fazer uso dessas novas tecnologias em sala de aula 
como ferramentas pedagógicas. Nesse sentido, Brito e Sampaio 
(2013, p. 2) ratificam esse ponto de vista, ao afirmarem que,

Com o boom tecnológico das últimas décadas e solidi-
ficação de seu “casamento” com a internet, todos os 
segmentos sociais sentiram o efeito dessa parceria, 
alguns de forma mais evidenciada que outros. Isso 
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devido às inúmeras possibilidades de auxílio nas 
atividades diárias do homem. E a escola, como lócus 
de formação e aprendizagem humana, está imbricada 
nesta conjuntura de transformação.

Não se pode mais ignorar a força que as redes sociais exercem, 
principalmente na vida dos jovens. No entanto, a escola, ao invés de 
repudiá-las, deve aliar-se a essas redes e reconhecer o seu poder 
informativo, comunicativo e articulador.

Com tantos avanços tecnológicos, o texto deve ser visto sob uma 
nova ótica, que corresponda a uma situação comunicativa e dialógica. 
É indispensável também considerar os novos conceitos de leitura e 
de leitor, que despontam com essa nova modalidade de texto. Um 
leitor que interage, atribui sentido ao que lê e estabelece relações 
com seu espaço social. Dentro desse contexto, Brito e Sampaio (2013) 
afirmam que "[...] o leitor se torna o protagonista do processo da 
construção de sentidos", ou seja, cada um lê o que considera impor-
tante, daí a função do hipertexto na formação leitora.

Diante disso, busca-se aqui uma aliança entre as redes sociais e 
o processo de ensino e aprendizagem. O objetivo é tornar o cyber 
espaço também um ambiente de aprendizagem e de interação.

O FACEBOOK NA SALA DE AULA: UM ESPAÇO 
PARA OPINAR, INTERAGIR E APRENDER

A formação do leitor é, sem dúvida, um dos principais objetivos 
da escola. É preciso ressaltar que o uso dos recursos midiáticos 
faz ampliar esse espaço, para que o aluno possa interagir e expor 
sua opinião sobre um filme, um livro, uma música, entre outros. 
Nesse intento, optou-se por se trabalhar com a famosa rede social 
Facebook, por fazer parte do cotidiano e, principalmente, do interesse 
da maioria dos alunos.

O uso dessa rede social na sala de aula do 9º Ano do Ensino 
Fundamental das Escolas Estaduais Coronel Fernandes e José Osias 
abriu espaço para que seus alunos pudessem expor opiniões, sem a 
necessidade de estar presos a regras de gramática normativa, tendo a 
certeza de que seu texto será visto e comentado por outras pessoas. 
Esse ambiente é proporcionado por meio da criação de um grupo 
fechado no Facebook destinado aos alunos, no qual eles pudessem 
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escrever, opinar e argumentar sobre textos e filmes expostos no 
grupo e previamente discutidos em sala de aula. Percebe-se, no 
desenvolvimento do projeto, que a participação no grupo trouxe 
ânimo às turmas, que passaram a ter mais prazer na leitura e na 
interação com os outros membros do grupo.

Esta proposta baseou-se no fato de que os alunos da série em 
questão não largavam seus celulares. Surgiu, então, o questio-
namento: o que fazer para trazer essa tecnologia para as aulas 
de Português?

Em vez de impedir/disciplinar o uso do internetês na 
internet (e fora dela), posso investigar por que e como 
esse modo de se expressar por escrito funciona. Em 
vez de proibir o celular em sala de aula, posso usá-lo 
para a comunicação, a navegação, a pesquisa, a 
filmagem e a fotografia (ROJO; MOURA, 2012, p. 27).

O educador pode e deve usar a tecnologia a seu favor na sua 
prática pedagógica. A internet é uma poderosa ferramenta que deve 
ser explorada, investigada e utilizada com fins educativos, como 
aliada do educador no processo de ensino-aprendizagem.

O trabalho ora em exposição foi desenvolvido com o objetivo de 
mostrar aos alunos que as redes sociais, em especial o Facebook, 
podem ser um espaço de aprendizagem e interação. A seguir, os 
seus objetivos específicos.

• Reconhecer a necessidade e o uso das 
novas tecnologias na sala de aula.

• Conhecer o Facebook.

• Utilizar a tecnologia como esfera de comunicação.

• Utilizar diversas modalidades de linguagem.

• Discutir a finalidade da leitura.

• Apreciar, ler e escrever textos.

• Reconhecer o que é hipertexto.

• Estudar os diversos gêneros presentes 
nas páginas do Facebook.
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• Opinar, argumentar e comentar 
sobre as produções textuais.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Durante o desenvolvimento do projeto, ocorreram os seguintes momentos:

• visita ao laboratório de informática e apresentação 
dos mais variados gêneros textuais digitais 
(anúncio, hipertextos, podcasts, entre outros) 
presentes nas páginas do Facebook;

• levantamento entre os alunos sobre possíveis 
usuários de contas no Facebook;

•  discussão sobre a possibilidade de 
todos criarem uma conta;

• orientação acerca do passo a passo para a criação 
da conta e do grupo dentro do Facebook;

• discussão sobre os tipos de grupos (aberto, fechado);

•  escolha das imagens de identificação do grupo;

• publicação dos textos pré-combinados 
e estudados em sala;

• orientação para a postagem dos comentários;

• revisão das postagens com a turma;

• análise das diferenças da escrita nos 
espaços virtuais e no papel;

• orientação para reescreverem no caderno 
seus textos, adequando-os à norma culta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desse trabalho, os alunos entraram em contato com os 
diversos gêneros digitais (anúncio, hipertextos, podcasts, entre 
outros) presentes nas páginas do Facebook. Esta proposta visava 
à interação dos alunos com seus próprios textos e com os textos 
dos outros membros do grupo, expondo seus pontos de vista e 
compreendendo que 

O próprio ambiente digital estimula a construção de 
conhecimento necessário para realizar as alterações 
desejadas, tornando o usuário autor e organizador do 
seu próprio espaço textual (ROJO; MOURA, 2012, p. 50).

O ponto de partida foi a observação do comportamento dos 
alunos com relação às redes sociais, assim como o seu desinteresse 
em participar das aulas então ministradas. Refletiu-se sobre como 
criar uma estratégia que viabilizasse o trabalho em sala de aula, 
utilizando uma tecnologia digital bastante difundida entre eles: o 
Facebook. Após os primeiros contatos e o estudo dos diferentes 
gêneros digitais, os alunos compreenderam que a leitura e a escrita 
são práticas do dia a dia e que todo texto tem uma função social. 
Além disso, houve a percepção de que as redes sociais podem ser 
um excelente espaço de aprendizagem, não somente uma diversão.

Um grupo fechado no Facebook foi o gênero escolhido para pôr 
em prática a ideia de trabalho com a leitura e a produção textual. 
Dessa forma, é inegável a contribuição das redes sociais na educação, 
tendo em vista que a maioria dos jovens passa grande parte do seu 
dia conectado à rede.

Portanto, o resultado desse projeto leva a refletir sobre o uso das 
redes sociais no contexto escolar, passando a vê-las como um exce-
lente espaço de aprendizagem. Além disso, a utilização desse ambiente 
pelos docentes é uma forma de aproximar o aluno do conhecimento, 
de forma harmoniosa, utilizando ferramentas que se encontram 
dentro da sua área de interesse, nesse caso, as redes sociais.

Dessa forma, considera-se que o uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs) na sala de aula incorpora novas 
práticas de letramentos, favorecendo uma interação maior entre 
educandos e educadores por meio de uma troca de experiên-
cias e de informações, que é a chave para um bom andamento 
da aprendizagem.



`

224

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Irandé. Aula de Português: encontro e 
interação. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.

BIBLIOTECA 24 HORAS. Disponível em: <www.
biblioteca24horas.com.br>. Acesso em: 10 jul. 2017.

BRITO, Francisca Francione Vieira de; SAMPAIO, Maria Lúcia 
Pessoa. Gênero digital: a multimodalidade ressignificando o 
ler/escrever. Revista Signo, Santa Cruz do Sul, v. 38, n. 64, p. 
293-309, jan./jun. 2013. Disponível em: <http://online.unisc.
br/.../signo/article/view/3456/2570>. Acesso em: 10 jul. 2017.

ESCREVENDO O FUTURO. Disponível em: <www.
escrevendoofuturo.org.br>. Acesso em: 10 jul. 2017.

MARCUSCHI, Luiz A.; XAVIER, L. A. Hipertexto e 
gêneros digitais. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005.

NAZARÉ, Mário. O Facebook e o Divã: analisando as 
redes sociais. São Paulo: Clube dos autores, 2013.

ROJO, Roxane. Letramentos Múltiplos, escola e 
inclusão social. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.

ROJO, Roxane, MOURA, Eduardo. Multiletramentos 
na escola. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.

SOARES, Magda. Introdução: ler, verbo transitivo. In: PAIVA, 
Aparecida et al. (Org.). Leituras Literárias, discursivos 
transitivos. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.



RECRIANDO CONTOS 
INFANTIS EM CURTAS
uma proposta de leitura e produção de texto1
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Rosângela Maria Bessa Vidal

INTRODUÇÃO

Tem se discutido muito sobre a realidade das escolas brasileiras, no 
que se refere ao ensino de Língua Portuguesa, sobretudo quanto 
as aulas de Leitura e Produção Textual. É notável a existência de um 
distanciamento entre os alunos e a leitura; em contrapartida, existe 
uma dificuldade imensa na construção de textos. Considerando-se 
que a leitura é um dos caminhos que mais favorece o processo 
de produção textual, pode-se verificar que tanto a leitura como a 
produção de texto não têm recebido direcionamentos que consti-
tuam uma prática eficiente, capaz de gerar leitores e produtores de 
textos proficientes.

A questão é que, no ensino de Língua Portuguesa, compete 
ao professor trabalhar leitura, redação e gramática, muitas vezes 
carregando sozinho a responsabilidade de formar conhecedores da 
língua, porque nem sempre há uma proposta da escola conhecida 
e praticada por todos os professores, mas somente pelo de Língua 
Portuguesa. Por essa razão, a leitura não é prioridade, pois demanda 
tempo e estratégias levar o aluno a construir o sentido daquilo que 
lê e tornar-se parceiro dessa construção, que requer a participação 
ativa do leitor. Opta-se, então, pelo uso do texto como pretexto, 
usando-o para o estudo da gramática e, às vezes, para interpretações 
elementares que não dão conta da dimensão do texto. Por dar prio-
ridade a uma leitura mecanizada, com atividades repetitivas, a leitura 
passa a ser vista como mais uma atividade escolar. Sem estímulo, 
os alunos têm dificuldades de interpretar, de produzir textos e de 
ampliar as suas competências linguísticas.

1 Artigo apresentado à 
disciplina Alfabetização e 
Letramento, ofertada pelo 
Programa Profissional em 
Letras (PROFLETRAS), do 
Departamento de Letras 
Vernáculas (DLV), da 
Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (UERN), 
ministrada pela Professora 
Doutora Maria do Socorro 
Maia Fernandes Barbosa, sob 
a orientação da Professora 
Doutora Rosângela Maria 
Bessa Vidal.

2 Alunas do Mestrado 
Profissional em Letras, do 
Campus Avançado Professora 
Maria Elisa de Albuquerque 
Maia (CAMEAM), Universidade 
do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN).
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Nesse contexto, este trabalho procura apresentar considerações 
teóricas e reflexivas para uma nova construção do ensino de leitura e 
produção textual em sala de aula. Uma abordagem capaz de enfatizar 
o real papel dessas práticas citadas, como atividades em que o aluno 
se constitui como sujeito que sabe efetuar as escolhas, no sentido 
de saber o que dizer, para quem dizer e como dizer. Propõe-se aqui 
uma estratégia para uma prática de leitura e de produção de textos 
na escola que se constituam como práticas de interação, em que os 
leitores eficientes possam tornar-se bons produtores de textos.

Partindo das experiências como professores de Língua Portuguesa 
em escolas municipais, as autoras puderam constatar que têm 
em comum o fato de que seus alunos pouco leem em casa. Isso 
demanda que, além de detectar essa limitação, tem-se que procurar 
meios para suprir essa lacuna existente na formação desses sujeitos. 
É, portanto, o objetivo deste trabalho apresentar uma prática de 
leitura e de produção textual que dê conta daquilo que se propõe, 
que é promover ao aluno uma vivência ativa com a linguagem.

AS CONCEPÇÕES DE ESCRITA

A prática de produção textual é algo indispensável ao ensino e à 
aprendizagem da língua materna, uma vez que é no texto que a 
língua “se revela em sua totalidade, quer enquanto conjunto de forma 
quer enquanto discurso” (GERALDI, 1993, p. 135). A partir do texto, o 
aluno pode aprimorar sua capacidade na escrita e tornar-se apto a 
ordenar suas ideias, transformando-as em conteúdo de qualidade.

Diante do fato de que o texto é um elemento essencial à apren-
dizagem da escrita, faz-se necessário observar as várias maneiras 
de concebê-lo, ou melhor, constatar os diferentes modos e possibli-
dades de escrita dos textos. Geraldi (1993, p.135) propõe existir duas 
concepções principais que se distinguem na produção escrita: uma se 
caracteriza em escrever “para a escola”. Desse modo, o aluno escreve 
para o professor atribuir-lhe uma nota. Nesse caso, o aluno se expressa 
de forma um tanto artificial e mecânica, sem demonstrar o seu ponto 
de vista. Já a outra concepção determina que o aluno demonstre suas 
ideias mais abertamente, se colocando no texto, expondo seu modo 
de ver e conceber a vida e o contexto que lhe cerca.
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Geraldi (1997) ainda salienta que a relevância da produção textual 
está voltada para os questionamentos “o que dizer”, “para quê” e 
“para quem dizer”. Esses questionamentos serviriam de base para 
que se estabeleça comunicação, tornando o texto eficaz, com um 
objetivo real e direcionado a um leitor específico. Dessa forma, o 
produtor poderá escolher as estratégias pertinentes à elaboração 
do seu texto. Mediante essa ação reflexiva, é possível transformar o 
ensino de língua e, consequentemente, os indivíduos falantes dela.

A prática da escrita tem se tornado, a cada dia, um exercício de 
treinamento em que o objetivo principal dos professores se resume 
em avaliar tão somente a capacidade de produção da escrita, levando 
em conta a adequação gramatical, ou seja, se os textos estão de 
acordo com a norma padrão. Isso tem gerado muitos problemas. 
Um deles é que os alunos acabam incorporando uma “postura de 
robô”, distanciando-se, assim, do texto, o que deixa visível sua defici-
ência no que diz respeito a uma produção ativa, consciente e crítica.

Nesse sentido, Antunes (2006, p. 165) complementa que, sob esse 
enfoque, “avaliar uma redação, por exemplo, se reduz, assim, ao 
trabalho de apontar erros, de preferência aqueles que se situam 
na superfície da linha do texto”. A prática de redação consiste em 
um ato avaliativo e não em um processo de interação, de diálogo 
entre dois interlocutores: aluno e professor, aluno e aluno, aluno 
e comunidade, entre outras opções. Eis a situação: o aluno escreve 
um texto, para que o professor aponte os erros (principalmente os 
gramaticais e de coesão) e atribua uma nota. Qual seria o estímulo 
para o aluno realmente dizer o que sente e pensa, se o próprio 
processo de produção textual não o incentiva a agir dessa forma? 
Como encontrar satisfação e até mesmo prazer, em realizar essa 
atividade escolar tão destituída de sentido e de significação?

A grande dificuldade presente no contexto escolar evidencia que 
essa prática deve mudar, revendo os princípios que norteiam as 
estratégias de produção na modalidade oral e, principalmente, na 
escrita. Com essa nova abordagem, ter-se-ia o texto como um ato 
social, em que alguém diz algo para outro não somente para ser 
avaliado, mas para posicionar-se, interagir, criticar e formar opiniões. 
Dessa forma, acredita-se que a produção de texto se tornaria mais 
prazerosa e os alunos encarariam como algo essencial às suas 
práticas sociais, não como uma obrigação enfadonha.
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Nesse contexto, compete ao professor de língua materna criar 
oportunidades para que o aluno estude os mais diversos gêneros 
textuais, sua estrutura e sua funcionalidade, para que se tornem 
capazes não só de reconhecê-los e compreendê-los mas também de 
construí-los de modo adequado em suas variadas situações sociais. 
De acordo com Geraldi (2006), o exercício dessas habilidades pode 
proporcionar o desenvolvimento da competência comunicativa do 
aluno, capacitando-o a ter um bom desempenho em sua vida diária, 
nos mais diversos eventos de interação verbal. Sendo assim, é de 
extrema importância que o professor de Língua Portuguesa tenha 
consciência do que consiste o processo de produção de textos, pois 
essa estratégia vai muito além da simples atividade de fazer um texto 
a partir de um título, de uma temática, de uma imagem ou mesmo de 
um fragmento de outro texto. Existe todo um trabalho de estudo, de 
contextualização do assunto a ser abordado, antes de chegar à etapa 
de produção propriamente dita. Além do conhecimento cognitivo, 
deve haver um estudo do gênero a ser produzido: quem escreve, 
para quem, com que finalidade, onde circula, se a linguagem é mais 
ou menos formal, qual o vocabulário mais adequado, entre outras 
questões dessa natureza. É preciso que haja conhecimento da estru-
tura da frase, do parágrafo, do texto; e domínio de usos de elementos 
de coesão e linguísticos. Enfim, o produtor de um texto precisa ter 
conhecimento de vários elementos e mecanismos implicados no 
processo de construir textos, tendo em mente que se trata de uma 
prática social e não de um ato mecânico, destituído de sentido.

Na medida em que o texto, numa perspectiva mais ampla, 
o gênero textual, é reconhecido e trabalhado em sala de aula, atuando 
em suas diversas situações sociais, tanto na prática de leitura como 
na de produção textual, a língua passa a ser vista como um processo 
de interação verbal e a manifestação falada ou escrita deixa de ser 
um ato mecânico, destituído de sentido. Em síntese, se professor e 
aluno perceberem e trabalharem a língua como processo de inte-
ração, em que alguém diz algo a outro alguém, com determinada 
intenção, o ato de se expressar, tanto falando como escrevendo, será 
vivenciado como algo significativo e útil não só nas aulas de língua 
mas na vida em sociedade. Com isso, o ensino e a aprendizagem de 
língua materna deixam de ser algo que trará benefícios no futuro e 
se tornam uma prática importante, para que o aluno interaja, desde 
já, no meio em que vive, em uma sociedade letrada.
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A LITERATURA INFANTIL:  
DO PRAZER À APRENDIZAGEM 

A literatura infantil é aquela que se destina propositalmente à 
criança, sendo, portanto, capaz de ser compreendida e apreciada 
por elas, uma vez que os textos relacionados a esse tipo de obra 
são carregados de fantasia delicada e de arte no enredo, além de 
fatores que se adequam inteiramente aos interesses da criança 
em certas idades.

Na literatura infantil, depara-se com um resumo do belo e do ideal 
no universo das palavras e das imagens. Dessa forma, os contos de 
fadas, as fábulas, os mitos e as lendas, entre outros, podem exercer 
grande importância no desenvolvimento e na aprendizagem de 
uma criança, em suas mais diversas etapas da vida. Chiappini (2007, 
p. 22-23) ilustra bem esse pensamento, ao fazer uma apreciação 
sobre a literatura:

A literatura é um discurso carregado de vivência intima 
e profunda que suscita no leitor o desejo de prolongar 
ou renovar as experiências que veicula. Constitui um 
elo privilegiado entre o homem e o mundo, pois supre 
as fantasias, desencadeia nossas emoções, ativa nosso 
intelecto, trazendo e produzindo conhecimento. Ela é 
criação, uma espécie de irrealidade que adensa a reali-
dade, tornando-nos observadores de nós mesmos. Ler 
um texto literário significa entrar em novas relações, 
sofrer um processo de transformação.

Diante disso, denota-se a amplidão por que perpassa a literatura. 
Percebe-se também sua incontestável importância na formação 
pessoal, crítica e social do aluno, na medida em que a leitura lite-
rária o leva a transitar por diversos mundos e realidades distintas, 
conforme afirma Costa (2007, p. 27):

Ao tomar contato com a literatura infantil, a criança 
aprenderá não somente a familiarizar-se não 
apenas com a linguagem escrita. Muito mais do que 
isso, a criança estará formando o modo de pensar, 
os valores ideológicos, os padrões de comporta-
mento de sua sociedade e, em especial, estará 
alimentando seu imaginário.
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Baseados nesses pressupostos e pensando nos benefícios que a 
literatura proporciona é que se dá ao texto literário, em especial aos 
contos infantis, um lugar privilegiado em aulas de Língua Portuguesa. 
Acredita-se que, por ser textos que transitam entre as crianças desde 
cedo e por tratar de conflitos universais, eles as ajudam a entender 
melhor os problemas da vida real, assim como a fazer uma ponte 
entre os percalços enfrentados pelas personagens desses contos 
com os vivenciados por elas atualmente.

Portanto, a literatura infantil possui uma relação bastante abran-
gente com o conhecimento formado pelo ser humano. Com o auxílio 
dela, o professor tem a oportunidade de abordar diversas áreas do 
conhecimento, instigar as mais diversas reflexões e aprendizagens, 
perpassando entre o real e o simbólico, para que, munidos de infor-
mações acerca das temáticas discutidas, proponha empreitadas 
envolventes que mobilizem seus alunos em atividades de investigação, 
de criação e de exploração de suas próprias capacidades, chegando, 
até mesmo, a recriar essas histórias, trazendo-as para suas vivências.

Por meio da literatura, o aluno satisfaz suas necessidades, 
sendo-lhe permitido assumir uma atitude crítica em relação ao 
mundo, advinda das diferentes mensagens e indagações que a lite-
ratura oferece. Entretanto, os PCN (1997, p.58) alertam que, 

para tornar os alunos bons leitores – para desenvolver, 
muito mais do que a capacidade de ler, o gosto e o 
compromisso com a leitura – a escola terá de mobi-
lizá-los internamente, pois aprender a ler (e também 
ler para aprender) requer esforço.

Dessa forma, faz-se necessário um trabalho mais primoroso das 
maneiras de se trabalhar com esse recurso. Percebe-se o quanto 
é importante o papel mediador do professor, pois será de sua 
responsabilidade proporcionar aos alunos espaços adequados de 
leitura, transformando esses espaços em situações prazerosas de 
aprendizagem. Os contos de fadas são primordiais para o ensino da 
leitura e da formação da criança, já que esse gênero constitui-se de 
histórias que cativam os leitores de todas as idades.
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RETEXTUALIZANDO OS CLÁSSICOS

Para se adentrar na retextualização, recorre-se às palavras de 
Dell’Isola (2007, p. 10), que define a retextualização como um 

processo de transformação de uma modalidade 
textual em outra, ou seja, trata-se de uma refacção e 
uma reescrita de um texto para outro, processo que 
envolve operações que evidenciam o funcionamento 
social da linguagem.  

Diante do exposto, compreende-se que retextualização não diz 
respeito somente à reescritura de texto; há também, nesse processo, 
uma transformação de uma modalidade textual para outra, o que 
requer ainda mais uma reflexão e um cuidado em fazer esse trabalho, 
adaptando os elementos constitutivos de uma modalidade para 
outra. Para esclarecer ainda mais, Matencio (2003, p. 3-4) afirma que

 Retextualizar, por sua vez, envolve a produção de um 
novo texto a partir de um ou mais textos-base, o que 
significa que o sujeito trabalha sobre as estratégias 
linguísticas, textuais e discursivas identificadas no 
texto-base para, então, projetá-las tendo em vista 
uma nova situação de interação; portanto, um novo 
enquadre e um novo quadro de referência. A atividade 
de retextualização envolve, dessa perspectiva, tanto 
relações entre gêneros e textos – o fenômeno da 
intertextualidade – quanto relações entre discursos 
– a interdiscursividade.

Sendo assim, a retextualização se manifesta quando os alunos 
trazem para os textos clássicos uma nova roupagem e adaptam as 
histórias de um cotidiano distante e diferente do seu para a sua 
realidade, para o contexto em que realmente se enxergam enquanto 
sujeitos, bem como, quando o novo texto passa a ser um curta-me-
tragem tratando-se, portanto, de uma refacção e de uma reescrita 
de um gênero para outro. Portanto, para que haja a retextualização, 
é necessário que o leitor compreenda o texto base, ou seja, o que 
será reescrito, desconstruindo-o para uma reconstrução em uma 
nova modalidade textual, ou em outro contexto.
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O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS COMO 
INCENTIVO A LEITURA E À ESCRITA

O uso das novas Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) na educação vem crescendo e a busca de novos modelos 
pedagógicos acompanha essa evolução tecnológica. Os ambientes 
virtuais de aprendizagem surgem como instrumentos para essa nova 
modalidade de ensino-aprendizagem, pois facilita a disponibilidade 
e a acessibilidade da informação.

As “novas” tecnologias proporcionam ambiente de comunicação 
e partilha de informação. Por esse motivo, é interessante que as 
crianças estejam imersas em um ambiente de letramento, para que a 
leitura seja uma forma de lazer para elas. Quanto maior a diversidade 
e as possibilidades, maiores serão as condições de desenvolver a 
habilidade do pensamento, pois a leitura na escola oportunizará dife-
rentes pontos de vista. A reescrita textual é uma prática de grande 
importância no processo educacional, principalmente por ser uma 
atividade que proporciona o desenvolvimento e o aprimoramento 
da capacidade de produção textual.

É nesse contexto que foi desenvolvido o projeto de intervenção 
“Recriando contos infantis em curtas”, para as turmas de Ensino 
Fundamental, com o objetivo de motivar e desenvolver as habilidades 
de leitura e escrita por meio das TICs, na perspectiva de refacção 
dos textos, partindo do cotidiano dos alunos e apresentando novas 
possibilidades de recriação. A partir da retextualização dos contos, a 
turma pesquisou sobre o que é curta-metragem, escolheu a melhor 
refacção e transformou-a em curta.

Dessa forma, as novas tecnologias oportunizaram um empenho 
maior da turma, todos comprometidos e motivados a ler os contos. 
Na produção dos curtas, os alunos demonstraram habilidades com 
as mídias e interesse em atuar como atores e atrizes. Foi uma experi-
ência muito produtiva, porque se percebeu que a turma está inserida 
no mundo digital; por isso, é necessário a escola proporcionar mais 
momentos com os artefatos tecnológicos, levando em consideração 
o conhecimento de mundo que a turma demonstra ter.
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METODOLOGIA ABORDADA

Buscou-se trabalhar primeiramente os clássicos infantis, para que 
os alunos revisassem detalhes das histórias que fossem relevantes 
na hora de sua reescrita textual. Após esse contato inicial, cada aluno 
escolheu o seu conto favorito. Foi feita uma votação geral para a 
escolha de apenas dois, que seriam trabalhados no decorrer do 
projeto, de acordo com a preferência da sala. Assim, os dois contos 
escolhidos foram Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve.

Em seguida, apresentaram-se aos alunos versões diferentes 
dos clássicos infantis. A eles caberiam fazer uma enumeração das 
semelhanças e das diferenças entre as versões e os contos originais. 
Além dessa enumeração, houve uma discussão em grupo sobre a 
estrutura dos contos de fadas, o que levou os alunos a perceberem 
que, embora os enredos se distinguissem, a estrutura textual perma-
necia, pois não houve mudança quanto ao gênero. Houve, ainda, 
esclarecimentos aos grupos a respeito do recurso da intertextuali-
dade presente na elaboração das novas versões.

Nas aulas seguintes, assistiu-se ao filme A garota da capa vermelha. 
Após a seção, foi sugerido aos alunos que fizessem uma análise 
comparativa entre o filme e o clássico que lhe serviu de inspiração. A 
expectativa era a de que, com isso, os alunos percebessem a intertex-
tualidade como parte fundamental e constituidora do enredo do filme.

Em outra oportunidade, apresentaram-se aos alunos exemplos 
de curtas metragens, com explicação a respeito de suas principais 
características, para que se lançasse a proposta de elaboração de um 
curta a partir dos contos infantis escolhidos, em que os grupos defi-
nidos nas aulas anteriores deveriam criar novas versões e adaptá-las 
ao gênero script. Para isso, foi necessário evidenciar a estrutura desse 
gênero, mostrando-lhes as suas particularidades.

Antes da elaboração, houve discussão sobre os problemas que 
permeiam a vida dos jovens na atualidade. Os citados por eles foram 
anotados no quadro. Observou-se que muitos desses problemas 
eram vivenciados pelos próprios alunos, como: drogas, gravidez 
na adolescência, bullying, desrespeito, violência, entre outros. 
Depois disso, ficou a cargo de cada grupo elaborar um script, em 
que teriam que incluir em seu enredo os problemas citados por 
eles anteriormente.
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Foram necessárias algumas aulas para que os discentes desen-
volvessem os enredos de forma coerente. Para isso, realizaram-se 
refacções coletivas, em que os alunos acrescentaram ideias e melho-
raram suas produções. Depois da criação dos scripts, os estudantes 
realizaram, finalmente, as filmagens do curta. Foi feita uma seleção 
das principais cenas, havendo, por meio da utilização do programa 
movie maker, o acréscimo de efeitos sonoros e de letreiros digitais. 
Depois de prontos, os curtas foram divulgados na página do facebook 
e no blog da escola, oportunizando aos alunos o compartilhamento 
de seus trabalhos.

CONCLUSÃO

Foi evidente o envolvimento e o entusiasmo dos alunos ao longo 
do projeto. Desde o momento em que entraram em contato com 
os contos – cujo enredo não era novidade para eles –, o fascínio 
ultrapassou a infância. Não é à toa que esse gênero mantém grande 
popularidade e é uma fonte inesgotável de inspiração à criação de 
novas versões, dando origem a filmes, a seriados, a curtas e a infini-
dades de reedições de livros.

Apesar da pouca experiência dos alunos em relação ao gênero 
script e da mínima familiaridade com a elaboração de vídeos, eles 
não mostraram tanta dificuldade como se esperava. Ao contrário, 
em pouco tempo passaram a compreender as particularidades que 
envolvem a criação de um curta, ressaltando-se aqui a grande satis-
fação que mostraram, ao iniciarem as filmagens e as edições.

Vale destacar, ainda, que, a partir do momento em que foi deter-
minado um destino e uma finalidade às produções, constatou-se 
que os alunos passaram a compreender e a atribuir real valor ao 
texto. Com isso, houve maior preocupação quanto à elaboração e à 
organização de suas produções.  

Foi percebido que o objetivo principal do projeto, o de despertar o 
interesse dos alunos para a leitura e, ao mesmo tempo, de levá-los a 
produzirem seus próprios textos, estabelecendo finalidade e função 
a essas produções, relacionando-as à realidade social presente no 
seu cotidiano, foi alcançado. Portanto, pode-se dizer que, se bem 
direcionadas e com objetivos claros para as partes envolvidas, o 
ensino de leitura e de produção textual pode deixar de ser uma 
prática desprovida de prazer e de significado, passando a ser uma 
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prática prazerosa e, consequentemente, melhorada em salas de 
aula. O grande diferencial do projeto ora apresentado também se 
deve ao fato de ter colocado ao alcance dos alunos a tecnologia, já 
que eles próprios puderam trabalhar ativamente na construção e 
na gravação do curta.

Espera-se, com isso, ter contribuído para o despertar da leitura e 
da produção textual; que esse novo fazer pedagógico sirva de fonte 
de inspiração para os educadores estarem sempre buscando rein-
ventar suas práticas, a fim de que possam contribuir com a formação 
de sujeitos instruídos e capacitados, para que atuem na sociedade 
em que estão inseridos.
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FEED DE NOTÍCIAS: INTRODUZINDO CAMINHOS

As discussões no âmbito do letramento tornam-se cada vez mais 
pertinentes e relevantes no contexto educacional. É impossível 
pensar numa educação transformadora sem, a priori, pensar nas 
condições para o letramento ofertadas ao sujeito aprendiz.

O cenário amplamente informativo e tecnológico da sociedade 
contemporânea exige um cidadão cujas habilidades de leitura 
ultrapassem a decodificação de signos. Nesse sentido, ele deve ser, 
sobretudo, capaz de ler as entrelinhas, ler de forma crítico-reflexiva 
a multiplicidade de textos inseridos nas/pelas/a partir das diversas 
práticas sociais com as quais interage.

As reflexões sobre os multiletramentos articuladas às necessi-
dades de ensino na contemporaneidade propõem para docentes 
da disciplina Língua Portuguesa, o desafio de construir propostas 
de letramento favoráveis ao desenvolvimento de competências e 
de habilidades de leitura e escrita condizentes com o que vivenciam 
os alunos no mundo dito globalizado, dentro das novas práticas de 
letramento contemporâneas, multisemiótica e multiculturais – os 
multiletramentos são os artefatos digitais, tão estimulantes para os 
nossos educandos. O facebook, nesse contexto, é um artefato bastante 
sugestivo, uma vez que, devido ao seu fácil acesso e a sua caracte-
rística interativa em mesclar linguagens, aciona plenamente seus 
recursos, exigindo cada vez mais competências-capacidades para 
leitura e para a produção de significados.
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Considerando esses aportes, busca-se desenvolver um projeto 
de letramento com turmas de 8º Ano do Ensino Fundamental da 
Escola Municipal Elisiário Dias, localizada no município de São 
Miguel/ RN. Durante as aulas, a leitura foi conduzida como um 
processo de construção de saberes que exige criticidade, para 
que aconteça a (re)significação de conceitos. Todo o processo 
partiu do poema Cidadezinha Qualquer, do poeta mineiro Carlos 
Drummond de Andrade.

Com essa perspectiva, o presente artigo tem a pretensão de 
refletir sobre o processo de letramentos e a (re)significação das 
leituras construídas nas experiências dos discentes, a partir de um 
trabalho pedagógico de intervenção, com foco na prática de leitura e 
nos multiletramentos. Baseia-se, aqui, em gêneros nas modalidades 
oral e escrita, na sala de aula e por meio do mundo virtual, utilizan-
do-se do facebook, no qual foram criados grupos de discussões e 
de interação entre alunos e educadores. Para isso, pautou-se nas 
proposições de Rojo (2009), Rojo e Moura (2012) e Silva e Firmino 
(2012), entre outros, que muito contribuem com os estudos teóricos 
e práticos sobre o letramento e sobre a prática de leitura, tão rele-
vantes para a atuação pedagógica na contemporaneidade.

Neste trabalho, apresentam-se brevemente os pressupostos 
teóricos que serviram como base para o estudo e para a intervenção. 
Em seguida, ilustra-se um recorte dos resultados a que se chegou, 
após a realização da intervenção pedagógica. Por fim, há as consi-
derações e as referências bibliográficas.

FUNDAMENTANDO O EVENTO

Perfil de leituras: os multiletramentos

O ato de ler envolve, além da escrita, diversas formas de linguagem 
articuladas para estabelecer os sentidos constituídos pelo leitor. 
As imagens (estáticas ou em movimento), os sons e a fala ampliam 
a maneira de ler e de produzir os textos, pois a construção de signi-
ficados não depende somente da decodificação da escrita mas das 
situações de leitura segundo as novas práticas de letramentos.

O letramento implica realizar atividades de leitura e de escrita 
diferentes, em variadas situações sociais que envolvem a linguagem, 
conduzindo o indivíduo a participar efetivamente de seu contexto 
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social, no qual está, histórico e culturalmente, situado. Nas palavras 
de Rojo (2009, p. 96), “O letramento não é pura e simplesmente um 
conjunto de habilidades individuais; é o conjunto de habilidades 
ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em 
seu contexto social”. O indivíduo letrado, desse modo, é aquele que 
consegue ir além do código, pois entende e usa a linguagem, seja 
qual for a modalidade, a seu favor e a serviço da sua vida, vinculando 
as informações textuais a sua realidade social, histórica e cultural. 
Rojo (2009, p. 108-109) apregoa que

O conceito de letramentos múltiplos é ainda um conceito 
complexo e muitas vezes ambíguo, pois envolve além 
da questão da multissemiose ou multimodalidade das 
mídias digitais que lhe deu origem, pelo menos duas 
facetas: a multiplicidade de práticas de letramento que 
circulam em diferentes esferas da sociedade e a multi-
culturalidade, isto é, o fato de que diferentes culturas 
locais vivem essas práticas de maneira diferente.

Apesar de multíplice e por vezes ambíguo, esse conceito é 
depositário de implícitas orientações para a prática educativa, visto 
que, ao assimilá-lo com propriedade, o educador estará convicto 
de que o sucesso obtido com os métodos de outrora poderá não 
ser reprisado. A não-reprise dá-se, primeiro, devido à inconstância 
das características da sociedade, redefinidas a cada momento em 
virtude das mudanças provocadas, entre outras, pelos avanços 
tecnológicos, os quais, considerando o nível de acesso da popu-
lação, contribuem para dicotomizar essa sociedade, em termos de 
letramento digital. Segundo, se ainda não o é, faz-se emergencial 
a aceitação de que, numa mesma localidade, consoante sejam as 
culturas, o letramento poderá ser percebido de formas diferen-
ciadas, ou seja, o letramento é multicultural.

Pode-se falar em letramentos, considerando a sua pluralidade. 
Em sua heterogeneidade, o conceito abarca a multiplicidade de 
práticas de leitura e de escrita, por meio das quais o ser humano 
é informado e comunica, na multiplicidade cultural e na multipli-
cidade semiótica de linguagens que xconstituem os textos pelos 
quais interage-se em sociedade.
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O termo multiletramento dá grande importância à diversidade 
linguística e cultural, ao mesmo tempo em que envolve a linguagem 
das novas tecnologias que expressam os textos multimodais e 
a multiplicidade de significados de sua combinação. Para Rojo 
e Moura (2012, p. 22),

Em qualquer sentido da palavra “multiletramentos- 
no sentido da diversidade cultural de produção e 
circulação dos textos ou no sentido da diversidade 
de linguagens que os constituem-, os estudos são 
unânimes em apontar algumas características 
importantes: (a) eles são interativos: mais que isso, 
colaborativos; (b) eles fraturam e transgridem as rela-
ções de poder estabelecidas, em especial as relações 
de propriedade (das máquinas, das ferramentas, 
das idéias, dos textos [verbais ou não]); (c) eles são 
híbridos, fronteiriços, mestiços (de linguagens, modos, 
mídias e culturas).

Dessa forma, as novas ferramentas dos multiletramentos 
apresentam uma lógica de interação e de colaboração capaz de 
transgredir relações de poder preestabelecidas, afastando as de 
controle unidirecional da comunicação e da produção cultural. Isso 
ocorre porque trabalhar com multiletramentos parte da cultura dos 
alunos, das referências locais, populares, de linguagens, de mídias 
que os discentes conhecem, para, desse modo, buscar a criticidade, 
a ética, a pluralidade e a democracia das relações que envolvem 
discursos que ampliam o repertorio cultural, com vistas a outros 
letramentos, sejam eles valorizados ou não.

O desenvolvimento de sujeitos letrados é o reflexo de uma escola 
cidadã que busca educar para a formação plena e a atuação cons-
ciente em sociedade. De acordo com Bazerman (2007, p. 15), “as 
mudanças em nossas vidas comunicativas têm consequências para 
nossas vidas nesses mundos”. Isso quer dizer que essa interação 
consciente do indivíduo com as práticas leitoras e de escrita pode 
afetar as ações sociais e culturais do sujeito, tais como a memória 
coletiva, a auto-imagem, a participação política, a complexidade do 
conhecimento e do repertório cultural disponível, as relações de 
trabalho, a participação em instituições e a estratificação social.
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Facebook: acesso aos letramentos

É inquestionável o entusiasmo dos discentes pelas tecnologias digi-
tais e o domínio que apresentam no manuseio dessas ferramentas. 
Resta apenas, para eles, adquirirem as competências necessárias 
para uso da língua, de acordo com o que exigem as situações de 
produção em contextos diversos, sejam formais ou informais.

Com base nessa realidade, sabe-se que há uma crescente necessi-
dade de a escola encaminhar um trabalho educativo voltado aos novos 
letramentos. Isso se dá com vistas à inserção de alunos na sociedade 
do conhecimento, caracterizada pelo surgimento e pelo uso das tecno-
logias da informação e da comunicação (TICs), e a consideração, de 
forma efetiva, da diversidade de culturas presente no contexto de sala 
de aula. Nessa perspectiva, afirma Dias (2012, p. 99) que

A chegada cada vez mais rápida e intensa das 
tecnologias (com o uso cada vez mais comum de 
computadores, ipods, celulares, tablets, etc.) e de novas 
práticas sociais de leitura e de escrita (condizentes com 
os acontecimentos contemporâneos e com os textos 
multisemióticos circulantes) requerem da escola traba-
lhos focados nessa realidade.

Levando em consideração o exposto, ressalta-se a importância de 
utilizar as mídias a favor da educação, da interação dos alunos com o 
conhecimento em sua vida diária, pois, com sua diversidade de textos 
constitutiva de sentido na escola, conduz ao processo de compreensão 
global e interativo dos diversos textos expostos pelos meios digitais. 
Isso porque a leitura é o instrumento fundamental na formação de 
cidadãos conscientes para o exercício pleno da cidadania.

O facebook, como artefato digital, confere dinamicidade às infor-
mações textuais e visuais entre os usuários, por meio da mistura de 
linguagens. Existe uma congruência da linguagem escrita com outras 
formas de semioses, de forma muito rápida e eficiente, utilizando 
a hipertextualidade e a hipermídia. Isso o torna atrativo para os 
sujeitos, conduzindo-os a construir sentidos para aquilo que lê, vê e 
imagina. Silva e Firmino (2012) destacam os letramentos acionados 
por meio da ferramenta facebook:
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Numa mesma página do Facebook pode-se conciliar 
vídeos, imagens e postagens; no mesmo perfil são 
conjugados aplicativos que permitem a integração 
com outros sites como Twitter, rádios, jornais, blogs, 
dentre outros. As propiciações que tal rede oferta são 
inúmeras, e a receptividade para ampliação dessas 
propiciações é uma porta aberta à curiosidade e capa-
cidade do sujeito: é possível criar e ofertar aplicativos, 
é possível buscar e fazer uso de tais aplicativos. Em 
contrapartida, todas essas possibilidades e riquezas 
de uso exigem do usuário um letramento diferen-
ciado, um letramento intensamente multimodal e 
mais ágil para o ritmo acelerado do espaço digital; os 
facebookers, como são chamados, necessitam acionar 
mais letramentos ao usarem seu perfil ou para lerem 
e interagirem com os demais indivíduos.

Desse modo, percebe-se que o facebook conduz o usuário a fazer 
uso de várias leituras e, ao mesmo tempo, a interagir significativa-
mente intra e extra texto. A leitura e a escrita multimodal dentro do 
facebook impulsiona o aluno, enquanto usuário, a imergir em outros 
gêneros na busca da completude enunciativa de sua(s) mensagem(s), 
emergindo, com isso, conhecimentos envoltos e necessários a ele, 
para a efetiva compreensão dos propósitos enunciativos dos textos.

Assim sendo, considera-se que, para construir sentido na leitura 
de textos multimodais presentes no facebook, o usuário tomará posse 
de uma combinação de meios multissemióticos, não se abstendo 
apenas à linguagem verbal escrita mas também, principalmente, 
fazendo uso da linguagem não verbal – imagética, musical e virtual. 
Em consonância com Silva e Firmino (2012), acredita-se que as redes 
sociais, especificamente essa que se constitui suporte deste trabalho, 
oferecem espaço metodológico para a aprendizagem da leitura, prin-
cipalmente se se considerar a ideia de que, com essa ferramenta, o 
aluno deixa de ser mero espectador e passa a atuar de maneira ativa 
e autônoma no constructo de significações e de produções textuais.

  Amparados nessa premissa, propõe-se, neste trabalho, instigar 
o aluno a construir e a reconstruir leituras. Pretende-se que ele esta-
beleça relações intertextuais e se promova como sujeito discursivo 
dentro das práticas discursivas inerentes à sociedade contempo-
rânea em que ele está inserido, cujo universo do multiletramento se 
faz presente na maioria das situações comunicativas.
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CENTRAL DE APLICATIVOS: 
GERENCIANDO MÉTODOS

Na condição de professoras e alunas do Mestrado Profissional 
em Letras (Profletras) da Unidade de Pau dos Ferros/RN, Campus 
Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia, as autoras 
desenvolveram uma sequência de atividades com turmas de 8º Ano 
do Ensino Fundamental II, do turno matutino da Escola Municipal 
Elisiário Dias, em São Miguel/RN. As atividades objetivaram o 
desenvolvimento de uma leitura crítico-reflexiva das mudanças nos 
aspectos físicos e socioeconômicos ocorridos na cidade em que se 
localiza a escola, a partir da década de 1920 até a atualidade. Para o 
desenvolvimento das atividades, utilizou-se, como ferramentas de 
participação e interação no trabalho, o poema Cidadezinha Qualquer, 
de Carlos Drummond de Andrade; a canção Cidades e Lendas, de Zé 
Ramalho; as entrevistas com idosos da comunidade; as fotografias 
antigas e atuais da cidade; o facebook; e o contato em sala de aula.

Delineando o percurso das ações, a intervenção percorreu os 
seguintes passos:

• 1º Passo: apresentação do poeta Carlos Drummond 
de Andrade, realizada por meio de uma conversa 
inicial sobre o grau de conhecimento em relação 
ao autor, seguida de uma apresentação de slides 
em Datashow, sobre o autor. A apresentação, 
além de dados biográficos, exibiu alguns escritos 
do poeta criteriosamente selecionados, como 
poemas e crônicas. A intenção com essa ação 
foi a de aproximar o aluno do autor, fazendo-o 
encantar-se e adentrar na obra do poeta.

• 2º Passo: apresentação do poema Cidadezinha 
Qualquer, de Carlos Drummond de Andrade. 
Conversou-se sobre as sensações provocadas pelo 
texto, assim como houve reflexão acerca da imagem 
gerada pelos termos “cidadezinha” e “qualquer”. 
Posteriormente, os alunos pesquisaram sobre as 
condições de produção do poema para, logo depois, 
buscarem evidências desse contexto dentro da obra.
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• 3º Passo: foi promovido debate sobre Zé Ramalho, 
abordado como compositor e cantor. Por meio 
do debate, pretendeu-se compreender o grau de 
conhecimento dos alunos em relação ao músico. 
Passada essa etapa, houve a apresentação da 
letra da canção Cidades e Lendas e o seu contexto 
de produção, para, em seguida, ouvi-la.

• 4º Passo: trabalhou-se a estrutura dos 
dois textos mencionados, Cidadezinha 
Qualquer (Carlos Drummond de Andrade) 
e Cidades e Lendas (Zé Ramalho), numa 
tentativa de iniciar diálogo entre eles.

• 5º Passo: foi solicitado que os alunos, diante do 
conhecimento já partilhado, fizessem uma análise 
do poema de Drummond. A intenção era a de que os 
alunos pudessem ampliar o nível de compreensão 
textual em relação ao poema, tendo em vista a sua 
situação de produção, o contato com outro texto, que 
apresentava realidade diferenciada, e as apreciações 
feitas em sala. A partir desse momento, as atividades 
foram partilhadas em grupos de caráter fechado, 
criado no facebook, cujas finalidades incidiram sobre 
postagens de alunos, professores, supervisores e 
gestores da escola em que foi realizado o trabalho, 
para uso estritamente relacionado à aprendizagem.

• 6º Passo: foi requisitado que os alunos tentassem 
encontrar as semelhanças e as diferenças da visão 
de cidade entre os dois textos e escrevessem suas 
conclusões, as quais foram amplamente debatidas, 
tanto no ambiente virtual quanto em sala de aula.
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• 7º Passo: propô-se que os alunos estabelecessem 
uma comparação da cidade de São Miguel, ontem 
e hoje, com o poema trabalhado. Para isso, 
foram trabalhadas as entrevistas realizadas pelos 
alunos com antigos moradores da comunidade, 
algumas das quais foram escritas, outras filmadas; 
usaram-se também fotografias do antes e do 
agora, além da própria visão do aluno sobre 
a atualidade, demonstrada em depoimentos 
orais e escritos, que foram ouvidos e lidos tanto 
em ambiente virtual como em sala de aula.

A intervenção ora apresentada fundamentou-se no pensamento 
de Zabala (1998, p. 17), para quem

A intervenção pedagógica tem um antes e um depois 
que constituem as peças substanciais em toda 
prática educacional. O planejamento e a avaliação dos 
processos educacionais são uma parte inseparável da 
ação docente, já que o que acontece nas aulas, a própria 
intervenção pedagógica nunca pode ser entendida 
sem uma análise que leve em conta as intenções, as 
previsões, as expectativas e a avaliação dos resultados.

A metodologia aplicada neste projeto incluiu o planejamento 
numa perspectiva de considerar a realidade. Por essa razão, a 
escolha da temática e da ferramenta facebook – a primeira, por se 
acreditar que um tema que envolvesse o cotidiano dos alunos traria 
uma aprendizagem mais significativa; a segunda, por ser o meio de 
maior integração entre os alunos daquelas turmas, favorecendo o 
desempenho da aprendizagem pretendida.

Comentários: as experiências de letramento 
vivenciadas pelos alunos

O papel do professor amplia-se significativamente. Do infor-
mador, que dita conteúdo, transforma-se em orientador de 
aprendizagem, em gerenciador de pesquisa e comunicação 
dentro e fora da sala de aula, de um processo que caminha 
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para ser semipresencial, aproveitando o melhor do que 
podemos fazer na sala de aula e no ambiente virtual. 
(MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2012, p. 46).

Conforme anteriormente mencionado, enfocaram-se, neste 
projeto, as leituras possíveis com o poema Cidadezinha qualquer, de 
Carlos Drummond de Andrade. Assim sendo, parte-se agora para a 
análise de cada etapa do projeto. Optou-se por utilizar as iniciais dos 
nomes dos alunos, para os que concordaram em expor suas produ-
ções e imagens feitas durante o desenvolvimento das atividades nas 
turmas de 8º Ano.

Na primeira etapa, os alunos detiveram-se a analisar o poema, 
atribuindo-lhe significado de acordo com suas compreensões e seus 
repertórios linguísticos:

Este poema foi produzido por Carlos Drummond De 
Andrade, no ano de 1930. Drummond teve a intenção 
de retratar a vida humilde na sua cidade do interior e 
demostrar o dia a dia das pessoas que nelas vivem.

O poema “cidadezinha qualquer” cita características 
de uma cidade de interior onde predomina: 
humildes residências, uma lenta rotina, um lugar 
calmo e tranquilo e sem muitas movimentações.

Nos três primeiros versos o autor tenta representar 
que há poucas casas e grande abundância de 
vegetação, a vida das mulheres dedicadas ao 
casamento, ao amor da família e ao trabalho 
doméstico que, por sua vez, seria o pomar onde 
permanecem por horas cantando diversas canções.

Ao citar “Um homem vai devagar”, “um cachorro vai 
devagar”, “um burro vai devagar”, trata-se do dia 
a dia sem compromissos e sem correria como nas 
grandes cidades. Já no penúltimo verso Andrade tenta 
simplificar uma coisa muito típica das pequenas 
cidades que seria pessoas falando da vida alheia.
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“Êta vida besta, meu Deus”, foi uma maneira de 
falar de uma vida sem animações e novidades, 
ou seja, que a vida naquele lugarzinho é sempre 
da mesma maneira, sem novas experiências.

(A.C. 8º ANO 02)

Figura 1 – Fotomontagem feita pelos alunos – 
interpretação do poema em linguagem não verbal4.

Dessa maneira, a aluna interpreta o poema, em busca de estabe-
lecer relações com outros textos por meio de seu conhecimento de 
mundo, e continua estabelecendo-as ao usar também de imagens, 
promovendo, desse modo, uma releitura do poema. É por meio dessa 
interação textual que, segundo Pinto (apud DIONÍSIO; MACHADO; 
BEZERRA, 2010, p. 53), os 

aprendizes conscientizam-se das habilidades e dos 
tipos de compreensão usados nos contextos sociais, 
internalizando-os gradualmente, estruturando e regu-
lando suas próprias estratégias de aprendizagem.

4 As imagens apresentadas 
nas fotomontagens expostas 
neste trabalho foram extraídas, 
pelos alunos, de livros, revistas 
e internet, para as atividades 
desenvolvidas.
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Nessa perspectiva, objetivou-se fazer com que o aluno conti-
nuasse buscando construir relações intertextuais, sejam elas de 
aproximação por aspectos que se assemelham, sejam por aspectos 
que se opõem. Assim, surge a segunda parte da atividade proposta:

Relação entre o poema “Cidadezinha Qualquer” 
de Carlos Drummond de Andrade e a letra da 
música Cidades e Lendas de Zé Ramalho.

Diferenças:

• Na letra da música de Zé Ramalho, a cidade retratada 
é mais desenvolvida, pois é um local mais urbanizado, 
onde há favelas, torres e o mar. Já a cidadezinha 
retratada por Drummond é caracterizada pelo 
ambiente rural com poucas casas e muitas plantações.

• Na música de Zé Ramalho a cidade é mais 
movimentada e o trânsito bastante agitado, além 
do que os animais não podem andar nas ruas. 
Enquanto a cidade de Drummond a população 
é menor, o vilarejo é tranquilo, não há trânsito 
e os animais podem andar pela cidade.

• Na letra da música do cantor Zé Ramalho as pessoas 
costumam trabalhar com cargos mais formais 
como secretários, comerciantes, farmacêuticos, 
entre outros. Já na de Carlos Drummond, eles 
trabalham com a colheita e o plantio.

Semelhanças:

• Mesmo sendo mais desenvolvida, na cidade da 
canção de Zé Ramalho também há a pobreza, 
pois suas riquezas são investidas apenas em seu 
crescimento e não na qualidade de vida da população, 
gerando a pobreza, o que leva as pessoas a realizarem 
trabalhos desonestos como a prostituição, o tráfico 
de drogas, roubos, entre outros. Na cidade de Carlos 
Drummond também ocorre muita pobreza, as pessoas 
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não tem meios de transportes para se locomover, 
por isso utilizam carroças movidas por burros, em 
algumas áreas não há iluminação etc. Essa situação 
leva muitas pessoas a migrarem para a cidade 
grande em busca de melhores condições de vida.

• Em ambas as cidades a população gosta de 
comentar sobre a vida alheia, o que provoca 
muitas mentiras e descontentamentos entre eles.

(A. B. 8º ANO 02)

Figura 2 – Fotomontagem feita pelos alunos – 
comparação do poema com a letra da música.

Chega-se ao terceiro momento do trabalho realizado, objetivando 
fazer com que o aluno estabelecesse relações comparativas entre 
a cidadezinha de Carlos Drummond de Andrade e a cidade de São 
Miguel, no tempo passado e atual. Para a primeira comparação, os 
alunos recorreram ao método da entrevista com pessoas idosas.
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Nesse sentido, Levinson (1979 apud DIONÍSIO; MACHADO; 
BEZERRA, 2010, p. 196) destaca que, embora a entrevista tenha, 
em certo sentido, uma estrutura geral, comum a todos os tipos de 
eventos em que se realiza, também manifesta estilos e propósitos 
diversos. É justamente esse caráter particular da entrevista que foi 
empregado neste projeto, em função do propósito de instigar os 
alunos a construir as leituras possíveis, dentro e fora do poema 
de Drummond, edificando, consequentemente, multiletramentos 
dentro e fora do contexto escolar.

Voltando a nossa análise, tem-se:

Comparação da cidade de São Miguel 
antigamente com o poema “Cidadezinha 
Qualquer” de Carlos Drummond de Andrade.

Diferenças:

• Na cidade de São Miguel antigamente não 
era muito realizado o plantio dentro da cidade, 
diferentemente do poema, onde plantio 
era constante no interior do vilarejo.

• As pessoas em São Miguel não agiam de 
maneira tão calma como na cidade retratada por 
Drummond. Eram um pouco mais agitadas.

Semelhanças:

• Como no poema a cidade de São Miguel antigamente 
não possuía tecnologia, como a televisão, o 
fogão a gás, a geladeira, computador e etc.

• Assim como na cidade de Drummond não 
havia meios de transportes em são Miguel 
às pessoas se locomoviam por meio de 
cavalos, burros, carroças e outros.

• Atualmente a população de São Miguel tem 
crescido, mais antigamente existiam poucos 
habitantes assim como na cidadezinha 
de Carlos Drummond de Andrade.
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• A cidade de São Miguel também era muito pequena, 
com poucas ruas e construções, como no poema.

Comparação do poema “Cidadezinha 
Qualquer” de Carlos Drummond de Andrade 
com a cidade de São Miguel hoje.

Diferenças:

• Na cidade de São Miguel hoje, a população 
cresceu e o trânsito é mais agitado e muito 
barulhento, diferentemente da cidade retratada 
no poema, pois lá não existiam carros, motos, 
ônibus, entre outros, eles se locomoviam por 
meio de carroças, burros, bicicletas e etc.

• Hoje em São Miguel quase ninguém realiza o plantio é 
mais comum o trabalho com o comércio, o doméstico, 
nas áreas da saúde, direito e economia, já na cidade 
de Carlos Drummond, é mais praticada a agricultura.

• Hoje São Miguel, diferentemente da cidade retratada 
no poema, é bem maior e mais desenvolvida, possui, 
por exemplo, a caixa eletrônica, o Banco do Brasil, 
a lotérica, a rádio entre muitas outras coisas.

Semelhanças:

• Como no poema, os animais ainda podem 
andar livremente pelas ruas da nossa cidade, sem 
preocupação com a carrocinha ou algo do tipo.

• Atualmente, prevalece na cidade de São Miguel, 
assim como no poema, a pobreza, levando as 
pessoas a migrarem para as cidades grandes 
em busca de melhores condições de vida.

• Da mesma forma que no poema, as pessoas 
gostam de observar a vida alheia, o que é 
muito comum nas pequenas cidades.

• A vida em São Miguel é muito pacata, como na cidade 
de Drummond, e não tem muitas opções de lazer.

(M. R. 8º ANO 02)
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Aqui, os alunos cumpriram o objetivo pretendido, percebendo 
a aproximação, por meio de aspectos variados, entre o poema 
ora analisado e a cidade de São Miguel. Souza (apud DIONÍSÍO; 
MACHADO; BEZERRA, 2010, p.64-65), parafraseando Bakhtin, destaca 
as características do enunciado, refletindo sobre o papel do dialo-
gismo na construção textual: 

A percepção da dialogia levou-nos a ver o texto, não 
como um produto fechado, em si mesmo e único, 
porém em suas relações com o contexto social, com 
os textos já lidos pelo leitor e suas experiências de 
vida, com as diversas áreas do conhecimento. 

Assim, em consonância com Souza et al. (2010), propomos ao 
aluno atividades que o instigue a promover outras leituras e produ-
ções de sentidos de acordo com a intencionalidade, o público, o 
contexto de produção, com outros textos e com outras áreas de 
conhecimento. Portanto, para estas autoras, é cabível pensar no texto 
não apenas como pretexto para atividades de exploração gramatical, 
como constructo formal, acabado, mas sim, pensa-lo como detentor 
de possibilidades na “sua função de ruptura no processo de compre-
ensão da realidade” (GERALDI, 2006, p.64).

Na continuidade desse processo de construção de sentidos, os 
alunos prosseguiram estabelecendo comparações entre o poema de 
Drummond e o contexto atual da cidade de São Miguel, fazendo-o 
de maneira escrita e, principalmente, por meio de imagens:
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Figura 3 – (A) Imagens da vida cotidiana na cidade de São 

Miguel, RN.5  (B) Cenas do cotidiano da cidade de São Miguel.

Assim, lendo as entrelinhas, estabelecendo comparações, cons-
truindo e reconstruindo leituras e sentidos possíveis, o aluno vai 
costurando sua textualidade. Com isso, amplia seu repertório linguís-
tico e, por conseguinte, vai, aos poucos, se afastando da passividade 
em que se encontra como leitor, ao passo que autopromove sua 
inserção no universo multiletral.

PUBLICANDO AS CONSIDERAÇÕES

As diversas situações de ensino proporcionadas pelo surgimento de 
novas tecnologias têm trazido cada vez mais novos olhares sobre 
a tarefa de ensinar. Dessa forma, os métodos tradicionais de ensi-
no-aprendizagem de leitura tornam-se cada vez mais insuficientes 

5 Fotografias feitas pelos 
alunos, retratando o cotidiano 
da cidade, cedidas para 
fazerem parte deste trabalho.
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para proporcionar prazer ao aluno, no tirocínio e na regularidade 
dessa prática. Como outrora exposto, o conceito de multiletramento 
poderá, muitas vezes, parecer amplo demais. Entretanto, em face 
das múltiplas leituras necessárias ao cotidiano de leituras do mundo 
moderno, esse conceito é largamente plausível para as práticas 
educativas contemporâneas.

Diante do exposto, não se pode deixar de considerar que, com 
as mudanças sociais e tecnológicas atuais, diversifica-se a maneira 
de disponibilizar e de compartilhar informações, como também de 
ler e de produzi-las. Com isso, a escola não pode ficar alheia à reali-
dade textual presente nos discursos produzidos e consumidos em 
sociedade. A instituição escolar deve estar apta a desenvolver um 
trabalho de formação, com vistas ao contexto letrado, considerando 
as práticas sociais da leitura e da escrita na vida cotidiana dos alunos. 
Os letramentos direcionam os sujeitos aos diversos tipos e expressões 
textuais, pois cria relações com o ler e o escrever em seu sentido e 
contexto social e cultural, conduzindo à compreensão, ao questiona-
mento e ao desenvolvimento do gosto pela leitura e pela escrita.

Nessa perspectiva, trabalhou-se de modo a proporcionar ao aluno 
múltiplas leituras e, consequentemente, várias formas de construção 
de sentidos de um texto, desde a leitura do texto verbal, visual, virtual 
e a releitura, buscando estabelecer critérios de intertextualidade. 
A partir dessa visão, considera-se imprescindível que o educador 
reveja conceitos e reorganize as práticas educativas em busca 
de novos letramentos, pois, mediante as novas configurações da 
sociedade, não há espaço para práticas legendárias, haja vista que 
elas não surtirão efeito para o desenvolvimento dos letramentos 
múltiplos, requisito fundamental para perfeita absorção dos sentidos 
dos textos que circulam socialmente na atualidade, os quais exigem 
autores e leitores com visão ampliada do universo em que vivem.
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INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade, as tecnologias têm surgido como ferra-
mentas que podem ajudar no processo ensino-aprendizagem. 
As tecnologias digitais possibilitam novas formas de comunicação 
e estão cada vez mais inseridas no nosso cotidiano. Esses novos 
modos de comunicação pressupõem novas capacidades para uma 
interação eficiente no meio digital.

Para atender às novas demandas sociais, o professor precisa 
preparar os alunos para ler e compreender os hipertextos. Rojo 
(2012, p. 39) afirma que a escola necessita “[...] levar em conta o 
caráter multimodal dos textos e a multiplicidade de sua significação”. 
Esta autora destaca que, na época atual, um leitor só será proficiente 
se conseguir desenvolver capacidades que o permitam circular no 
meio digital com competência. A utilização dos recursos digitais no 
processo de formação do leitor amplia as possibilidades e torna o 
ato de ler mais complexo; a leitura nos meios digitais exige novas 
formas de ler e de escrever.

Esse novo contexto tem exigido o desenvolvimento e o apri-
moramento das habilidades de leitura e de escrita referentes aos 
gêneros que permeiam as práticas sociais. Assim, o educador precisa 
trabalhar progressivamente esses gêneros por meio de sequências 
didáticas, como “um conjunto de atividades escolares organizadas, 
de maneira sistemática, em torno de um gênero textual” (DOLZ; 
NOVERRAZ SCHNEUWLY, 2004, p. 97 apud ROJO, 2012, p. 77). 
Nessa perspectiva, faz-se necessário sair das práticas tradicionais que 
estão enraizadas, com o objetivo de trazer para o ambiente escolar 
práticas mais modernas que valorizem os textos multissemióticos.

1 A construção deste texto 
teve sua origem a partir das 
exigências de conclusão da 
disciplina “Alfabetização e 
Letramento”, ministrada 
pela professora Dra. Maria 
do Socorro Maia Barbosa,  
no Programa de Mestrado 
Profissional em Letras 
– ProfLetras do Campus 
Avançado Profª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM 
da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte – UERN 
em Pau dos Ferros, durante o 
semestre 2013.2.

2 Mestranda do Programa 
de Mestrado Profissional em 
Letras – ProfLetras do Campus 
Avançado Profª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM 
da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte –UERN em 
Pau dos Ferros/RN, (2013.2).

3 Mestranda do Programa 
de Mestrado Profissional em 
Letras – ProfLetras do Campus 
Avançado Profª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM 
da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte –UERN em 
Pau dos Ferros/RN, (2013.2).

4 Mestranda do Programa 
de Mestrado Profissional em 
Letras – ProfLetras do Campus 
Avançado Profª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM 
da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte –UERN em 
Pau dos Ferros/RN, (2013.2).

5 Mestranda do Programa 
de Mestrado Profissional em 
Letras –ProfLetras do Campus 
Avançado Profª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia – CAMEAM 
da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte –UERN em 
Pau dos Ferros/RN, (2013.2).
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Os gêneros digitais, por meio da sua organização multissemiótica, 
incentivam a participação do leitor e facilitam a atribuição de sentido. 
Além disso, podem tornar o leitor mais autônomo no processo de 
criação textual. Para isso, o professor deve partir do letramento que 
o aluno já possui e, gradativamente, ir preparando-o para interagir 
com os hipertextos.

Formar leitores proficientes, capazes de usar as novas mídias de 
comunicação para realizar leitura e análise interpretativas de textos 
de vários gêneros e multissemioses, é um dos grandes desafios da 
escola na atualidade. Apesar da ampla variedade de textos que 
circulam socialmente, a escola continua se limitando a trabalhar 
apenas com o impresso. É urgente que ela possibilite ao aluno o 
acesso a textos de diferentes gêneros que circulem em variados 
suportes e mídias.  

Considerando essa nova perspectiva que destaca a necessidade 
de se trabalhar o ensino de leitura e de escrita voltadas para o uso de 
multimídias e de hipertextos, organizamos uma sequência didática, 
tendo como principal objetivo desenvolver habilidades nessas áreas, 
usando o facebook como ferramenta digital de aprendizagem.

Nossa sequência didática foi norteada pelos processos de leitura 
e de escrita voltadas para práticas sociais. No uso dos meios midi-
áticos, nesse caso o facebook, os alunos do 8º e 9º Anos do Ensino 
Fundamental tiveram acesso a novas formas de ler e de escrever. 
Para isso, foi criado um grupo no facebook, por ser uma ferramenta 
muito utilizada pelos alunos e por favorecer maior interação e um 
espaço propício para explorar a leitura e a escrita.  

Partindo da perspectiva de que a leitura e a escrita devem nortear 
o ensino de Língua Portuguesa e que o ciberespaço cria possibi-
lidades para o desenvolvimento de habilidades de compreensão 
e de produção de textos, utilizamos a referida sequência didática 
voltada para o trabalho com hipertextos postados no grupo do 
facebook. Os textos postados nesse espaço virtual instigavam-lhes 
o desenvolvimento da leitura e da escrita, levando em consideração 
o seu conhecimento acerca dos temas apresentados. No período de 
aplicação da sequência didática, abordamos os seguintes gêneros: 
tirinhas, charges, cartuns, músicas, vídeos e textos informativos.

Para enfatizar a relevância do nosso trabalho de pesquisa, apre-
sentaremos o aparato teórico, bem como os resultados da pesquisa 
e seus efeitos para o ensino de leitura e de escrita. Por fim, as consi-
derações finais e as referências.
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APARATO TEÓRICO

Com o advento das novas tecnologias, muitas mudanças vêm aconte-
cendo nas sociedades contemporâneas. Nesse contexto de revolução 
digital em todo o mundo, as grandes inovações tecnológicas têm 
surgido para modificar nossas formas de pensar e de agir mediante 
as várias atividades sociais das quais estamos participamos. Sendo 
assim, a escola, como espaço privilegiado de construção de saberes, 
não poderia estar alijada, apesar de sabermos que, muitas vezes, 
ainda mantém uma postura retrógada de ensino-aprendizagem 
de conhecimentos.

A disseminação das novas tecnologias, porque não dizer a internet, 
vem adentrando cada vez mais os meios sociais, nas práticas entre os 
sujeitos, de forma impressionante. “A era da internet, em que estão 
crescendo os Nativos Digitais, está proporcionando outra grande 
mudança no que significa construir e administrar a própria identi-
dade” (PALFREY; GASSER, 2011, p. 29). Em meio a tudo isso, estão os 
alunos/sujeitos mediados pelos aparatos digitais, seja o computador, 
seja o celular, com acesso à internet; todos interagindo por meio 
do mais simples torpedo a mensagens reflexivas compartilhadas e 
curtidas em espaços de interação sociovirtual, como, por exemplo, 
o facebook. Sobre esse uso acentuado das redes sociais, mais espe-
cificamente o facebook, Palfrey e Gasser (2011), no livro Nascidos na 
era digital: entendendo a primeira geração de nativos digitais, afirma:

a revelação de dados pessoais na internet está inti-
mamente conectada ao seu estabelecimento como 
membro do grupo, fundamental para a sua identidade 
social. Pense na estrutura social do Facebook: os usuá-
rios constituem um grupo muito grande de dezenas 
de milhões, se subdividindo em muitas redes e grupos 
menores aos quais os usuários podem se “associar”. 
Desta situação de sócio de muitas redes e grupos, por 
sua vez, os Nativos Digitais derivam e expressam suas 
múltiplas identidades sociais.

Vários estudos e pesquisas têm mostrado o importante papel 
desempenhado pelas ferramentas digitais, o uso da internet e dos 
ciberespaços de comunicações entre indivíduos, no tocante ao ensi-
no-aprendizagem, de modo geral na escola, em diversas áreas de 
conhecimentos. O aluno, como membro integrante de um contexto 
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em que vários usuários se inter-relacionam, ora se identifica com 
outros sujeitos, ora vai contra as várias posturas percebidas por 
outros membros de grupos afins. A multiplicidade de identidades 
se chocam e se encontram, numa perspectiva interacional em que 
os sujeitos sentem-se socialmente à vontade para mostrar-se como 
sujeitos pertencentes a uma estrutura social na qual ser membro 
ativo requer autonomia, nem sempre presente nas suas ações viven-
ciadas na vida não virtual.

No entanto, grande parte das escolas ainda apresenta resistência 
para inovar, para mudar de postura diante dessa nova realidade, 
não criando espaços propícios de aprendizagens significativas para 
o aluno advindo dos diferentes contextos em que o uso da internet, 
das redes sociais, torna-se cada vez mais presente. Assim, a escola, 
mais especificamente, o professor de língua portuguesa, no tocante 
ao trabalho com a leitura e com a escrita de textos de diferentes 
gêneros, precisa introduzir, em suas aulas, as mídias digitais, a 
internet, os ciberespaços de interação diversa, tendo em vista ser 
esses meios tecnológicos excelentes ferramentas de ensino-aprendi-
zagem de leitura e de escrita em diferentes contextos pedagógicos de 
atuação. A esse respeito, os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) 
para o Ensino Fundamental (2001, p. 138) introduzem que

O mundo vive um acelerado desenvolvimento, em que 
a tecnologia está presente direta ou indiretamente 
em atividades bastante comuns. A escola faz parte do 
mundo e para cumprir sua função de contribuir para 
a formação de indivíduos que possam exercer plena-
mente sua cidadania, participando dos processos de 
transformação e construção da realidade, deve estar 
aberta e incorporar novos hábitos, comportamentos, 
percepções e demandas.

Sabemos que só por meio de leitura proficiente, a prática de ler 
com competência nos diversos contextos de interação, comunicação, 
é que o aluno/sujeito adquire autonomia social. Ao mostrar-se compe-
tente na utilização da língua e da linguagem em diferentes situações 
linguísticas/discursivas, ele (educando) torna-se autônomo, com 
postura crítica, ativa, para resolver problemas, questionar, participar 
positivamente das questões políticas e socioculturais do seu tempo. 
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Na verdade, pela leitura, temos acesso a novas ideias, 
novas concepções, novos dados, novas perspectivas, 
novas e diferentes informações acerca do mundo, 
das pessoas, da história dos homens, da intervenção 
dos grupos sobre o mundo, sobre o planeta, sobre o 
universo (ANTUNES, 2009, p. 193).

O ensino de leitura e da escrita deve acontecer no espaço escolar 
de forma interdisciplinar, por meio de projetos e/ou de sequências 
didáticas que estimulem os conhecimentos necessários e reais dos 
indivíduos envolvidos. No ensino-aprendizagem de leitura, cabe 
ao professor selecionar os recursos mais relevantes e adequados 
às suas concepções teórico-metodológicas e ao seu contexto de 
atuação – seja ele presencial, semipresencial ou a distância – e nunca 
utilizar a tecnologia como um fim em si mesmo, mas como mais um 
instrumento para alcançar seus objetivos pedagógicos (TAVARES; 
BECHER-COSTA; FRANCO, 2011, p. 147).   

Por meio do acesso à internet, as pessoas têm se informado mais, 
adquirido conhecimentos diversos sobre os mais variados temas e 
assuntos existenciais. Percebemos, portanto, que, as mídias digitais, 
a web, tem diminuído as distâncias tanto entre as informações do 
mundo inteiro como entre as próprias pessoas, que se tornaram mais 
próximas, apesar dos quilômetros que as separam.  Assim, novos 
olhares, novos textos/gêneros têm surgido, bem como a ressigni-
ficação daqueles já existentes, circundantes nos contextos sociais 
comuns. Seguindo esse norte, Rojo (2012, p. 99) complementa:

A chegada cada vez mais rápida e intensa das 
tecnologias (com o uso cada vez mais comum de 
computadores, Ipods, celulares, tablets etc.) e de novas 
práticas sociais de leitura e de escrita (condizentes com 
os acontecimentos contemporâneos e com os textos 
multissemióticos circulantes) requer da escola traba-
lhos focados nessa realidade. Ocorre que, se houve 
e se há essa mudança nas tecnologias e nos textos 
contemporâneos, deve haver também uma mudança 
na maneira como a escola aborda os letramentos 
requeridos por essas mudanças.

Assim, é primordial que o professor de língua portuguesa, no 
trabalho com gêneros textuais, introduza também trabalhos com os 
gêneros digitais em sua sala de aula. Isso faz com que desenvolvam 
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no alunado as competências que esses textos requerem, ampliando a 
sua capacidade leitora por meio dos hipertextos, como, por exemplo, 
os hipertextos digitais, que apresentam uma forma não linear de 
leitura, em que imagens, links e sons se misturam num todo signi-
ficativo, cabendo ao leitor proficiente organizar essas informações 
mediante os objetivos pré-estabelecidos por ele no processo de 
leitura e de aquisição de conhecimentos.

Diante disso, cabe à escola, enquanto espaço privilegiado para 
trabalhar a leitura e a escrita em diferentes dimensões, desenvolver 
atividades que tenham um real significado para o aluno leitor e 
produtor de textos, explorando o uso das novas tecnologias, o uso 
da internet, das redes sociais, de modo particular o facebook ,como 
espaços de interatividade comunicativa e de saberes, proporcio-
nando, com isso, novas formas de ler e de escrever, em que o aluno 
se sinta autônomo em criar e em produzir textos dos mais variados 
gêneros. Portanto, é necessário, no espaço escolar, atividades 
voltadas para leituras proficientes desses gêneros circundantes 
nos espaços digitais, possibilitando aos educandos autonomia para 
opinar, inferir, questionar e discutir questões diversas inerentes aos 
sujeitos/cidadãos, fazendo-se perceber no texto lido e/ou produzido 
sua função social dentro do contexto de circulação a que se vincula. 
Pautados nas teorias explicitadas, abordaremos os resultados da 
nossa pesquisa em sala de aula.

RESULTADOS: LEITURA E ESCRITA NO FACEBOOK

Sabemos que a tecnologia hoje é um prenúncio para novas possibili-
dades e que a escola não é indiferente aos recursos e às ferramentas 
digitais que já fazem parte do contexto histórico e social dos alunos 
e dos professores. O grande desafio a superar é a utilização de tais 
recursos com propósito pedagógico. Mas, como isso é possível?

Para analisarmos e refletirmos essa questão, temos que nos 
remeter à primeira estratégia utilizada por nós, professores: a criação 
de um grupo no facebook. Tal iniciativa pautou-se, por um lado, em 
reflexões feitas em sala de aula sobre o uso das novas tecnologias 
e sua importância para o ensino-aprendizagem. Por outro lado, 
também discutimos como esses recursos, disponibilizados no cibe-
respaço, podem inibir ou prejudicar o aprendizado quando utilizados 
de forma inadequada.
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Dessa forma, iniciamos um trabalho de intervenção na perspectiva 
do letramento, ou seja, letramentos. Rojo (2012, p.36) ressalta que

o conceito de letramento abre o horizonte para 
compreender os contextos sociais e sua relação com as 
práticas, procurando investigar a relação entre práticas 
não escolares e o aprendizado da leitura/escrita.

Considerado um fenômeno atual, o facebook tornou-se uma 
ferramenta utilizada principalmente fora do contexto escolar. 
A urgência de trazer para o ambiente escolar e torná-la um recurso 
com finalidades planejadas foi o nosso maior desafio, pois tínhamos 
que considerar as vivências e a participação dos alunos como condi-
ções para ampliar o aprendizado. Criamos os grupos no facebook 
com a seguinte nomenclatura: Leitores e Escritores no facebook, 8º 
Ano no facebook, 6º Ano A WSV e o 9º ano com o grupo intitulado 
Ciberespaço da Leitura/JODAM 2013.

Partimos para o trabalho com gêneros textuais. Consideramos 
as charges, os cartuns, as tirinhas, os vídeos, as músicas e os textos 
informativos, identificando e reconhecendo as peculiaridades de cada 
gênero proposto. Percebemos que reconhecer os gêneros serviu de 
incentivo aos trabalhos envolvendo a escrita, mas não foram sufi-
cientes para ampliar os questionamentos dos alunos, já que nossa 
discussão estava voltada para o uso das tecnologias a serviço do 
aprendizado; os gêneros seriam o meio para tal temática. Nesse 
sentido, “a intenção e o conteúdo da escrita e sua adequabilidade à 
função que se propõe” (KOCH, 1997, p. 43) foram discutidas entre 
professores e alunos, com o objetivo de compreender a relevância 
do trabalho para os processos cognitivos em um contexto digital e 
também extra digital.

Após a abordagem com cada gênero, os alunos foram convi-
dados a postarem no grupo sua opinião e a comentar a dos colegas. 
Nas figuras seguintes, observamos alguns comentários feitos.



`

265

Figura 1 – Comentários de alunos no Facebook.

Outro momento importante durante o trabalho de intervenção foi 
a utilização do vídeo da música O planeta movido a internet é escravo da 
tecnologia, de autoria de um grupo denominado “Os Nonatos”. A letra 
dessa música gerou uma discussão considerada argumentativa; ora 
alguns alunos defendiam-na, ora outros apresentavam criticamente 
seu posicionamento desfavorável ao que ela apresentava.

Vimos a possibilidade de promover debates ‘acalorados’ em um 
aprendizado com troca de opiniões. A oralidade começou a fluir 
naturalmente e os alunos (em sua maioria) estavam discutindo 
e defendendo suas opiniões.

Diante das práticas realizadas em sala de aula, aproveitamos o 
momento para propormos o produto final do nosso trabalho de 
intervenção. Solicitamos que os alunos escrevessem uma paródia, 
demonstrando o posicionamento discutido em sala de aula. A ativi-
dade foi realizada em grupos, reunidos por opiniões semelhantes. 
Os alunos produziram seus textos e postaram no grupo do facebook. 
Serviu também como continuidade para as postagens, já que eles 
curtiam, comentavam ou compartilhavam tais produções. Mais uma 
vez, vimos a utilização desse grupo como ferramenta direcionada 
ao aprendizado. Sobre a utilização da internet, Moran, Masetto e 
Behrens (2000, p. 53-54) afirma que
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Na internet também desenvolvemos formas novas 
de comunicação, principalmente escrita. Escrevemos 
de forma mais aberta, hipertextual, conectada, 
multilinguística, aproximando texto e imagem. [...] 
A possibilidade de divulgar páginas pessoais e grupais 
na internet gera uma grande motivação, visibilidade, 
responsabilidade para professores e alunos. Todos se 
esforçam para escrever bem, comunicar melhor suas 
ideias, ser bem-aceitos, para “não fazer feio”.

Nós, professoras, fomos as mediadoras do trabalho interventivo 
e os alunos foram o ponto principal, já que a internet e o uso do 
facebook é comum entre os mesmos. Percebemos a necessidade 
de unir o útil ao agradável e construir conhecimentos reais dentro 
de uma era cada vez mais digital.

Consideramos as análises e as reflexões até aqui elencadas como 
inacabadas, já que se trata de um processo contínuo, o qual exige 
dos educadores uma retomada nos trabalhos com outro enfoque 
e/ou tema. Afinal, o ciberespaço funciona como um emaranhado de 
caminhos, em que existem diversas rotas possíveis. Cabe a cada uma 
de nós selecionarmos, analisarmos e adentrarmos nesse mundo 
real/virtual que tanto conquista nossos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho apresentado envolveu a multimodalidade nos novos letra-
mentos nas aulas de Língua Portuguesa, com o uso das tecnologias. 
Essa proposta de ensino cumpriu o objetivo desejado, que era desen-
volver as habilidades de leitura e de escrita dos alunos, utilizando, 
como ferramenta de aprendizagem, os grupos criados no facebook.

Decidimos optar por essa mídia digital, por saber que os alunos 
dedicam boa parte do seu tempo em redes sociais. Essa nova prática 
propiciou a interação entre professor e aluno e, consequentemente, 
o processo ensino-aprendizagem, motivando os discentes a descobrir 
coisas novas, a trocar experiências e a se conectar com o mundo.

A sequência didática aplicada na escola promoveu um novo 
direcionamento ao uso de grupos no facebook, uma vez que possi-
bilitou ao aluno reflexão acerca da prática que ele realizava com esse 
meio digital, como também desenvolveu uma forma diferenciada 
de leitura, de produção escrita e de trocas de experiências entre 
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professores e alunos. Fica evidente que o uso desse recurso digital 
contribui com os processos de leitura e escrita dos alunos, ocasio-
nando o chamado letramento digital.

A proposta de utilização das novas tecnologias aborda os multi-
letramentos e as multimodalidades, pois, no contexto atual, afirma 
Rojo (2009, p. 107), “o conhecimento e as capacidades relativas a 
outros meios semióticos estão ficando cada vez mais necessários”. As 
atividades sugeridas dentro da sequência didática tiveram o intuito 
de aproximar o aluno, de forma mais prazerosa e direcionada, do 
processo de leitura e de produção textual, bem como incorporar, 
na sala de aula, uma prática inovadora e de intervenção com o 
suporte tecnológico.

Após a aplicação das atividades sequenciadas, analisamos os 
resultados obtidos e constatamos que houve uma ressignificação 
da aprendizagem e que foram criadas novas possibilidades de 
leitura e de produção escrita, usando o ciberespaço como recurso 
didático. Percebemos que o alunado interagia significativamente, 
quebrando, muitas vezes, a timidez de se expressar na sala de aula, 
mas preferindo o espaço virtual como lugar propício para comentar, 
questionar, interagir de várias formas, se fazendo ativo, participativo 
nas atividades realizadas. Portanto, a proposta pedagógica apre-
sentada pretendeu romper um pouco com as práticas tradicionais 
e auxiliar os alunos na construção do seu próprio conhecimento, 
tornando-os sujeitos autônomos e participativos.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As novas tecnologias têm proporcionado diversas situações de 
ensino, trazendo novos olhares sobre a tarefa de ensinar. Diante 
dessas novas perspectivas – e em função delas – tem-se pesquisado 
formas inovadoras de interação no ensino/aprendizagem mediadas 
por computador e suas possibilidades recursais, por meio das ferra-
mentas desenvolvidas. Com o aperfeiçoamento dos aparelhos e seus 
recursos, aparecem e crescem novas formas de relacionamento 
social, das quais destacam-se as redes sociais de comunicação. 
Neste projeto, colocamos em relevo o Facebook.

Considerando que a educação não pode ficar distante, tampouco 
excluída desse movimento tecnológico emergente, visamos, com a 
realização deste trabalho, reforçar a afirmativa de que as tecnolo-
gias digitais precisam ser concebidas como aliadas à aprendizagem.
Vislumbrando esse novo cenário de inserção das tecnologias nas 
escolas, nos concentramos em buscar e desenvolver formas mais 
eficazes de utilizar as tecnologias digitais (redes sociais) no auxilio 
ao trabalho docente, diante da diversidade de questões e conteúdos 
que constituem a disciplina de português do currículo escolar. Para 
isso, optamos em utilizar a rede social Facebook como instrumento 
mediador dos conhecimentos curriculares escolares de ensino/apren-
dizagem no âmbito da sala de aula. Com essa intervenção, buscamos 
verificar o interesse dos alunos no assunto trabalhado, assim como 
sua participação, seu desempenho e seu avanço no processo a partir 
do uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), com 
relação ao método tradicional de ensino.

1 Artigo apresentado como 
requisito avaliativo da disciplina 
Alfabetização e Letramento, 
sob a orientação da Prof. 
Maria do Socorro Barbosa, 
do Mestrado Profissional em 
Letras – PROFLETRAS/UERN.

2 Mestranda do Programa 
de Mestrado Profissional em 
Letras – PROFLETRAS/UERN.

3 Mestrando do Programa 
de Mestrado Profissional em 
Letras – PROFLETRAS/UERN.

4 Prof. Orientadora e coautora 
do presente artigo.
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Com efeito, este trabalho visa demonstrar positivamente 
a utilização das TICs na prática do ensino/aprendizagem, com 
fins a resultados de contribuição eficazes e efetivos ao processo 
educacional, podendo colaborar com ganhos importantes para o 
desempenho escolar. Portanto, a escola contemporânea precisa 
lançar mão das inovações tecnológicas, de forma a garantir um 
futuro educacional promissor aos aprendizes, de maneira satisfatória 
e significativa à qualificação intelectual dos mesmos.

MOTIVAÇÃO EM PRÁTICAS DE 
PRODUÇÃO DO TEXTO ESCRITO

Na intenção de mostrar as causas do fracasso escolar que vem 
sendo constatadas não só nas séries iniciais mas também nas mais 
avançadas, Rojo (2009) menciona que as dificuldades que levam a 
esse fracasso estão no novo tipo de contato escolar (um contato que 
passa de inconsciente, prático e incorporado à família, a consciente, 
analítico e objetivado, na escola) que o aluno/estudante passa a ter 
com a linguagem por meio do processo de ensino-aprendizagem da 
leitura e da escrita. Sobre esse tipo de contato na escola, discorre 
Oliveira (2011), mostrando-nos que

Tanto no que diz respeito aos saberes linguísticos 
selecionados para efeito de ensino, bem como no que 
se refere à forma como esse ensino é operacionali-
zado para fins de aprendizagem da língua, há de se 
perceber uma enorme distância entre o que se ensina 
na escola e o que, de fato, o aluno necessita saber 
para usar a língua na sociedade (OLIVEIRA; TINOCO; 
SANTOS, 2011, p. 57).

Em consonância a isso, Rojo (2009) já frisava sobre a importância 
da sociabilidade dos letramentos das camadas populares no âmbito 
da escola e do ensino. Com isso, entendemos que a escola não pode 
ignorar o contexto social dos alunos e suas habilidades textuais, 
passando a impor uma única prática de letramento escolar. Aceitando 
a teoria de Rojo (2009), podemos dizer que, quando isso acontece, o 
fracasso escolar aparece.
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Vendo a escola como principal agente de alfabetização e de 
letramentos, entendemos que, no processo de ensino-aprendizagem 
da leitura e da escrita, a “instância institucional” deve se preocupar 
em objetivar a linguagem em textos escritos, despertar no aluno a 
consciência para os fatos da linguagem, bem como levá-los a analisar 
a linguagem em sua composição. Para isso, é necessário que a escola 
conduza o ensino de forma motivadora. Ou seja, o ensino dos conte-
údos de língua materna representa propriedades concretas sobre 
o objeto a que se propõe ensinar. Para que haja essa motivação, 
é necessário levar em consideração as sociabilidades dos alunos 
em torno do texto escrito, tornando o processo de ensino natural, 
ao invés de artificial, o que, por sua vez, afasta-os do interesse na 
aprendizagem, provocando retenção, evasão e exclusão.

Ainda discorrendo sobre o processo de ensino-aprendizagem, no 
que concerne ao envolvimento do aluno e seu despertar quanto a isso, 
cabe-nos ressaltar o que observa Oliveira, Tinoco e Santos (2011, p. 35):

[...] ouvir o aluno significa valorizar o saber e a cultura 
que ele traz para a escola, significa envolvê-lo no 
processo educativo, dividindo com ele responsabili-
dades, tarefas e formas de sentir (entusiasmo, desejo, 
cansaço, tristeza, alegrias, sucesso, incertezas).

Assumir a postura citada por Oliveira, Tinoco e Santos (2011) é 
atuar na construção da autonomia do aluno/cidadão, fazendo-o 
aprender e conhecer plenamente. Quando o aluno aprende mais 
a partir da sua cultura e do seu saber, passa a atribuir sentido ao 
mundo objetivo e social, de forma a atuar na sociedade agindo, 
pensando e sentindo com o outro, recebendo e compartilhando 
conhecimentos derivados da relação social, os quais irão lhes ser 
úteis na vida em sociedade. Esse método socioconstrutivista “resgata 
a importância da interação com outras pessoas mais experientes na 
construção desses conhecimentos” (ROJO, 2009, p. XX).

Ante o exposto, é mister considerar que o aprendizado do 
ser humano se faz a partir de experiências de seu cotidiano, na 
resolução de problemas, o que implica atividade, criatividade e 
enfrentamento de situações novas. Partindo desses princípios, 
ressaltamos que as propostas das escolas sejam, de fato, ignorar 
o binômio professor versus aluno e centrar o processo educativo 
na interação desses agentes, considerando as potencialidades, as 
experiências, as competências e os conhecimentos de cada um. 
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Assim, o conhecimento passa a ser construído pelas experiências 
de vida, nos múltiplos contextos em que ele se insere fora da escola. 
Esses conhecimentos devem ser usados como ponto de partida 
para construir outros no contexto do ensino-aprendizagem, tornan-
do-se um método mais significativo.

No entanto, fica o entendimento de que é com base nos conhe-
cimentos e saberes difusos, construídos pelos diferentes alunos 
nas suas múltiplas vivências, que o aprendizado deve se fixar, pois 
o aluno é um sujeito dotado de conhecimentos e de competências, 
adquiridas ao longo da sua história sociocultural e do seu desenvol-
vimento mental. Isso deve ser considerado pelas ações pedagógicas, 
com o intuito de atribuir sentido às práticas de leitura e de escrita, 
efetivadas nas situações de ensino-aprendizagem de língua materna.

Letramento(s) e multiletramentos

O termo “letramento” é uma criação nova (anos 1980) ao vocabulário 
da Educação e das Ciências Linguísticas. Foi criado devido à necessi-
dade de se distinguir alfabetização de letramento, sendo que ambos 
os fenômenos mereciam destaques e significados diferentes a partir 
das novas demandas sociais de uso da leitura e da escrita.

Fazendo uma leitura literal, podemos, conforme Soares (2006), 
definir letramento como o resultado da ação de ensinar ou de 
aprender a ler e a escrever, ou seja, o estado ou a condição que 
adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de 
ter-se apropriado da escrita. Diante desse conceito, para melhor 
compreensão sobre o referido apropriamento da escrita, vale 
destacar observação importante de Soares (2006, p. 39):

[...] ter-se apropriado da escrita é diferente de ter 
aprendido a ler e a escrever: aprender a ler e escrever 
significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em 
língua escrita e de decodificar a língua escrita; apro-
priar-se da escrita é tornar a escrita ‘própria’, ou seja, 
é assumi-la como sua ‘propriedade’.

Com base nisso, Magda Soares (2006) expõe uma das inferências, 
que se pode ter do conceito de letramento:
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[...] um indivíduo pode não saber ler e escrever, isto 
é, ser analfabeto, mas ser, de certa forma, letrado 
(atribuindo a este adjetivo sentido vinculado a letra-
mento). Assim, um adulto pode ser analfabeto [...] 
se vive em um meio em que a leitura e a escrita têm 
presença forte [...] se interessa em ouvir a leitura 
dos jornais [...] se dita cartas [...] esse analfabeto é, 
de certa forma, letrado, por que faz uso da escrita, 
envolve-se em práticas sociais de leitura e de escrita 
(SOARES, 2006, p. 24).

Nesse sentido, cabe-nos entender que inexiste no meio social 
o indivíduo iletrado, pois, segundo Tfouni (2004, p. XX), “não existe, 
nas sociedades modernas, o letramento ‘grau zero’, que equivaleria 
ao ‘iletramento’”. Do ponto de vista do processo sócio-histórico, 
o que existe, de fato, nas sociedades industriais modernas são 
‘graus de letramento”. Contudo, passamos a perceber que há níveis 
de letramento.

Os diferentes conceitos de letramentos variam segundo as neces-
sidades e as condições sociais específicas de determinado momento 
histórico e de determinado estágio de desenvolvimento dos atores 
linguísticos. Com isso, é possível entender o letramento como um 
conjunto de práticas de leitura e de escrita que resultam de uma 
concepção de que, como, quando e porque ler e escrever.

Concordando com o exposto, Rojo e Moura (2012, p. 36) afirma 
“que o conceito de letramento abre o horizonte para compreender 
os conceitos sociais e sua relação com as práticas escolares, possibi-
litando investigar a relação entre práticas não escolares e o aprendiz 
da leitura/escrita”. Conforme a autora, o conceito de letramento 
comporta o conceito de alfabetização e a alfabetização supõe ações 
específicas. No tocante ao letramento, é relevante saber que ele 
se constitui competência que pode ser desenvolvida em diversos 
níveis. Considerando esses níveis de letramentos, apreendemos que 
existem cidadãos com diferentes graus de letramento atuando no 
meio social. Contudo, é necessário, por um lado, valorizar os diversos 
graus de letramento existentes na sociedade; por outro, saber que 
graus mais elevados podem ampliar as possibilidades de atuação 
das pessoas e das comunidades. Diante disso, a escola deve sempre 
estar preocupada em ser agente efetivo de ampliação, ou melhor, 
de desenvolvimento dos graus de letramento dos alunos.
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Em face de tantos fatores, concordamos que o letramento é infi-
nito e que não há limite para ele. Será sempre necessário evoluir 
nos graus de letramento, principalmente, se considerarmos que 
eles ampliam a capacidade de atuação dos indivíduos na sociedade. 
Dependendo da atividade a ser desenvolvida, saberemos qual grau 
de letramento nos será exigido. Isso nos é imposto e exige a expansão 
contínua dos nossos horizontes de letramentos.

A sociedade delega à escola a responsabilidade de promover às 
novas gerações habilidades, conhecimentos, crenças, valores e atitudes 
considerados essenciais à formação do cidadão. Para isso, o sistema 
escolar utiliza-se de meios pelos quais codifica o conhecimento, sele-
ciona-o e divide em partes o que deve ser aprendido, planejado em 
quantos períodos, estabelecendo a sequência em que o aprendizado 
deve se dar, com avaliações periódicas em datas predeterminadas. 
Esse sistema de conhecimento descontextualizado, validado por 
meio do desempenho de testes, leva os muitos letramentos a ser 
condensados num único letramento – o escolar. Corroborando com 
esse pensamento, Magda Soares (2006) preconiza que esse método 
utilizado pelo sistema escolar altera o conceito de letramento:

O conceito de letramento torna-se, assim, fundamen-
talmente determinado pelas habilidades e práticas 
adquiridas através de uma escolarização burocrati-
camente organizada e traduzida nos itens de testes e 
provas de leitura e de escrita. A consequência disso é 
um conceito de letramento reduzido, determinado pela 
escola, muitas vezes distante das habilidades e práticas 
de letramento que realmente ocorrem fora do contexto 
escolar – um letramento escolar (SOARES, 2006, p. 85).

Diante disso, vemos que existe uma necessidade de aproximação 
da realidade dos multiletramentos que acontecem fora do contexto 
escolar, utilizados diária e constantemente pelos alunos. Os multi-
letramentos, por meio do letramento digital e suas possibilidades 
de uso, na leitura e na escrita, parecem ser ignorados pela escola, 
porém são ambientes colaborativos de aprendizagem, dento e fora 
do contexto escolar. Em face a isso, desenvolver atividades de leitura 
e de escrita por meio do espaço virtual como mediador é assumir 
um olhar “multi” acerca de todo o processo do ensino-aprendizagem, 
tendo em vista o esforço a ser depreendido na formação e na cons-
tituição dos multiletramentos, sendo que
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[...] a adição do prefixo ‘multi’ ao termo letramento não 
é uma questão restrita à multiplicidade de linguagens, 
semioses e mídias envolvidas na criação de significação 
para os textos multimodais contemporâneos e, por 
outro lado, a pluralidade e diversidade cultural trazida 
pelos autores/leitores contemporâneos a essa criação 
de significação (TEIXEIRA; MOURA, 2012, p. 56).

Consoante a esse conceito, a escola deve formar leitores e produ-
tores textuais proficientes, capazes de compreender e produzir gêneros 
variados em suportes diversos, principalmente no espaço virtual, que 
ocupa um lugar de destaque diante das comunicações e interações 
contemporâneas. O espaço das hipermídias é altamente híbrido, 
ou seja, composto pela mesclagem de interesses variados, culturas 
diversas, bem como composições textuais formadas por diferentes 
manifestações linguísticas que se inter-relacionam significativamente.

Levando em consideração os posicionamentos apontados, 
o facebook mostra-se como um locus de alta interatividade para 
manifestações de leituras e escritas. É o que como veremos a partir 
das análises enfatizadas.

Letramento digital: um fenômeno social 
emergente, uma necessidade escolar urgente

Podemos dizer que o letramento digital se constitui como um 
subgrupo do letramento geral, o qual se apresenta na sociedade 
como um fenômeno emergente capaz de proporcionar ações de 
comunicação eficientes por meio das tecnologias digitais, tais como 
o computador e o celular, entre outros. Diante dessa emergência 
dos ambientes digitais nas diversas sociedades, é perceptível certo 
distanciamento de usos e de práticas desses “instrumentos” de 
comunicação efetiva, quanto ao ambiente escolar. Sob essa ótica, 
versa Rojo e Moura (2012):

É de suma importância que a escola proporcione aos 
alunos o contato com diferentes gêneros, suportes 
em mídias de textos escritos, através, por exemplo, da 
vivência e do conhecimento dos espaços de circulação 
dos textos, das formas de aquisição e acesso aos textos 
e dos diversos suportes da escrita. Ela também pode 
incorporar cada vez mais o uso das tecnologias digitais 
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para que os alunos e educadores possam aprender 
a ler, escrever e expressar-se por meio delas (ROJO; 
MOURA, 2012. p. 36).

A escola não pode se manter distante dessa realidade digital que 
acontece na vida real das pessoas, pois, para a realização de toda e 
qualquer atividade em comunidade, o uso das tecnologias digitais 
está sempre presente, exigindo-nos certo grau de letramento digital, 
para que, de forma satisfatória, possamos atuar na execução de 
atividades sociais, desde as mais simples às mais complexas. Crendo 
que a escola é classificada como agente de letramento, cabe-nos 
colocar em relevo o que enuncia Ribeiro (2012):

A escola e o professor podem ser entendidos como 
os mais prováveis multiplicadores do letramento 
digital. Mesmo que a tarefa não seja escolar, o uso do 
computador para fins de sobrevivência no trabalho 
ou nas relações sociais é de suma importância para 
as comunidades (RIBEIRO, 2012, p. 31).

Ante o exposto, fica clara a necessidade urgente de ser efetivada a 
pedagogização dos letramentos digitais no âmbito escolar.  Os alunos 
precisam lidar com várias ações, que vão desde os gestos e os usos 
do periférico da máquina, até a leitura de gêneros com textos mais 
sofisticados, publicados em ambientes digitais online por meio do 
monitor, para que possam alcançar um grau de letramento digital 
competente. Em concordância com isso, Xavier (2010) declara que

O professor é o profissional vocacionado e habilitado 
tecnicamente a fazer essa mediação. Por conseguinte, 
ele deve lançar mão de todos os recursos analógicos e 
digitais disponíveis a fim de, ao torná-los instrumentos 
pedagógicos, executar a mediação do modo mais eficaz 
e adequado às necessidades, interesses e expectativas 
do aprendiz e da sociedade (XAVIER, 2010, p. 12).

A escola contemporânea tem esse imperativo inadiável, que é 
harmonizar a educação com a inovação e a tecnologia. A aplicação 
metodológica da mediação docente tem como fim principal desen-
volver as competências do senso crítico, além de conduzir o aprendiz 
a determinados saberes, que o tornará habilitado aos afazeres da 
vida social de maneira eficaz.
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Letramento digital: hipertextos e hipermídia

Levando em consideração o letramento digital, é necessária uma 
abordagem sobre as suas variadas formas de inserção e de utilização, 
as quais acontecem por meio de hipertextos e hipermídias, que 
se constituem da multimodalidade. No mundo digital, a interação 
acontece, especialmente, nas redes sociais por meio da utilização 
de hipertextos. Sobre eles, vale ressaltar que são textos, na grande 
maioria das vezes, virtuais, cuja centralidade está nos links, ou seja, é 
necessário que o leitor clique nos links para que o hipertexto “acon-
teça”. Sem os links, o hipertexto realiza-se apenas como texto. 

O link é, portanto, uma área dentro de um texto que é a fonte ou o 
destino da ação de clicar. Apresentam funções importantes na cons-
trução e na utilização do texto. As funções de partida e de chegada 
a partir dos links servem para a realização de uma leitura completa, 
eliminando possíveis ambiguidades e permitindo a compreensão 
de sentidos conotativos e denotativos. Tudo isso vai influenciar no 
sentido do texto.

O texto repleto de links amplia as possibilidades de escrita, de leitura 
e, consequentemente, de construção de sentidos, em virtude das mais 
variadas possibilidades de conexões entre textos e hipertextos. Com 
isso, a leitura acontece de forma não linear, possibilitando ao leitor 
a escolha do caminho de leituras a seguir. Para Coscarelli (2005), a 
textualidade do hipertexto torna a leitura mais complexa e implica, 
seguramente, novas formas de ler e de escrever. O hipertexto encon-
tra-se inserido nas tecnologias digitais, as quais “estão introduzindo 
novos modos de comunicação, como a criação e o uso de imagens, 
de som, de animação e a combinação dessas modalidades” (LORENZI; 
PÁDUA, 2012, p. 37). Além disso, possibilita uma interação mais acen-
tuada, por ser um ambiente colaborativo que confronta autorias, 
tendo em vista que autor e leitor constroem juntos os sentidos, a 
organização e o próprio conjunto textual em si. Nesse sentido,

[...] o hipertexto difere dos textos impressos por não 
ser somente a justaposição de imagens e textos, mas 
por ter um design que permite várias interconexões, 
possibilidades diversas de trajetórias e múltiplas sequ-
ências. O hipertexto articula-se à multimodalidade, 
gerando novas interações em que palavras, imagens 
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e sons estão linkados em uma complexa rede de 
significados, a chamada hipermultimodalidade ou 
hipermídia (LORENZI; PÁDUA, 2012, p. 37).

Assim, é perceptível o grande desafio da escola perante a socie-
dade hodierna, uma vez que ela não pode ficar à parte da exigência 
de se desenvolver múltiplas habilidades de leitura e de escrita, em 
que sejam evidenciados os multiletramentos. Pensando assim, Rojo 
e Moura (2012) enfatiza que a presença das tecnologias digitais em 
nossa cultura contemporânea cria novas possibilidades de expressão 
e comunicação e que as mesmas estão introduzindo novos modos 
de comunicação, como a criação e o uso de imagens, de som, de 
animação e a combinação dessas modalidades. Essas colocações 
levam-nos ao entendimento de que o letramento digital proporciona 
os multiletramentos que levam em conta a multimodalidade e a 
multiplicidade de significações e contextos.

Essa nova prática de utilização e construção hipertextual apresenta 
mudanças significativas e relevantes no processo de comunicação, 
sob a nova ótica da multimodalidade. Saibamos o que sustenta 
Sampaio (2013):

Diante dessas transfigurações da noção do objeto 
texto, concomitantemente, também mudaram a 
prática de leitura e o perfil do leitor atual; e de sobre-
maneira do leitor-navegador, que usa a internet como 
fonte de informação, mantendo contato com os mais 
diversos gêneros digitais. Em outros termos, o ato de 
ler se transformou historicamente com a aparição do 
texto eletrônico, que traz consigo uma nova forma de 
linguagem mesclando o oral, o escrito, o imagético e 
o digital (SAMPAIO, 2013, p. 298).

Essa mesclagem mencionada por Sampaio (2013) traduz a orga-
nização dos textos virtuais, a qual é hipertextual, ou seja, conjuga 
multiplicidade de textos, enlaçados por hiperlinks, cujo acesso é 
oferecido pelo autor das páginas, mas aceito e seguido ou não pelo 
leitor. No entanto, não devemos considerar a hipertextualidade, a 
fragmentação e a não linearidade, bem como o uso multimodal da 
linguagem (som, imagens, vídeos, texto verbal escrito), como alheios 
à natureza do ser humano.
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Mediante as considerações aqui feitas, é salutar o uso de novas 
tecnologias no âmbito escolar, de forma que venha a contribuir, 
eficazmente, com a formação e com o desenvolvimento dos níveis de 
letramentos dos alunos, em especial do letramento digital. Para isso, 
acreditamos ser as redes sociais objetos eficazes ao desenvolvimento 
dos multiletramentos dos alunos, não somente ferramentas de ensino.

Nessas perspectivas, destacamos a utilização da rede social, 
Facebook, como objeto de ensino e de aprendizagem, com fins ao 
avanço nos graus dos multiletramentos. Mesmo diante do interesse 
e do prazer que os alunos demonstram com a utilização de uma 
rede social que, para sua utilização, exige a necessidade de ler e 
de escrever, acreditamos ser um desafio utilizá-la como forma de 
atrair os alunos para o cumprimento das atividades, comportando os 
componentes curriculares escolares que devem ser vistos e apren-
didos pelos discentes.

Quanto a essa abordagem, nos fundamentamos no princípio de 
que as possibilidades de ensino são multiplicadas se utilizarmos ferra-
mentas digitais, pois se torna possível formar redes descentralizadas 
para incentivar a interação e, com isso, propiciar aos estudantes o 
sentimento de ser autores de seus trabalhos, uma vez que estarão 
publicando as suas produções e o seu posicionamento na internet. 
Essa prática de leitura e de escrita adota a multimodalidade, o ensino 
e a aprendizagem de forma interligada, refletindo no processo social.

Acreditamos que, por meio de novos recursos midiáticos, os 
usuários expandem e difundem sua linguagem. O Facebook, nesse 
viés, pode ser um espaço para as práticas de leitura e de escrita, 
proporcionando novas formas de acesso a informação, a processos 
cognitivos, como também a novas formas de ler e de escrever, 
gerando novos letramentos, isto é, uma condição diferente de 
produção para aqueles que exercem práticas de leitura e de escrita 
no Facebook e por meio dele (ROJO; MOURA, 2012).

Essa ferramenta se constitui algo indispensável à representação da 
identidade de uma pessoa nascida na era digital, pois parte da identi-
dade de um Nativo Digital é a informação que ele, conscientemente, 
coloca para o mundo. Para um Nativo Digital, isso significa que ele 
tem seu perfil na página do Facebook (PALFREY; GASSER, 2011, p. 32).

Os jovens (não apenas eles) revelam informações sobre si nas 
redes, para construir uma relação de confiança com outros, como 
uma extensão de suas vidas off-line. Quando compartilha informações 
sobre a sua identidade no Facebook, o usuário está proporcionando 
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dicas para os processos psicológicos e sociológicos que estão mais 
amplamente subjacentes às suas interações sociais. Por outro lado, 
a revelação de informações pessoais no seu facebook é uma nova 
forma de comunicação entre os pares que substitui as antigas (como 
diários ou cartas). Essa revelação pode ser entendida como um meio 
de desenvolver e de evoluir sua noção de identidade pessoal e capa-
cidade de interação social.

É priorizando essa realidade concernente à utilização do Facebook 
como meio eficaz e efetivo de ensino-aprendizagem de língua 
materna, que nos propomos a utilizar essa ferramenta como meio 
de motivação para aplicação de conteúdos necessários à formação 
escolar e de letramento dos discentes, pois as diversas situações de 
ensino proporcionadas pelas novas tecnologias têm trazido novos 
olhares sobre a tarefa de ensinar. Em função dessas recentes pers-
pectivas, temos o propósito de pesquisar novas formas de interação 
no ensino-aprendizagem mediadas pelo uso do computador em 
suas possibilidades.

Sendo assim, apresentamos, a seguir, uma análise desenvolvida 
a partir de um “projeto de intervenção” aplicado no 9o Ano do Ensino 
Fundamental. O projeto levou em consideração a produção escrita e 
a leitura de textos por meio do Facebook como ferramenta promis-
sora de ensino e de aprendizagem de tais habilidades, em meio ao 
contexto social moderno, altamente digital e virtual.

“FACE” EM DEBATE: CONSTRUÇÃO DE ARGUMENTOS 
E OPINIÕES POR MEIO DO “FACEBOOK”

Com o intuito de (re)afirmar que o Facebook, como hipertexto, 
contribui para o desenvolvimento das habilidades da leitura e da 
escrita, elaboramos um plano de aula (com duração de 10 h/a), 
direcionando atividades argumentativas no 9o Ano do Ensino 
Fundamental da Escola Estadual 29 de Março, por meio de um grupo 
– “‘Face’ em Debate” – criado para motivar e gerenciar tais atividades. 
A disposição em desenvolver esse trabalho, para fazer análises e 
tecer alguns comentários, se deve à constatação da falta de atenção 
e de interesse crescente, que os discentes demonstram ter com as 
atividades de leitura e de produção textual pautadas em obrigações 
curriculares, principalmente, aquelas diretamente propostas pelos 
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materiais didáticos de forma mecânica e sem contextualização 
com suas realidades vivenciais. A partir disso, propomos uma (re)
significação de tais práticas, visando motivar, no ensino de língua 
materna, compreensões sociais e interativas acerca da linguagem, 
uma vez que esta (a linguagem) só se concretiza por meio de práticas 
comunicativas concretas e situadas.

Para desenvolver o plano de aula proposto (ver Apêndice), em um 
primeiro momento, fizemos um levantamento para identificar, entre 
os alunos, quais eram usuários do Facebook. Esse levantamento veio 
comprovar, ainda mais, a nossa tese de que, atualmente, a grande 
maioria dos adolescentes e jovens está conectada a essa rede virtual 
de comunicação e de interação. Em seguida, sondamos a respeito 
da importância das redes sociais para o dia a dia deles, bem como 
lhes indagamos os usos que fazem, isto é, para que usam, quais são 
seus interesses, que ações praticam e com quais objetivos, entre 
outros questionamentos.

Após essa primeira etapa, criamos um grupo vinculado ao 
Facebook – “‘Face’ em Debate” – e começamos a inserir os alunos 
mencionados. Desde o início, percebemos que esse grupo funcio-
naria como um prolongamento da sala de aula, pois possibilitaria, 
entre alunos e professores, outros momentos de interação, os 
quais seriam articulados de modo virtual. Com isso, visualizamos, 
na prática, as afirmações teóricas de que os hipertextos possibilitam 
interação espontânea e promissora entre os usuários, escritores e 
leitores, pois todos são autores e leitores autônomos. Além disso, 
novos modos de comunicação e interação foram possibilitados, 
conforme afirmam Lorenzi e Pádua (2012).

De acordo com nosso objetivo, o de levantar opiniões e argumen-
tações em torno de uma temática, democraticamente propomos, 
de início, um debate virtual sobre: “O uso do celular e da internet 
na escola: prós e contras”, haja vista chegarmos ao consenso de 
que as mídias, ou melhor, as hipermídias, podem funcionar como 
ferramentas pedagógicas promissoras para a construção e aprimo-
ramento dos níveis de letramentos, pois, hodiernamente, as ações 
sociais, em sua grande maioria, requerem multiletramentos, muitos 
dos quais ligados, de modo direto, ao letramento digital.

Conforme podemos ver no grupo <https://www.facebook.com/
groups/1414816898735709/>, o interesse pela atividade proposta 
foi notório. Ao levarmos os alunos ao laboratório de informática 
da escola e darmos início à aula mediada pela internet, notamos 
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a euforia por estarem em contato com o universo do qual eles, 
opcionalmente, fazem parte – o virtual, com o acréscimo de esse 
universo estar sendo usado para algo novo: uma aula de Língua 
Portuguesa. Apesar dos entraves quanto à estrutura física do labo-
ratório e da quantidade insuficiente de computadores, o debate se 
mostrou positivo, já que possibilitou a interação entre os alunos, o 
compartilhamento de informações, a troca de opiniões, bem como 
o reconhecimento das possibilidades linguísticas e semióticas que 
os hipertextos oferecem.

Além disso, alguns alunos comentaram sobre as linguagens reali-
zadas nas redes sociais, dizendo que, na internet, principalmente no 
Facebook e no Twitter, é muito comum fazer abreviações, escrever de 
modo incorreto, se comparado com as regras exigidas pela língua 
formal, e usar sons e imagens, entre outros artifícios, para expor 
sentimentos, opiniões etc. Sobre tais afirmações, questionamos se 
eles reconheciam as variedades linguísticas presentes no ambiente 
hipertextual, ao que responderam positivamente, enfatizando o 
prazer que sentem ao ler postagens, publicações, fotos e outros 
gêneros que ali circulam.

Nesse sentido, podemos afirmar que o Facebook contribui para a 
construção de multiletramentos, assim como para compreender que 
os textos – hipertextos – são multimodais, tendo em vista que são 
compostos por diferentes linguagens que se unem para gerenciar 
sentidos e significados (ROJO; MOURA, 2012). Vale salientar também 
a importância dos links feitos e postados pelos alunos, como forma 
autônoma de organizar suas leituras e suas escritas.

Em linhas gerais, o debate foi muito positivo, pois despertou o 
interesse dos alunos em expor suas opiniões. Muitos relataram que, 
virtualmente, é mais fácil opinar e que, na sala de aula, muitas vezes, 
sentem-se constrangidos em falar e/ou interagir por correrem o risco 
de despertarem risos e críticas. Isso nos faz refletir acerca das impo-
sições que normatizam o letramento escolar como sendo o único e 
o necessário, o que, na realidade, acentua uma falha do ensino, haja 
vista que a escola deve considerar os contextos sociais, culturais e 
linguísticos dos educandos, levando em consideração suas possibili-
dades e seus limites, de modo a priorizar os multiletramentos, como 
sugere Rojo e Moura (2012).

Entre os letramentos exigidos e desenvolvidos pela sociedade 
contemporânea, vale destacar a importância do letramento digital, 
levado em consideração nas atividades propostas. Constatamos que 
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todos os alunos se mostram “letrados” digitalmente, porém em níveis 
diferentes, uma vez que alguns são mais hábeis na prática das ações 
possibilitadas pelo Facebook. Essa constatação serve para enfatizar 
o quanto a escola deve possibilitar o contato dos educandos com 
os variados letramentos e não afastá-los de suas práticas, como 
rotineiramente se vem fazendo. Na verdade, parece que a escola 
está aquém das tecnologias digitais e, por isso, prefere repeli-las a 
adentrá-las nas práticas de ensino e de aprendizagem.

Dando continuidade, travamos contato extrassala, levando os 
alunos a postarem no grupo suas considerações e suas avalia-
ções com relação ao debate realizado. Pelas avaliações postadas, 
percebemos o quanto as práticas de leitura e de escrita foram 
interessantes e motivadoras para os discentes, tendo em vista 
que eles comentaram positivamente, destacando a importância da 
internet como ferramenta de ensino, de pesquisa, de comunicação, 
de informação e de interação.

Como pretendíamos lidar com gêneros argumentativos, 
propomos, na sequência das aulas, a produção de um artigo de 
opinião a ser postado/publicado no grupo (“‘Face’ em Debate”) e 
também no Facebook de cada aluno. A atividade levou em conta a 
composição do gênero por meio de questões estruturais, como a 
organização do texto em introdução, desenvolvimento e conclusão, 
elencando o valor de cada parte na composição do todo, bem como 
o uso da linguagem formal na apresentação dos argumentos em 
defesa ou não do uso do celular e da internet na escola e sua funcio-
nalidade social. Ao passo que encaminhávamos a atividade, fazíamos 
reflexões quanto ao uso responsável do celular e da internet, eviden-
ciando os riscos e os benefícios com o objetivo de levar os alunos 
a despertarem uma consciência crítica e madura a respeito desse 
assunto, que vem se mostrando polêmico e contraditório.

Tendo em vista o gênero proposto para produção, percebemos 
a preocupação dos alunos com a linguagem e com a organização 
do texto. Primeiramente, levantaram e discutiram os argumentos, 
pediram opiniões e sugestões aos colegas, pesquisaram opiniões 
na internet e, posteriormente, publicaram seus textos no grupo, 
como podemos ver ao acessá-lo <https://www.facebook.com/
groups/1414816898735709/>.

Visualizamos ainda, uma preocupação no tocante às possíveis 
críticas que as publicações poderiam receber, já que, na internet, 
passam a fazer parte do domínio público. Dessa forma, seguiram 

https://www.facebook.com/groups/1414816898735709/
https://www.facebook.com/groups/1414816898735709/
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uma escrita formal, procurando escrever corretamente as palavras e 
evitando abreviações, o que se deve, também, às próprias particula-
ridades do gênero em questão. As postagens renderam comentários, 
curtidas e visualizações dos colegas e dos professores mediadores, 
gerando interação e comunicação, assim como motivação e interesse, 
pelo fato de terem suas produções compartilhadas e divulgadas no 
ambiente do qual eles fazem parte como usuários, como leitores e 
como produtores proficientes, que usam a linguagem em harmonia 
com suas práticas sociais e culturais diárias.

Diante das constatações elencadas, reafirmamos o quanto a 
internet, mais especificamente, o Facebook, como rede social pode 
contribuir significativamente nas práticas de leituras e de escritas, 
uma vez que gerencia e constrói multiletramentos, instigando o inte-
resse dos alunos, suas habilidades de produção, seus conhecimentos 
linguísticos, bem como ampliando o leque de suas comunicações e 
interações. Haja vista o resultado das atividades descritas, estabele-
cemos, por unanimidade, a continuação do “‘Face’ em Debate” como 
um ambiente de interação e de informação. Assim, a cada semana será 
posta em votação uma temática para servir de estímulo à produção 
escrita e à leitura. Nesse sentido, destacamos a importância das hiper-
mídias e do hipertexto como aliados dos processos de ensino e de 
aprendizagem, de acordo com as propostas de Rojo e Moura (2012).

Acreditamos, mediante os objetivos traçados, ter alcançado 
melhores níveis de letramentos dos alunos, principalmente no que 
diz respeito aos conhecimentos relacionados ao ensino de Língua 
Portuguesa. Além disso, possibilitamos o contato com os multile-
tramentos, destacando o letramento digital, que está imbuído nos 
hipertextos e nas hipermídias, como condição essencial para inserção 
no contexto hodierno, amplamente digital e virtual.

CONSIDERAÇOES FINAIS

Com a realização da experiência aqui relatada, nossa intenção foi 
investigar quais as possíveis dificuldades, tanto para o professor 
quanto para os alunos, no tocante ao trabalho com as TICs no 
ambiente escolar. Dessa forma, procuramos condicionar, ao máximo, 
as aulas ao ambiente digital. Assim, os alunos poderiam produzir 
os textos, argumentar, comentar, defender suas ideias, estando em 
contato direto e constante com a leitura e a escrita.
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A partir deste trabalho, foi possível constatar fatos apontados 
pelas teorias estudadas, que comprovam o interesse e o desempenho 
dos alunos e o quanto a utilização das TICs pode contribuir para a 
aprendizagem dos alunos, pois se trata de novas metodologias de 
novos objetivos no que diz respeito ao ensino da prática de ensino e 
de leitura. Além disso, auxilia no desenvolvimento das competências 
textuais sobre os mais diversos gêneros e tipos textuais.

O uso das redes sociais, em especial do Facebook, é uma ferra-
menta concreta para atuação social que importa em utilização, no 
âmbito escolar, das práticas escolares de ensino/aprendizagem da 
leitura e da escrita. Com a utilização da referida rede social como 
instrumento mediador do conhecimento e do ensino, foi possível 
observar a grande participação e o interesse dos alunos em trabalhar 
com tais atividades dentro dessa nova metodologia.

Com isso, entendemos que o ensino da língua materna com 
a prática da leitura e da escrita deve ser visto como um processo 
sociointeracionista, com fins a estimular e a valorizar os alunos em 
suas ações, tornando-os sujeitos capazes de estabelecer relações 
sociais, sendo bons usuários da língua materna na escrita e na 
leitura dos mais variados tipos e gêneros textuais. Ante o exposto, 
concluímos que trazer para o ambiente escolar a realidade em que o 
aluno está inserido é fundamental e necessário, para que o processo 
de ensino escolar possa apresentar sentido e significação social e 
preparar o aluno para saber agir no e sobre o mundo, diante das 
situações reais e concretas da vida social.
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O ENSINO DA ESCRITA 
NA ERA DIGITAL
Marineuma de Oliveira Costa Cavalcanti1 – UFPB

Nas muitas discussões desencadeadas, por ocasião do desenvol-
vimento da disciplina Alfabetização e Letramento, no Mestrado 
Profissional em Letras, chamou-nos a atenção refletir, em um de 
nossos encontros, sobre como a escola deveria agir em relação ao 
ensino da escrita formal, tendo em vista o uso do internetês, em 
longa escala, nas redes sociais. É aceitável dizer que há um profundo 
desencontro entre o discurso didático-pedagógico estrito e as lingua-
gens institucionalmente não escolares, constatando-se, assim, que 
os meios de comunicação e as tecnologias de informação significam 
um desafio cultural que torna visível a lacuna, cada vez maior, entre a 
cultura ensinada pelos professores e aquela aprendida pelos alunos.

Na verdade, não adianta a tecnologia vir para reforçar o processo 
educativo tradicional. É preciso, em primeiro lugar, repensar a 
educação. Não dá mais para o discurso pedagógico em exercício 
ignorar a “escola paralela” a que se pode ter acesso na atualidade. 
O fato de haver dificuldades de diálogo entre a escola e as novas 
linguagens não nos exime de reconhecer que é preciso superar o 
descompasso apontado. Espera-se que o reconhecimento de novos 
modos de ver e de sentir signifique a possibilidade de se colocar 
em movimento uma educação crítica e comprometida com os inte-
resses da cidadania.

Um fator que deve ser levado em conta é que a transformação 
dos processos de produção altera as possibilidades de acumulação, 
de troca e de distribuição do conhecimento social entre as pessoas. 
Assim como no passado, reivindicou-se que a escola deveria formar 
para a produção social. Na “sociedade informática”, é cada vez mais 
necessário pensar como a produção social em geral, incluindo a 
educação, deve ser pedagógica. 

A informática extrapola todas as formas anteriores de produção 
social, integrando-as e homogeneizando-as em torno de um novo 
paradigma tecnológico. Entretanto, a transformação das formas 
sociais de produzir não é um processo de pacificação social. O signifi-
cado da tecnologia é polissêmico – assim como o das palavras – e está 
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submerso em relações de forças. Dessa forma, cabe à escola o papel 
fundamental de socializar as condições materiais e simbólicas de 
acesso e de uso do computador, no duplo sentido de estender 
e qualificar para essa nova realidade, já que, para a maioria das 
famílias brasileiras, por exemplo, o computador ainda é (e será nos 
próximos anos) um objeto estranho como ferramenta de ação e de 
conhecimento inacessível economicamente.

Não há como negar que, com a internet, é possível multiplicar o 
valor da informática na educação, com acesso a bancos de dados de 
um elenco crescente de instituições, além de sites específicos voltados 
para a construção do conhecimento de várias áreas. Assim, nessa era 
de comunicação global que estamos vivenciando, é preciso, mais do 
que tudo, ter consciência da língua da qual nos servimos para interagir.

A língua é uma atividade social e, por isso, instrumento de 
interação. Ela funciona, interage, faz efeito, existe como realidade 
histórica e social, estando sujeita às circunstâncias do momento, 
às condições de produção e às flutuações de sentido. É, pois, ferra-
menta, processo, e, ao mesmo tempo, produto, já que nós a criamos 
exatamente enquanto a usamos.

Na era digital, em que a internet tem sido largamente usada, 
principalmente por jovens, muitas são as mudanças e as interferên-
cias “sofridas” pela língua na hora de se escrever. Os professores 
se deparam com uma realidade cada vez mais conflituosa: como 
ensinar a língua padrão, de cunho mais tradicional, e, ao mesmo 
tempo, não ignorar as inovações trazidas pelo internetês?

Quando refletimos sobre as mudanças linguísticas que ocorreram 
durante o final do século XX, não podemos negar que vivemos o 
início de uma nova era na evolução da linguagem humana. A internet 
possibilita, de certa maneira, uma terceira forma de comunicação, 
diferente da fala e da escrita, motivando o surgimento de variedades 
absolutamente novas.

Diante disso, algumas preocupações surgem: qual o papel 
da educação diante da nova realidade linguística? Será que há 
uma necessidade de sermos multilíngues em nosso pensar e em 
nossas habilidades?

Uma coisa é certa: a presente situação linguística afeta todos. 
É necessário aceitar as mudanças na língua como algo normal e 
insustentável. Esse novo tipo de comunicação via internet subverte 



`

292

as regras do mundo da escrita, usando abreviaturas de palavras e 
vários recursos gráficos, para tornar vivo e falado o que está escrito 
na tela do computador.

As pessoas descobriram que a novidade linguística está prin-
cipalmente na gíria e no jargão de seus entusiasmados adeptos, 
bem como na tendência para brincar com a língua e infringir regras 
convencionais de ortografia e de pontuação. O que antes era quase 
inacessível, posta numa redoma, inalcançável para a maioria dos 
pobres mortais, virou matéria-prima a ser criada e recriada, de 
acordo com a criatividade e a vontade de cada um.

A língua, na sua variante mais formal, instrumento de poder usado 
principalmente por uma minoria elitista, intelectual e/ou pertencente 
à classe social dominante, passa a ser uma espécie de brinquedo, de 
possibilidade de experimento. Aos poucos, foi se tornando patente 
que o internetês pode se revelar mais do que uma nova variedade 
estilística de linguagem.

O que mais parece fascinar as pessoas na internet é o potencial 
de comunicação disponível com que têm que lidar. Elas precisam 
aprender as regras do que Ferrero (2013) chama de alfabetização 
digital, ou seja, como se comunicar via e-mail, socializar-se em grupos 
de bate-papo ou construir uma página de web que seja funcional, 
por exemplo. Entretanto, não há quase regras no sentido de modos 
de comportamento aceitos e estabelecidos pelo uso de gerações.

De acordo com Crystal (2005), a internet é um veículo eletrônico, 
global e interativo; cada uma dessas propriedades traz consequên-
cias para o tipo de linguagem encontrado lá. Por sua vez, segundo 
Castilho (1998), a norma padrão de uma língua seria um fator de 
coesão social. Nesse caso, a comunidade como um todo, devido às 
supostas necessidades de defender o idioma, como instrumento 
de comunicação, contra alterações que poderiam acontecer no 
momento de seu aprendizado, pressiona o falante e o faz assumir, 
ou procurar alcançar, o padrão, assegurando sua identidade.

Entretanto, essa atitude de defesa, reforçada pelas gramáticas 
normativas e que tem sido a base do ensino, advém de uma postura 
ideológica que acabou gerando preconceitos. Será que essa nova 
forma de se comunicar vai, aos poucos, “contaminar” o português? 
Como, então, tornar o ensino do idioma materno mais objetivo e 
produtivo, sem deixar de levar em consideração os mecanismos de 
variação linguística, tão próprios de todos os idiomas? Eis aí o nosso 
desafio como professores.
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As gerações mais jovens desenvolvem com maior celeridade os 
esquemas e as práticas adaptativas às novas circunstâncias sociais 
de produção. Mas, como será que os jovens que têm o privilégio 
de ter acesso ao computador e, consequentemente, à internet, 
estão realmente se beneficiando de uma possível nova visão em 
educação informática, voltada para as novas práticas sociais de 
produção de conhecimento? As informações que temos não são lá 
muito animadoras...

Em 2008, o escritor Umberto Eco afirmou, em entrevista concedida 
ao Jornal Folha de São Paulo, que o excesso de informações ofere-
cidas pela internet vai provocar a perda de memória, especialmente 
entre os jovens. É informação demais para as pessoas assimilarem. 
Há o risco de perderem as mais relevantes. Na entrevista, ele afirmou 
que tudo o que existe agora será obsoleto dentro de pouco tempo. 
Até o e-mail será obsoleto, porque tudo será feito com o celular.

Talvez as novas gerações se acostumem a isso, mas existe uma 
velocidade do processo que é de tal calibre, que a psicologia humana 
talvez não consiga adaptar-se. Para o escritor, a abundância de 
informações sobre o presente não permite que se reflita sobre o 
passado. Ele diz que, quando era criança, chegavam à livraria talvez 
três livros novos por mês; hoje chegam mil; daí não dar mais para 
saber que livro importante foi publicado há seis meses. Isso também 
seria uma perda de memória. Segundo Eco (2008), tal abundância 
de informações no presente é uma perda, não um ganho.

Por outro lado, uma série de pesquisas realizadas nos últimos 
anos mostra que a ignorância dos jovens é epidêmica. Para Mark 
Bauerlein, professor da Universidade Emory, em Atlanta, e autor do 
livro The dumbest generation: How the digital age stupefies young ameri-
cans and jeopardizes our future (A mais burra das gerações: como 
a era digital está emburrecendo jovens americanos e ameaçando 
nosso futuro), o excesso das chamadas “distrações digitais” está por 
trás da crescente falta de cultura dos jovens.

Bauerlein (2008), ex-diretor de Pesquisa e Análise na Fundação 
Nacional para as Artes, ressalta que os jovens de hoje são tão 
mentalmente competentes quanto os de 20 anos atrás, mas eles 
estão deixando de lado os hábitos intelectuais, como a leitura de 
livros, por exemplo. O problema, alerta Bauerlein, não é a tecnologia, 
mas o uso que se faz dela. Para ele, os adolescentes de 15 anos só 
se importam com o que outros adolescentes pensam. Isso sempre 
foi assim. Mas hoje a tecnologia permite que os jovens estejam em 
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contato entre eles, excluindo os adultos, 24 horas por dia. Os jovens 
ficam em contato o dia inteiro, por meio do celular, das páginas da 
internet, das mensagens instantâneas. A tecnologia ligou-os de forma 
tão intensa, que os relacionamentos com adultos estão diminuindo. 
Eles estão cada vez menos maduros, prolongando a adolescência 
até os 30 anos.

É interessante frisar que, na escola, os computadores podem até 
ter fins pedagógicos, mas em casa e em milhares de lan houses do 
país são uma extensão da vida social das crianças e dos adolescentes, 
para não dizer, em alguns casos, o único caminho para fazer amigos, 
diante de uma implacável timidez. Entre todos os serviços disponí-
veis, os sites que oferecem conversas pela rede em tempo real são 
os preferidos dos brasileiros. O mais surpreendente é que muitos 
dos usuários de internet têm apenas entre dois e 11 anos e quase 
todos ligados ao bate-papo eletrônico.

É a geração que começa a dominar o sistema de mensagens 
e impor seus códigos. Para agilizar as conversas, os jovens abre-
viam sistematicamente as palavras e tornam as conversas online 
incompreensíveis. A tradicional despedida, um beijo, virou “hum 
bju”. Quando querem convidar alguém para a conversa, perguntam: 
“Vc qr tc cmg?”, que em bom português quer dizer: “Você quer teclar 
comigo?” O “genocídio” gramatical não é o maior problema. A questão 
é que a telinha do computador e a fluência da conversa – com até 
dez amigos ao mesmo tempo – hipnotizam as crianças, que não 
abandonam por nada o bate-papo e chegam a ficar até quatro horas 
diárias ligadas.

Interessante é que essas abreviações de palavras da língua 
portuguesa também já chegaram à televisão. A rede Telecine, do 
sistema de tevê a cabo Net e Sky, até estreou, há alguns anos, o Cyber 
Movie, em que a legenda dos filmes era escrita no idioma cibernético. 
As produções eram exibidas às terças-feiras à noite no canal pago 
Telecine Premium e priorizavam os filmes de ação e de aventura, 
que tinham nos adolescentes seu público mais fiel. João Mesquita, 
diretor-geral do canal, dizia, inclusive, acreditar estar contribuindo 
para a cultura dos jovens!

O canal lançou mão de um dicionário virtual, com o significado das 
abreviações, e recebia sugestões de novos vocábulos. Isso porque 
uma mesma palavra poderia ter mais de uma maneira de se abreviar, 
como o “por favor”. Alguns usam pls (please, em inglês), outros pv 
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e outros ainda pfvr. Os idealizadores do programa se prepararam 
para as críticas. A mais contundente seria sobre a promoção do 
desuso da língua portuguesa.

O que dizem os estudiosos sobre esse assunto? O filólogo Evanildo 
Bechara, da Academia Brasileira de Letras, em 2005, diz que, enquanto 
essa grafia cifrada for usada só em ambiente de internautas, tudo 
bem; é mais uma modalidade gráfica de gíria. Extrapolar isso ao 
grande público seria, então, um assalto à integridade do idioma.

Muitos linguistas concordam com essa posição. Para eles, a escrita 
cibernética é mais uma forma de comunicação, pois os jovens estão 
crescendo nessa linguagem funcional, por serem nativos digitais. 
A professora Eni Orlandi, do Instituto de Estudos da Linguagem da 
Universidade de Campinas (Unicamp), afirma que, se eles usam um 
meio eletrônico, é porque querem ser rápidos e não vê perigo nisso. 
Para ela, o internetês é um código a mais para os jovens conversarem, já 
que a língua é maleável e se constrói com as necessidades da história.

Qual é o papel da escola diante dessa questão? Segundo Citelli 
(2004), uma das dificuldades que nos aparecem devido ao uso das 
novas tecnologias na escola é que muitas das novas linguagens são 
desconhecidas ou apresentam complicadores operacionais para 
ser ativados, em decorrência da própria estrutura dos cursos de 
qualificação dos professores. Os esquemas que regem as aulas 
de prática de ensino e de didática, assim como as concepções que 
acompanham os cursos de graduação, têm contribuído muito para 
que o professor ingresse na carreira na contramão das experiên-
cias com os meios de comunicação e com as novas tecnologias já 
desenvolvidas pelos alunos.

Os docentes que militam em sala de aula estão cientes desses 
fatos e manifestam claramente a sua preocupação. Uma imensa 
maioria dos professores consultados requisita suporte para traba-
lhar com as linguagens dos meios de comunicação, pois reconhecem 
os limites que lhes serviram de formação. Entretanto, é importante 
conhecer a realidade da informática e dos meios de comunicação 
para que a escola não se distancie dela.

Enfim, longe de esgotar esse assunto, que é por demais impor-
tante e polêmico, não há como negar que as formas de leitura e de 
escrita, como o diz Freitas (2005), estão tendo, no momento atual, 
uma mudança profunda. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(1998), referentes à Língua Portuguesa, indicam que a escola, como 
espaço institucional de acesso ao conhecimento, precisa atender 
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às demandas das transformações dos níveis de leitura e de escrita, 
realizando uma revisão substantiva de suas práticas de ensino, para 
que essas possibilitem ao aluno aprender a linguagem a partir da 
diversidade de textos que circulam socialmente.

Como o defende Crystal (2005), os efeitos linguísticos da chegada 
de um novo meio de comunicação são duplos: ele inicia uma mudança 
no caráter formal das línguas que o utilizam e oferece novas oportu-
nidades para que as línguas o utilizem. A aparente falta de respeito 
pelas regras tradicionais da língua escrita tem horrorizado alguns 
observadores, que veem nesse fenômeno um sinal de deterioração 
dos padrões. Mas, como essa maneira nova de escrever foi planejada 
para satisfazer as necessidades de rapidez e de economia em uma 
tela que tem um limite de caracteres, certamente haverá pouca 
motivação para ser usada em outras situações, pois ela perde a 
função “bacana”, de identificação com o grupo, quando retirada da 
tecnologia, seja o telefone celular, seja o computador. Sobre essa 
questão, vale o que afirma Crystal (2005, p. 92):

O fato de que alguns garotos possam começar a 
usar suas abreviações em lugares onde elas não 
têm qualquer propósito – como em redações esco-
lares – deve ser vigiado, naturalmente. Mas é isso 
que a escola precisa fazer. Tem sido um princípio do 
ensino moderno de língua – seja estrangeira ou língua 
materna – inculcar nas crianças um senso de respon-
sabilidade e propriedade linguísticas. E as crianças 
precisam ser ensinadas – se não desenvolverem essa 
intuição espontaneamente – que as abreviações nas 
mensagens de texto desempenham uma função útil, 
onde o espaço é pequeno e a rapidez um fator crítico, 
mas não em outros lugares.

Cabe, assim, à escola, procurar conhecer os mecanismos dessa 
nova linguagem. É preciso que ela reflita sobre as possíveis mudanças 
que possam vir a ser incorporadas à língua, visando a compreendê-
-las, sem, contudo, contribuir para que ela se descaracterize, como 
instrumento de comunicação e de interação social entre as pessoas.  
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