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[...]Somente a partir da consciência do que faz, o 

professor pode ter controle sobre as suas ações. 

(OLIVEIRA,2005, p.96) 
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RESUMO 

 

Muitos são os desafios de uma criança até conseguir aprender o código da 

escrita. Esse é um aprendizado lento e para alguns, o processo de aprendizagem se 

estende mais que o esperado. Essa foi a realidade encontrada em uma turma de ensino 

fundamental I de uma escola pública do município de São Gonçalo do Amarante: alunos 

na faixa etária compreendida entre 11 e 15 anos e que foram sendo promovidos pela 

escola até chegar ao 5º ano sem conseguir executar atividades de escrita de qualquer 

natureza e, por isso, muito resistentes às propostas que lhes foram inicialmente 

apresentadas. Nesse contexto, elegemos como objetivo geral desta pesquisa, analisar  

que possíveis ações de linguagem podem promover a ressignificação do ensino de LP, 

com um quadro de alunos fora de faixa e não-alfabetizados, através de uma proposta de 

escrita com foco nas práticas sociais. O dispositivo didático utilizado foi o projeto de 

letramento entendido como uma alternativa didática para o trabalho com leitura e 

escrita. Para alcançarmos tal objetivo geral, trabalhamos com vistas aos seguintes 

objetivos específicos: i) identificar as necessidades de aprendizagem da língua escrita 

evidenciadas nos “erros”
2
 de escrita dos alunos; ii) explicitar os caminhos e 

descaminhos enfrentados por nós e pelos nossos alunos até alcançarmos a escolha mais 

adequada das práticas sociais envolvidas na pesquisa iii) observar a contribuição do 

projeto de letramento para a ressignificação do ensino da leitura e escrita em LP. 

Juntamente com eles, estabelecemos como atividades de escrita identitárias a produção 

de sua autobiografia, a qual foi escrita passo a passo, através de áudios, entrevistas, 

autorretratos, histórias lidas sobre seus ídolos para inspiração pessoal, linha do tempo, 

aproveitando todas as possibilidades que um projeto de letramento sempre dispõe. Esta 

pesquisa se ampara, teoricamente, nos estudos de letramento (BAYNHAM, 1995; 

KLEIMAN, 1995; OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2011; STREET, 2014), de 

aquisição da língua escrita (CAGLIARI, 1991; FAYOL, 2014; KOCH, 1995; LEMLE, 

1987; MASSINI-CAGLIARI,1997) e na linguística textual (MARCUSCHI, 2008; 

KOCH, 2011). Metodologicamente, este estudo se insere na área da Linguística 

Aplicada (MOITA LOPES, 2006). Trata-se de uma pesquisa qualitativa por meio de 

uma abordagem denominada de pesquisa-ação (THIOLLENT, 1986). Nossa 

compreensão, a partir das análises realizadas é que apesar de alguns “descaminhos” aos 

quais estamos sujeitos em qualquer prática, existem caminhos e esses, só são possíveis 

quando nos dispomos a agir de forma colaborativa, nos tornando, professores e alunos, 

efetivos agentes de letramento (KLEIMAN, 2006; OLIVEIRA, 2010). 

 
2 O que naturalmente são considerados “erros” de escrita dos alunos são os erros em relação aos 

aspectos ortográficos da escrita os quais, ao contrário do que aparentam, podem dizer muito a respeito 

do que os alunos já sabem em relação ao código da escrita. 
 

Nosso trabalho não se propõe a julgar os erros dos alunos, mas corroborado a perspectiva de Oliveira 

(2006, p.82) de que “[...] a reflexão sobre o ‘erro’ seja a base para as atividades de sala de aula, foram 

tais erros os desencadeadores de nosso repensar e consecutivo fazer pedagógico. 
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Palavras-chave: Aquisição e desenvolvimento da escrita. Alfabetização. Projeto de 

letramento. Agentes de letramento. 

 
ABSTRACT 

Many are the challenges of a child until it can learn the writing code. This is a 

slow learning and for some, the learning process stretches more than expected. This was 

the reality found in a class of elementary school I of a public school in the municipality 

of São Gonçalo do Amarante: students aged between 11 and 15 years who were 

promoted by the school until reaching the 5th grade without being able to perform 

activities of any kind and therefore very resistant to the proposals initially submitted to 

them. In this context, we have chosen as a general objective of this research, to analyse 

that possible language actions can promote the resignification of the PL teaching, with 

out-of-range and non-literate students, through a writing proposal focused on social 

practices. The literacy project was the didactic model (TINOCO, 2008) chosen for 

judging the most appropriate for the analysis in question. In order to achieve this  

general objective, we work towards the following specific objectives: i) to identify the 

learning needs of written language evidenced in students' "writing mistakes"; ii) to 

explain the paths and ways that we and our students face until we reach the most 

appropriate choice of social practices involved in the research; iii) to verify the 

contribution of the literacy project to the re-signification of PL (Portuguese language) 

teaching. Together with them, we set as a goal the production of their autobiography, 

which was written step by step through audios, interviews, self-portraits, stories read 

about their idols for personal inspiration, timeline, taking advantage of all the 

possibilities that a literacy project always affords. This research is theoretically based on 

literacy studies (BAYNHAM, 1995; KLEIMAN, 1995; TINOCO, 2008; OLIVEIRA, 

TINOCO; SANTOS, 2011; STREET, 2014) for the acquisition of written language 

(CAGLIARI,   1991;   FAYOL,   2014;   KOCH,   1995;   LEMLE,   1987;   MASSINI- 

CAGLIARI,1997) and in textual linguistics (MARCUSCHI, 2008; KOCH, 2011). 

Methodologically, this study is part of Applied Linguistics (MOITA LOPES, 2006). It 

is a qualitative and documentary research (THIOLLENT, 1986). Our understanding, 

based on the analyzes carried out, is that despite some "misunderstandings" to which we 

are subjected in any practice, there are ways and these are only possible when we are 

willing to act collaboratively, becoming teachers and students, effective agents of 

literacy (KLEIMAN, 2006; OLIVEIRA, 2010). 

 

 

 

 
Keywords: Teaching writing. Literacy. Literacy project. Literacy agents. 
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3 

Neste primeiro capítulo apresentamos nossa pesquisa de forma 

introdutória: a problemática, as questões de pesquisa, o objetivo geral e os 

objetivos específicos, os aspectos gerais dos colaboradores da pesquisa e, 

finalmente, como está a distribuição dos capítulos que a compõem. 

[...]eu sei que um dia eu vou conseguir tudo que eu quero e pra isso minha 

família diz que eu preciso estudar e eu estudo, me esforço, justamente pa tê um 

futuro melhor, não ser pobre, não trabalhar pros outros e eu só quero ser feliz 

no meu futuro, ter um bom emprego, ganhar um bom salário. ............... e só. 

(C.B) 

“Quero aprender a ler e escrever pra saber a vida. Saber a vida é 

não entrar no caminho das drogas.”(L.C.) 

 

 
 

1 . CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Figura 1 – Abertura do Capítulo 1 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 
3 
Falas de L.C. e C.B., dois alunos que, embora já estivessem no 5º ano ainda não sabiam ler 

nem escrever, mas já demonstravam ter consciência da importância disso em nosso primeiro 

contato. 
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A aquisição do sistema de escrita tem sido alvo de inúmeras e constantes 

pesquisas na área de estudos de linguagem. Seja por seu caráter desafiador, seja por sua 

especificidade. Desafiador por se tratar de uma modalidade da língua a ser ensinada na 

escola, muitas vezes sem a devida compreensão, por parte do professor, de como a 

criança concebe o ato de escrever e como opera por meio dele. 

Diante desse desafio está, de um lado, o professor, procurando ensinar a escrever 

segundo padrões da norma padrão (e esse é o papel inegável da escola), e de outro, o 

aluno, que chega à escola falando com propriedade e eficiência sua língua nativa e, não 

achando inclusive necessidade alguma em aprender a referida modalidade escrita. Vale 

salientar que a norma padrão a que nos referimos aqui diz respeito à norma idealizada 

das gramáticas que, mesmo sendo idealizada, é a que se procura ensinar na escola. A 

norma culta, ou melhor, as variedades cultas, são várias e também precisam ser 

consideradas uma vez que são do uso. Em nosso trabalho, não pretendemos avaliar em 

que critério, seja “padrão” ou “culto”, estão as produções de nosso alunos, uma vez que 

nosso objeto de estudo não se destinou a tal classificação. 

Encontramos tal situação, no ano de 2016, em uma turma de 5º ano da Escola 

Municipal Jonas Escolástico de Noronha, localizada em São Gonçalo do Amarante, 

estado do Rio Grande do Norte. Alunos já com um histórico de anos de repetição da 

mesma série e, portanto, fora da faixa etária
4
 esperada para alfabetizar. Se fazia 

necessário, diante do quadro encontrado, tentar minimizar o prejuízo de uma vida inteira 

sem sucesso na escola uma vez que eles carregavam o peso desse fracasso que quase 

sempre se manifestava através de um comportamento arredio e, não raro, indisciplinado. 

Pudemos observar, ao chegarmos à escola, práticas muito  recorrentes
5
  do 

ensino para a aquisição do sistema de escrita como os exercícios de aprendizagem 

meramente ortográfica, leitura de textos pequenos, foco em ditados, cópias de textos, 

enfim, tudo o que se sugere como uma possível aprendizagem do código pelo código, 

sem nenhuma preocupação com as situações comunicativas das quais devem demandar 

as práticas sociais de escrita. 

4 
A nova Base Curricular para o ensino infantil e fundamental traz a alteração da idade máxima esperada 

para a alfabetização das crianças. Segundo o novo texto, elas deverão estar plenamente alfabetizadas até o 

fim do segundo ano. Antes, o prazo era a terceira série, isto é, até os 8 anos, em consonância com o que 

estabelecia o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). 

5 Referimo-nos aqui às práticas compartilhadas não só com colegas da escola em questão, mas também 

por ocasião de nossas conversas e relatos de experiências aos quais tivemos acesso em encontros de 

formação de professores alfabetizadores, ao longo de nossa trajetória profissional. 
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Sabemos que a escrita e a oralidade fazem parte do mesmo sistema,  embora 

cada uma tenha seus próprios modos de organização e desenvolvimento, uma não se 

sobrepõe à outra e isso precisa ser levado em consideração nas intervenções propostas 

em sala de aula. 

Marcuschi & Dionísio (2007,p.16) já nos alertam que a criança se apoia em sua 

fala para produzir a escrita, “sobretudo no período inicial da alfabetização”. É preciso 

considerar esse aspecto e agregá-lo a um outro fundamental: o fato de essas crianças 

terem avançado na série escolar, sem quase nenhum avanço em sua competência 

escritora. Com o passar dos anos, uma resistência, visível e muito preocupante, vai 

crescendo involuntariamente entre os alunos. 

Esta resistência de aprendizagem iniciada no âmbito escolar impacta diretamente 

as demais relações desses sujeitos com seus pares, nos mais diversos papéis sociais que 

possa desempenhar. Daí a importância de uma reflexão mais abrangente no sentido de 

se procurar entender que diálogo(s) a escola precisa estabelecer com o sujeito que está 

eventualmente “devolvendo” a uma sociedade em que é crescente a cobrança na 

proficiência em leitura e escrita. 

“Devolver” um sujeito que precisa compreender a intencionalidade do que se 

propõe através do ensino de língua materna, isto é, dar a esse sujeito a oportunidade de 

refletir sobre a língua e como se efetiva seu uso – notadamente no campo da escrita – na 

sociedade, instrumentalizá-lo para as mais diversas situações-problema que terão que 

enfrentar no percurso de sua vida constituem desafios que nem sempre são superados.  

Uma forma de proporcionar isso, seria deixá-los escrever espontaneamente a fim 

de se sentirem valorizados tanto pela escola quanto pela família, não com o único 

objetivo de serem avaliados quantitativamente. 

As crianças, mesmo sendo promovidas para séries posteriores, ainda apresentam 

dificuldades nos processos de aquisição do código escrito. Isto se dá por ainda não 

terem contemplado todas as etapas que as faria chegar a tal ponto. São constatáveis tais 

dificuldades no campo da consciência fonológica e morfológica da língua, instituída na 

escola como objeto de conhecimento. 
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Dessa forma, se constitui como essencial o trabalho do professor, uma vez que é 

ele, como contribuidor para a aprendizagem, que vai criar desafios, fazer leituras sobre 

as respostas a esses desafios, assim como compreender que as hipóteses das crianças 

têm certa lógica, pois o próprio caráter multimodal da língua os leva a isso. 

O que tem acontecido nas últimas décadas é que a escola não tem dado conta do 

seu papel nas séries iniciais, mesmo após o acréscimo de mais um ano no ensino 

fundamental, então as crianças vão passando de uma série a outra, sem alcançar as 

competências básicas de leitura e escrita, até chegar aos 15 anos
6
 e serem encaminhados 

para as salas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e lá, colocados com adultos e 

idosos em uma mesma sala: alunos com idades muito distantes e portanto com 

comportamentos e interesses incompatíveis entre si. 

Numa perspectiva de se equacionar essa dívida, uma vez que na EJA cada ano 

letivo corresponde a um semestre, o que acaba acontecendo com esses alunos que 

ficaram no meio do caminho é não conseguirem recuperar o que lhes foi negado e 

levarem mais alguns longos anos até se tornarem adultos (ou talvez idosos) para 

tomarem consciência do que perderam e só então “correrem” atrás do tempo perdido – 

muitas vezes, tarde demais. É um círculo vicioso que precisa ser impedido em seu 

crescimento, precisa ser quebrado. E é uma situação que precisa ser identificada o 

quanto antes. Compreendemos que serão necessárias outras medidas para combater o 

analfabetismo antes que, para esse adolescente, a única solução seja a EJA. 

O público que encontramos, infelizmente, caminhava nesse círculo vicioso: 

crianças com histórico de até três anos na mesma série, com idades entre 11 e 15 anos, 

e, alguns já na expectativa de se transferir para um curso noturno, ou seja, desembocar 

na EJA. Isto é, os aprendentes que fazem parte desta pesquisa - e que às vezes são 

chamados de “crianças” por nós em razão de demonstrarem em vários momentos seu 

aspecto puro e espontâneo como o de uma criança – passam por um tempo de certa 

“ausência” escolar, até chegar o dia em que poderão ir para EJA, 

Desejavam tentar consertar o prejuízo de uma vida inteira sem sucesso na escola, 

carregavam o peso do fracasso manifestado através de um comportamento arredio e 

6 
Conforme o Parecer 06/2010, Art. 5º, Obedecidos o disposto no artigo 4º,incisos I e VII, da Lei nº 

9.394/96 (LDB). 
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muitas vezes indisciplinado. Apresentavam um comportamento de notável rejeição a 

qualquer atividade escrita que lhes demandasse algum tempo pra executar. 

Paradoxalmente a essa rejeição em escrever, a maioria da turma possuía 

inscrição em redes sociais, especialmente o facebook. Ao levarmos os alunos à sala de 

informática, onde estão os computadores disponíveis para uso, como ferramenta de 

aprendizagem, percebemos o interesse de alguns em atualizar seu facebook e de outros 

em acompanharem as postagens publicadas por seus amigos. Isso nos chamou a atenção 

para trabalhar o que, de fato, tinha importância para eles: gostavam de falar de si e saber 

sobre os outros. 

Com o desafio de uma turma resistente e ao mesmo tempo desejosa de sair do 5º 

ano sem o rótulo de analfabetos, nos dispomos a trabalhar com essa turma levando-os a 

oportunidade de (re)conhecer a escrita como prática social. 

Integrando nossa aproximação com o letramento, buscamos desenvolver um 

projeto de letramento, para assim fundamentar nossas atividades na escrita como prática 

social. A escolha por uma prática de escrita identitária surgiu a partir dos contatos 

iniciais com a turma, após algumas tentativas frustradas de atividades que propunham 

algum tipo de resposta escrita de opinião pessoal, mesmo se tratando de textos de 

assuntos corriqueiros do cotidiano. 

A resistência em escrever era estendida, por diversas vezes, a qualquer proposta 

de atividade em sala de aula, nos levando a buscar outras alternativas de trabalho . Foi 

então que propusemos gravar em áudio seus sonhos de realização pessoal. A aceitação 

em gravar, em uma sala fechada e apenas com a nossa presença, permitiu-nos constatar 

o quanto almejavam aprender a ler e escrever com a mesma eficiência com a qual 

consideravam ter na oralidade. 

Alguns desses aprendentes já se consideravam  bem maduros, no  sentido de já 

se sentirem em idade de estar trabalhando para ajudar nas despesas da casa. O que lhes 

prendia à escola , além da garantia da refeição, para alguns a única do dia, ainda era o 

cadastro no Programa Bolsa Família.7 

 

 
7 
O Programa Bolsa Família iniciou em 2004, através do decreto da Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 

2004. Uma das exigências para que a família receba mensalmente o valor a que tem direito é que, no caso 
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Diante desse quadro geral, nosso olhar se volta para a busca de respostas a 

algumas questões, norteadoras de nossa pesquisa, e base também para a nossa proposta 

de trabalho, através do ensino da escrita : 

O que se pode evidenciar, na escrita dos alunos, analisando, inclusive os 

eventuais “erros” de gramática, em relação ao que pensam sobre a escrita ? 

O que pode ser viável no ensino-aprendizagem do sistema de  escrita quando  

este emerge sob uma perspectiva de prática social a alunos que não veem importância 

no ato de escrever ? 

Como um projeto de letramento pode ressignificar o ensino  com  foco  na 

escrita em turma de alfabetizandos fora de faixa ? 

Em função dessas questões definimos como objetivo geral desta pesquisa 

analisar que possíveis ações de linguagem podem promover a  ressignificação  do 

ensino de LP, com um quadro de alunos fora de faixa e não-alfabetizados, através de 

uma proposta de escrita com foco nas práticas sociais. Para alcançarmos tal objetivo 

geral, trabalharemos com vistas ao seguintes objetivos específicos: i) identificar as 

dificuldades de aprendizagem de escrita evidenciadas nos “erros” de escrita dos alunos; 

ii) explicitar os caminhos e descaminhos enfrentados por nós e pelos nossos alunos até 

alcançarmos a escolha mais adequada das práticas sociais envolvidas na pesquisa; iii) 

evidenciar a contribuição do projeto de letramento como instrumento integrador de 

práticas sociais (re)ssignificativas ao ensino de LP. 

Para respondermos nossas questões de trabalho e atingirmos nossos objetivos de 

pesquisa, nos ancoramos nas contribuições de algumas pesquisas anteriores cujo objeto 

de estudo foram também o ensino-aprendizagem da escrita em sua função social 

(KLEIMAN, 1995; 2000; SANTOS, 2012; OLIVEIRA, TINOCO, SANTOS, 2011), 

cujo olhar, direcionado ao letramento do aluno, se preocupa com uma prática de ensino 

de língua viabilizadora de uma aprendizagem significativa real. 

das crianças e adolescentes a frequência mínima seja de 85% e para os adolescentes de 16 e 17 anos, a 

frequência deverá ser de 75%. (Informações colhidas no Portal da Caixa Econômica Federal, disponível 

em http://www.caixa.gov.br/downloads/bolsa-familia-documentacao-programa/LEI_N 10_836.PDF. 

Acesso em 13/08/2018). 

http://www.caixa.gov.br/downloads/bolsa-familia-documentacao-programa/LEI_N__10_836.PDF


22 
 

 

 

 

Quanto ao aspecto da aquisição da língua escrita, sob a visão do aprendente e 

das importantes intervenções de seu professor na aprendizagem deste, respaldamo-nos 

nos estudos de Lemle, 1988; Cagliari, 1991; e Fayol, 2014. Tais pesquisadores 

contribuíram em muito na análise dos dados, especialmente na desmistificação do que 

geralmente é considerado “erro”, quando na verdade pode ser simplesmente a evidência 

de um referencial que a criança, como qualquer pessoa que pensa sobre a língua, se 

utiliza como base para escrever. 

Por compreendermos a necessidade de dialogarmos com as práticas sociais que 

nossos alunos vivem (MOITA LOPES, 2006, p. 23), mesmo não sendo ainda 

considerados alfabetizados, foi com a Linguística Aplicada (doravante LA) que 

buscamos ampliar a nossa visão quanto a esse diálogo, uma vez que ela abre 

“alternativas sociais com base nas e com as vozes dos que estão à margem”, como é o 

caso do nosso público em questão, meninos e meninas em situação de dificuldades 

sociais e também por isso, à margem da sociedade. 

Em Thiollent (1986) encontramos nosso respaldo metodológico, uma vez que 

nossa pesquisa, de cunho qualitativo, concretiza-se numa abordagem de pesquisa-ação 

através da qual o pesquisador também se constitui como um cooperador e participante 

da pesquisa. 

Muitos trabalhos já foram realizados na área da LA, considerando os aspectos 

que permeiam a aquisição da escrita e as dimensões que se destacam em torno das 

competências e habilidades na leitura e na escrita. Citamos, pois, algumas dessas 

pesquisas: 

Pesquisas na perspectiva da linguística textual (Koch, 1994 e Marcuschi, 2010), 

em que o foco está nas concepções de texto que a criança possui na fase de 

alfabetização, concepções tais evidenciadas na forma como estrutura seus textos. 

Nos estudos de Koch, fica evidente a espontaneidade dos primeiros textos das 

crianças, oriundos da modalidade oral como as conversações e histórias que ouve de 

seus pares na família ou de seu convívio social, ser substituída pelos textos artificiais 

das cartilhas apresentados na escola. 
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Nos estudos de Marcuschi (2010), o autor questiona quais habilidades são 

ensinadas na escola e com que tipo de visão se passa a escrita, uma vez que no aspecto 

da alfabetização, ela precisa ser desvinculada da mera escolarização. 

Voltando-nos para uma perspectiva fonológica, encontramos Cagliari (1991) que 

se dedicou a compreender a origem da produção dos sons no português brasileiro,  

estendendo-se a explicar as razões pelas quais as crianças não conseguiam aprender pela 

simples memorização do sistema de escrita, contribuições relevantes ao campo da 

alfabetização. Cagliari se dedicou a estudar a fala, através de questões de 

comprometimento linguístico. 

No que diz respeito a como os professores devem atuar tendo o pleno 

conhecimento de quais capacidades são necessárias para a  alfabetização, encontramos 

as contribuições de Lemle (1988). 

Numa linha cognitivista, Fayol (2014) aborda a compreensão da aquisição da 

escrita sob o enfoque da análise de como leitores e escritores experientes leem, 

compreendem e escrevem um texto. A partir daí, há que se compreender também o que 

é específico para o ensino e aprendizagem dos ainda não-leitores e não-escritores. 

Esses trabalhos focalizam os desvios dos textos, mostram a concepção que  

os alunos têm de texto, isto é, estão voltados para o resultado, o produto da concepção 

dos alunos. Entretanto, o nosso trabalho estará direcionado para um olhar sobre o 

processo de aquisição da escrita, na perspectiva do letramento. Ou seja, buscamos 

desenvolver a competência escritora dos alunos. 

Nesse universo de estudos sobre a temática da alfabetização e letramento 

com alunos fora de faixa, destacamos algumas pesquisas acadêmicas como a de Rocha 

(2015) que discorre sobre a importância de se trabalhar com alunos em correção de 

fluxo do 6º ao 9º ano a partir de seus interesses e Germano (2016) que desenvolveu sua 

pesquisa acerca do “alfabetizar letrando” em uma turma de 6º ano , ambas orientadas 

pela profa Dra Marlúcia Barros Lopes Cabral, diretora do Campus da UERN/Assu e 

professora do PROFLETRAS na mesma instituição. E, ainda, tratando especificamente 

de  alunos  fora de faixa, encontramos a dissertação de mestrado de Costa (2017),  sob  a  

orientação da profa Dra Ilka Schapper Santos (UFJF/MG) que discorre acerca dos 
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motivos pelos quais os alunos não conseguem se alfabetizar nos três primeiros anos de 

escolaridade, enfocando a responsabilidade da escola. 

Entretanto, o nosso trabalho estará direcionado para um olhar sobre o  

processo de aquisição da escrita, evitando a mera aprendizagem mecânica da letra, 

trazendo as práticas sociais para adentrar as paredes da sala de aula, desenvolvendo 

ações de escrita a partir dos interesses das crianças, para com elas quebrar o mito de que 

não precisam – já que não conseguiram até então – aprender a escrever ou ler, nosso 

objeto de estudo e que se deu por execução do projeto de letramento Meu nome, minha 

vida, minha escrita, aqui analisado. 

A nossa pesquisa se encontra dividida em cinco partes assim organizadas: 

Considerações iniciais; Fundamentação teórica; Contextualização da pesquisa; 

Considerações finais. 

Trazemos em nosso primeiro capítulo as nossas considerações iniciais 

apresentando o trabalho a partir da problemática que inspirou a nossa pesquisa, sua 

relevância social e acadêmica, além das questões de pesquisa, os objetivos (geral e 

específicos), nossas escolhas teórico-metodológicas adotadas, bem como uma breve 

visualização do estado da arte no campo acadêmico. 

Em nosso segundo capítulo, Fundamentação teórica, apresentamos o aporte 

teórico que nos subsidia: os estudos de letramento, práticas, eventos e os projetos de 

letramento, além das concepções de alfabetização e linguagem. 

Nosso terceiro capítulo, Procedimentos metodológicos, discorremos acerca da 

inserção da pesquisa em Línguística Aplicada, sua natureza etnográfica, o ambiente da 

pesquisa, seus colaboradores, os procedimentos e instrumentos de geração de dados, e 

análise do corpus da pesquisa. 

Nosso quarto capítulo traz as nossas Considerações finais em que nos dispomos 

a responder as questões de pesquisa, e elencar algumas possíveis contribuições desse 

estudo para os estudos acadêmicos que hão de vir e, especialmente, para os professores 

que cotidianamente enfrentam o desafio de levar uma educação de qualidade para a sua 

sala de aula. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Figura 2 – Abertura do Capítulo 2 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 
2.1 Algumas considerações acerca do termo “Alfabetização” no Brasil 

 
Não nos deteremos aqui na história da alfabetização no contexto brasileiro, mas 

consideramos relevante algumas reflexões acerca dos conceitos que permeiam o termo. 

 

 
8 
Atividade de Carta à vereadora para pedido de patrocínio do Campeonato da escola. O aluno P.R. que se 

dizia não saber ler nem escrever nada, no início do ano, escreveu esta carta alguns meses depois. 

Neste capítulo objetivamos apresentar os pressupostos 

teóricos que subsidiam nosso trabalho: as concepções de 

alfabetização e de linguagem, os estudos de letramento,  as 

práticas de letramento, os eventos de letramento e ainda os 

projetos de letramento, que, sob o respaldo de Oliveira (2008; 

2016), assumimos como dispositivos didáticos. 



26 
 

 

 

 

O conceito de alfabetização nem sempre foi o mesmo. Junto às mudanças de conceito 

vieram as formas de se trabalhar. Um é consequência do outro. 

Daí a importância de se refletir sobre esse “conceito”, como nos esclarece Paula 

e Brotto (2010, p.2 apud Klein, 2002, p.69): 

Não existe um ‘conceito acabado’ sobre as coisas, na medida em que 

podemos com elas estabelecer, a qualquer momento, novas relações. 

No entanto, isto não nos pode levar a afirmar que às coisas não se 

atribuem conceitos determinados, definidos, exatos, pois, no interior 

de uma dada relação humana, uma coisa é aquilo e somente aquilo que 

essa relação determina. No interior daquela relação, o conceito é dado, 

acabado e imutável. A mudança do conceito decorre da mudança na 

relação que o homem estabelece com o objeto; portanto, não é o 

conceito, o conhecimento que muda por si mesmo: as relações do 

homem com as coisas mudam e, a partir dessa mudança, como 

expressão mesma dessa mudança, os conceitos mudam. 

Apesar da singularidade do ensino de aquisição do código da escrita, a 

compreensão de estar alfabetizado chegou a estar limitado ao fato de se poder assinar o 

próprio nome. Aliado a esse entendimento, qualquer pessoa estaria apta a alfabetizar, 

pois como afirma Damis (2002,p.102), “[...] houve época em que [...] a única condição 

para o exercício da docência no ensino primário e no ensino secundário era a de não ter 

sido condenado por nenhum crime infamante”. Pode-se depreender dessa premissa que 

ensinar alguém a ler e a escrever não demanda nenhum conhecimento mais específico, 

não exige profissionalização nem mesmo habilidade, é quase que uma aprendizagem 

que está na iminência de acontecer e a qualquer momento assim se realizará. 

Não é à toa que, na década 60, por exemplo, tínhamos mais de 15 milhões de 

analfabetos
9
, o que representava uma taxa de 39,7% na faixa etária a partir de 15 anos 

conforme constatamos através da Figura 1 a seguir, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Figura 3- Quantitativo de analfabetos no Brasil, na década de 60(grifo nosso) 
 

 

 

 

 
 

9
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), citados no Mapa do analfabetismo no 

Brasil, publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e 

disponíveis em : www.inep.gov.br. 

http://www.inep.gov.br/


27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos dados de 2017, através da publicação da Pesquisa Nacional por Amostras de 

Domicílio Contínua (PNAD)
10

, o IBGE informa que “a taxa de analfabetismo
11

 das 

pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 7,0% (11,5 milhões de 

analfabetos)” e as regiões Nordeste e Norte são as que apresentam as taxas mais 

elevadas de analfabetismo. 

Não nos aprofundamos na análise dos números por não ser esse o nosso objeto 

de estudo, mas consideramos relevante situar a realidade das estatísticas para 

demonstrar o quanto ainda há que se fazer para se alcançar a totalidade das pessoas que 

ainda são analfabetas. 

Se comparada a taxa de 2016 (7,2%), o número de pessoas de 15 anos ou mais 

que eram analfabetas apresentou uma redução de aproximadamente 300 mil pessoas. 

Embora atualmente o conceito de “alfabetizado” causa bastante discussão até 

mesmo entre os profissionais da área, mais precisamente os professores, vale  observar  

o que afirmam Bordignon e Paim (2017, p. 54), acerca do conceito de “alfabetizado”: 

[...] principalmente ao final do século XIX, a educação e, por 
conseguinte, a alfabetização sofreram mudanças significativas, 
sobretudo no que se refere à concepção pedagógica que 

 

 
10 

Os dados e as análises estão disponíveis no site 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101576_informativo.pdf. Segundo  Botoni-Ricardo, 

em seu site, “O objetivo da publicação é colocar informações à disposição de todas as instâncias 

administrativas, para subsidiar a formulação das políticas para a área e ampliar a reflexão sobre o 

tema[...]” 

 

11 Para o IBGE, alfabetizada é a “pessoa capaz de ler e escrever pelo menos um bilhete simples no 

idioma que conhece”. (PNAD, 2017, p.20) 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101576_informativo.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101576_informativo.pdf
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fundamenta as práticas docentes, o que implicou métodos 
desenvolvidos no processo de ensinar a ler e escrever. 

Mais uma vez, reforçamos, a prática subjaz o conceito que temos. De acordo 

com o que se passou a pensar sobre alfabetização, novas metodologias foram sendo 

implantadas para se ensinar a ler e escrever. 

Uma atenção especial aqui aos métodos, especialmente dois, que até hoje ainda 

disputam espaço entre os docentes: o método sintético e o método analítico. 

O método sintético consiste na correspondência entre som e grafia, através do 

qual a aprendizagem se dará por meio de letra por letra, sílaba por sílaba, palavra por 

palavra. 

O método analítico, através do qual se ensina o todo, a palavra, iniciando-se com 

palavras, frases ou contos, tenta fazer com que as crianças compreendam o sentido de 

um texto. Prioriza as habilidades de ouvir, falar e escrever. 

Ao longo da história da educação brasileira um ponto que sempre se destacou 

são os baixos índices de proficiência em leitura e escrita constatados na escola. 

Alguns conceitos fizeram educadores acreditarem que os textos deveriam ser 

usados apenas como pretexto para se ensinar a aquisição do código da escrita e a esse 

serviço as cartilhas foram muito úteis, traziam comodamente textos com palavras 

repetidas a fim de que as crianças memorizassem e assim aprendessem a ler e escrever. 

Para compreendermos de forma mais esclarecedora as buscas empreitadas para 

vencer o desafio da alfabetização, a professora Maria do Rosário Longo Mortatti (2006) 

fez um estudo acerca das concepções de alfabetização no entre os séculos XIX e XX. O 

estudo, foi citado por Bordignon e Paim (2017, p. 55). 

De acordo com o estudo, Mortatti (2006) dividiu as concepções de alfabetização 

em quatro fases, as quais vão da disputa entre os métodos (analítico e sintético), 

passando pela valorização do uso das cartilhas – segundo a pesquisadora as cartilhas 

foram utilizadas durante um século – até chegar ao que ela denomina “desmetodização” 

do ensino, quando se introduziu no Brasil o construtivismo – fato evidenciado nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 
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2.2 Estudos de letramento 

 
2.2.1 Letramento 

 
Mesmo diante de um vasto material de pesquisa acerca do letramento, é 

constatável que alguns equívocos ainda precisam ser esclarecidos. E para explicitar tal 

fato não precisamos ir muito longe. Vejamos os dicionários, fontes utilizadas para 

qualquer saber imediato: 

Nos dicionários, conceitos diversos permeiam os verbetes em suas definições um 

tanto desencontradas. O dicionário Online de Português traz três acepções para 

letramento: a primeira como “Processo pedagógico de aquisição e domínio da 

capacidade de ler, escrever e interpretar textos”. A segunda é a de “alfabetização: o nível 

de letramento dos alunos.” E a terceira: “Ação ou efeito de escrever; escrita”. 

O dicionário Caldas Aulete digital traz as seguintes definições: 

1. A condição que se tem, uma vez alfabetizado, de usar a 

leitura e a escrita como meios de adquirir conhecimentos, 

cultura etc., e estes como instrumentos de aperfeiçoamento 

individual e social. 2. Pedag. Ver alfabetização; 

3. Pedag. Conjunto de práticas que indicam a capacidade de 

uso de vários tipos de material escrito. 

Os verbetes mencionados através desses dois dicionários mostram que ainda há 

muito o que ser acrescentado para que as pessoas compreendam que o letramento, além 

de não ser um processo de alfabetização, vai além desse aprendizado, vai além do 

simples ler, escrever e interpretar uma vez que atravessa as práticas de uso da leitura e 

da escrita. 

A abordagem que assumimos nesta pesquisa encontra nas palavras de Kleiman 

(2008, p.18) seu respaldo teórico : “um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, 

como sistema simbólico e como tecnologia, em contextos específicos, para objetivos 

específicos”. Os aspectos funcionais ficam bem enfatizados nessa construção da autora, 

evidenciando que seria impossível para a escola dar conta de todas as situações em que 

o seu aluno precise usar a tecnologia da escrita. Daí a importância de um trabalho 

pedagógico voltado para a instrumentalização desses alunos a partir de suas próprias 

necessidades de escrita. 

Voltado para as práticas sociais de leitura e escrita, o letramento vem implicar 

diretamente nas escolhas que nós, professores, devemos fazer ao ensinar. Escolhas que 

http://www.aulete.com.br/alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
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favoreçam ao alunado, no sentido de instrumentalizá-los, participar efetivamente de 

práticas letradas. 

Apesar de aproximadamente trinta anos presente no Brasil, o letramento ainda se 

faz novidade em muitas salas de aula, pois seu conhecimento implica numa iminente 

mudança de paradigma, numa série de reflexões em torno de como se deve articular o 

ensino de língua materna com o que realmente se faz uso além dos muros da escola. 

Nisso consistem os estudos do letramento, isto é, sair do ensino de apenas uma 

abordagem da língua, para a busca de um olhar mais amplo. De acordo com Euzébio; 

Cerutti-Rizzatti (2013, p. 4 apud Oliveira e Kleiman, 2008, p.7): 

Os estudos do letramento [...] refletem a inter e a transdisciplinaridade 

características da pesquisa sobre a escrita e o ensino de língua materna 

nesse campo do saber e, também, a heterogeneidade de questões e 

problemas de pesquisa que aí se constituem: possíveis relações 

existentes entre os estilos cognitivos e as formas de socialização da 

linguagem; as relações de interdependência entre a fala e a escrita; os 

condicionantes que contribuem para o desenvolvimento de estilos 

diferentes de aprendizagem da leitura e da escritura; os processos 

sócio-históricos e culturais que influenciam os usos da língua escrita; 

as relações entre sucesso ou insucesso escolar; os significados das 

políticas de alfabetização e de letramento instituídas nas instâncias 

governamentais; a educação das minorias; as relações de poder que 

atravessam as práticas de uso da língua. 

Face às colocações tão significativas dessas autoras, achamos conveniente tecer 

algumas considerações a respeito de dois pontos: 

Um primeiro ponto é que refletir acerca das “possíveis relações existentes entre 

os estilos cognitivos e as formas de socialização da linguagem”, implicam na aceitação 

que cada pessoa, tendo seu modo típico de pensar, relembrar ou resolver um problema 

tem também sua própria forma de usar a linguagem e assim manifestá-la. 

Isso impacta diretamente a postura de um professor que costuma iniciar sua aula 

a partir de alguma nomenclatura gramatical, à revelia do que é uso social de fato. 

Obviamente que a gramática padrão não deve deixar de ser ensinada, mas ela se torna 

bem mais interessante na sala de aula quando é usada de maneira funcional. 

2.2.2 Projeto de Letramento 
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Neste capítulo, dedicar-nos-emos a expor a importância de um ensino de língua 

materna voltado para um processo de constante reflexão, especialmente por parte do 

professor, aberto às reais necessidades de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita 

no contexto escolar. Referimo-nos a uma abordagem de ensino que possa atender às 

demandas sociais de linguagem que ocorrem na sala de aula. Defendemos que isso pode 

ser alcançado através do projeto de letramento. 

A responsabilidade do professor de português não se limita ao ensino das 

convenções de escrita apenas em seu registro formal, como única alternativa de 

aprendizagem no ensino de língua materna, mas antes à instrumentalização de seu 

alunado quanto aos recursos linguísticos de que pode dispor para lidar com as 

exigências de uma sociedade letrada que tem a linguagem escrita como centro das 

relações sociais. 

O projeto de letramento corrobora essa instrumentalização na medida em que 

trabalha em função das reais necessidades de aprendizagem demandadas no decorrer do 

seu desenvolvimento e, para a devida realização suscitada pela situação-problema que o 

originou. Essa preocupação viabiliza aos aprendentes uma prática de escrita que os fará 

experimentarem-se protagonistas, escritores de si mesmos. 

Isso só se torna possível quando compreendemos o aluno, não como um 

recipiente no qual deva ser depositado o ensino, mas sim como um sujeito de 

conhecimento, e esse conhecimento ou base cultural, interpretado por Oliveira, Tinoco e 

Santos (2014, p.45), é “um capital não-escolar, [...] apreendido informalmente, em 

múltiplas experiências e em espaços sociais e postos à disposição de todos”. Assim, 

embora este aluno não tenha os saberes acadêmicos do professor, ele traz consigo seu 

próprio conhecimento de mundo. 

É diante desse quadro relativo ao estilo de ensino voltado para o aluno , sujeito 

de conhecimento, que se apresentam os projetos de letramento, entendidos não como  

um modelo ou uma receita, mas como um dispositivo didático (OLIVEIRA, 2016), 

conceitualmente definido por Kleiman (2000, p.238) como sendo 

[...]uma prática social em que a escrita é utilizada para atingir algum 

outro fim, que vai além da mera aprendizagem da escrita (a 

aprendizagem dos aspectos formais apenas), transformando objetivos 

circulares como “escrever para aprender a escrever” e “ler para aprender 
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a ler” em ler e escrever para compreender e aprender aquilo que for 
relevante para o desenvolvimento e realização do projeto. 

Trabalhar sob a perspectiva de projeto de letramento demanda a articulação de 

uma série de relações que vão surgindo  não, exatamente,  no momento em que o  

projeto começa a ser idealizado ou planejado a priori pelos professores, mas na 

interação com os alunos, tendo em vista os seus interesses e necessidades. A FIG. 1, a 

seguir, elaborada por Oliveira (2010, p.341), permite-nos visualizar a rede de 

componentes que integram os projetos de letramento. 

 
FIGURA 4 – Projetos de letramento 

Fonte: OLIVEIRA, 2010, p. 341 

 
É preciso ficar bem claro que os projetos de letramento, diferentemente dos 

projetos didáticos
12

, partem de um problema situado, a partir do qual serão demandadas 

todas as orientações de uso de linguagem - uma linguagem direcionada em função da 

prática social. Como afirma Oliveira (2010, p. 340), “nessa situação de ensino- 

aprendizagem, a sala de aula funciona como uma ‘comunidade de aprendizagem’ em 

que todos ensinam e todos aprendem, conciliando interesses, conhecimentos e 

sentimentos.” 

 

 

 

 
12 

É bastante recorrente o trabalho com projetos didáticos, os quais surgem de um tema sugerido pela 

coordenação pedagógica ou determinado pela direção da escola, quase sempre em referência a alguma 

data comemorativa. Embora o termo possa se relacionar com os projetos de letramento, este apresenta 

uma caracterização bastante diferente. Não parte de temas estabelecidos a priori, mas de problemáticas 

situadas na prática social. 
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Saliente-se que um trabalho com linguagem em uma perspectiva funcional só 

poderá alcançar seu propósito se considerar sua(s) forma(s) interativa(s) de uso, 

compreendendo que as pessoas organizam seu discurso - ainda que não tenham 

consciência disso – através de gêneros textuais. São os gêneros que funcionam como 

“eixos organizadores das atividades com a linguagem” (OLIVEIRA, 2010, p.340) no 

projeto de letramento. 

Existem aspectos no projeto que não são passíveis de serem vislumbrados tão 

imediatamente, dadas as demandas situadas no próprio ambiente de aprendizagem em 

que se dá o tema-problema, origem do projeto. Tais demandas só se tornam possíveis 

quando conseguimos entender que o desenvolvimento efetivo das atividades escriturais, 

numa perspectiva de letramento, vão além de meros exercícios de fixação do código. 

Elas precisam estar, significativamente, relacionadas ao que se pretende realizar/agir 

junto com os alunos. É assim que os projetos de letramento nos conduzem a tomar 

certas atitudes e a fazer certas escolhas diferentes de outras em que apenas se faz “para” 

e não “com” o aluno. 

Dessa forma, nós, professores e alunos, nos tornamos “agentes de letramento”, 

desmistificando a responsabilidade única e detentora do gestor do saber (o professor), 

uma vez que “todos os seres envolvidos em uma prática de letramento – independente 

de seus papeis sociais e do poder que possuem – são agentes de letramento[...]”. 

(SANTOS, 2011). 

Para tanto, basta estar envolvido na mobilização de saberes em que reside a 

possibilidade de ação a partir de gêneros textuais/discursivos, o que transcende qualquer 

expectativa de solidão no processo de ensino-aprendizagem. A agência vem para 

envolver todos numa aprendizagem colaborativa, outro termo que demanda apropriação, 

pois consiste numa aprendizagem de “contínuo processo de construção do 

conhecimento” (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2014, p. 51), um conhecimento que 

se faz alvo de todos os envolvidos nesse processo. Numa aprendizagem que se 

estabelece colaborativamente, alunos e professor se tornam verdadeiros aliados em uma 

mesma causa, cúmplices numa relação, por vezes, tão desgastada pela forma 

naturalizada de entender que existe quem precisa aprender e quem tem que ensinar. Essa 

visão unilateral de ensino-aprendizagem pode dar lugar, sim, a uma outra forma de 
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entendimento da relação professor-aluno(s) mais produtiva – aquela em que professor e 

aluno funcionam como um time. 

A ação colaborativa entre professor e aluno se dá por meio de uma proposta de 

trabalho em que o docente é um 

[...] mediador de instrumentos, assumindo, assim, o papel 

de agente de letramento. Por outro lado, ao aluno cabe  

tirar proveito do que lhe é oferecido e construir sua própria 

aprendizagem (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2014, p. 

56). 

Nesse perspectiva, alunos e professores se tornam colaboradores e, por isso, 

agentes de letramento, não excluindo a participação de outras pessoas não vinculadas à 

sala de aula ou à escola. 

Nos projetos de letramento, o ensino da escrita não tem como objetivo primeiro 

avaliar a produção do aluno, atribuindo-lhe uma mera nota, mas centra-se em situações 

comunicativas nas quais o aluno está envolvido e através das quais ele escreve para agir 

sobre o mundo, extrapolando os muros da escola. O que costumamos chamar, 

naturalmente, de “produção textual” voltada para o verificar o desempenho linguístico 

de nosso alunado na escrita, tão somente de forma quantitativa, é substituído por 

“práticas de escrita” com um caráter funcional. Significa traçar um movimento que vai 

do ensino da forma para a aprendizagem da função, conforme esclarece Kleiman  

(2006). 

Vale-nos destacar ainda que as práticas de leitura e escrita demandadas nos 

projetos de letramento não se repetem da mesma forma por se realizarem em momentos 

únicos, com objetivos, modos de realização, interlocutores e situações comunicativas 

também únicos. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Figura 5 – Abertura do Capítulo 3 

 

Fonte: dados da pesquisa 
13 

 

 

 

 
13 

Nossa abordagem quando de um momento em que os alunos foram solicitados a sugerir soluções para o 

problema da violência na escola. Resposta da aluna H.H.G.N.. Desenho feito pela mesma aluna. 
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3.1 Inserção na Linguística Aplicada 

 
Neste capítulo discorremos acerca da inserção da pesquisa em Línguística 

Aplicada (doravante LA), sua natureza etnográfica, o ambiente da pesquisa, seus 

colaboradores, os procedimentos e instrumentos de geração de dados, e análise do 

corpus da pesquisa. 

Este trabalho insere-se no campo da LA, por se tratar de uma pesquisa que tem 

como ponto de partida a análise de questões de linguagem situadas na prática social, 

como nos respalda Almeida Filho (2008, p.26) e por isso com “procedimentos 

específicos determinados pela natureza aplicada da pesquisa que tipicamente a serve”. 

Isto é, são os problemas de linguagem relacionados à vida real, são as situações reais de 

produção de linguagem que interessam ao campo de estudo da LA. 

Nessa perspectiva de reconhecer o social como sua área de abrangência, vale 

salientar um aspecto importante desta metodologia disposto por Moita Lopes (2006, 

p.31): 

[...] é inadequado construir teorias sem considerar as vozes 

daqueles que vivem as práticas sociais que queremos estudar: 

mesmo porque no mundo de contingências e de mudanças velozes 

em que vivemos a prática está adiante da teoria [...]. 

Diante do que nos alerta o autor, compreendemos que por mais que tenhamos 

todo aparato teórico necessário ao entendimento dos aspectos de produção de 

linguagem, impossível isso se concretizar sem que sejam consideradas as autênticas 

manifestações de linguagem evidenciadas pelo público de pesquisa em questão. 

3.2 Respaldo na pesquisa-ação 

 
Além disso há ainda que se considerar o fato de onde os sujeitos estarão 

inseridos e como se dará o seu processo de inserção no campo do letramento, aspecto 

que nos fez optar, então, pela pesquisa-ação que encontra suporte nos pressupostos de 

Thiollent (1985, p.14) e assim a define: 

“[...]um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e 
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participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo.” 

Dessa forma, pesquisador e pesquisados se envolvem em um trabalho 

participativo e cooperativo em que ambos se veem cúmplices na resolução de um 

problema comum. Em se tratando de uma turma que trazia vários problemas em 

comum, não foi difícil colocá-los em algumas situações de aprendizagem que os fizesse 

discutir e se verem como cooperadores um do outro. 

3.3 Embasamento de caráter etnográfico 

 
O caráter etnográfico aqui adotado se encontra dentro de um paradigma 

interpretativista como o exposto por Cançado (1994), ou seja, “considerando a 

verdadeira interação do contexto social do ensino que é a ‘real’ sala de aula”. Segundo a 

autora, há ainda dois princípios que guiam essa metodologia, o “princípio êmico” e o 

“princípio holístico”(1994, p.56). 

O princípio êmico implica em uma condição de que a sala de aula seja vista “sob 

o ponto de vista funcional do dia a dia”, ou seja, a sala por ela mesma sem padrões de 

medida, nem modelos, nem nada que possa contribuir para sua descaracterização 

natural, sua real forma de comportamento. 

No que diz respeito ao princípio holístico, “todos os aspectos têm relevância  

para a análise da interação: os sociais, os pessoais ou físicos, etc.” Compreendemos 

então o porquê da recomendação que Cançado (1994) faz baseada em Ericsson (1981), 

quando este sugere que existem duas fontes de se obter um corpus: “olhar” e 

“perguntar” dado o caráter peculiar neste tipo de metodologia. Compreendemos que as 

impressões do “olhar” necessitam de confirmação(ões) as quais podem e devem ser 

efetivadas, a princípio, pelo viés do questionamento. 
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Figura 6 – Fachada da Escola Municipal Jonas Escolástico de Noronha 

 

 
 

3.4 Ambiente em que se deu a pesquisa 

 
A pesquisa se deu na Escola Municipal Jonas Escolástico de Noronha, situada 

na rua Anísio Moura, nº 173, no bairro de Olho D’água do Carrilho, em São Gonçalo do 

Amarante, integrante da “Grande Natal” como se denominam os municípios 

circunvizinhos da capital Natal (RN). Mesmo tão próxima da capital, a escola é 

considerada pelo IBGE como integrante de área rural do município. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

 
Figura 7 – Placa da Escola 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 
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Nas imediações do bairro, alguns pequenos pontos de comércio como bares e 

mercearias movimentam alguma renda entre os moradores, além de criação de porcos e 

plantação de hortaliças. 

Quanto à estrutura da escola, comportando 11 salas de aula (a maioria muito 

abafadas e sem um ventilador sequer), uma cozinha pequena, sala da direção, uma 

secretaria, um laboratório de informática (sem Wi-Fi), uma sala de recursos 

multifuncionais para atendimento educacional especializado, uma sala de leitura e três 

banheiros – um para os funcionários da escola – e dois para os alunos, só ganhou espaço 

para atividades de recreação e Educação Física em 2016, quando da construção de uma 

quadra poliesportiva ao lado do prédio. 

Figura 8 – Foto lateral da quadra de esportes da escola 
 

Fonte: Anderson Souza (Blog Senadinho São Gonçalo) 
 

Apesar de estar vinculada à escola
14

, os alunos precisavam dividir os horários de 

utilização com os moradores do bairro, pois a quadra é o único espaço que os moradores 

 
14 

A notícia da quadra de esportes era aguardada sob muita expectativa o que se pode comprovar com a 

forma como foi noticiada em um site de notícias locais: [...]A entrega do benefício está sendo aguardada 

pela comunidade, principalmente pelos jovens. Ao lado da Escola Municipal Jonas Escolástico de 

Noronha, a quadra será de extrema importância para prática esportiva dos alunos que estudam na 

instituição e de todos os desportistas da região.[...] In: adinhosga.com/prefeitura-de-sao-goncalo- 

inaugura-hoje-14-a-nova-quadra-de-esportes-de-olho-dagua-do-carrilho/ 
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de Olho D’água dispõem para praticar alguma atividade de lazer. Devido ao limitado 

espaço que os alunos dispunham para brincar durante os momentos de intervalo para o 

lanche, não raro, aconteciam situações de conflitos os mais diversos entre eles, embora a 

causa fosse quase sempre a mesma: briga por espaço. Mesmo com turmas de Educação 

Infantil, 1º ao 5º ano do fundamental I funcionando nos mesmos turnos, manhã e tarde, 

apenas a Educação Infantil não saía da sua sala de aula para evitar que as crianças 

menores fossem machucadas pelos maiores. Isso gerava muitos conflitos, muitas brigas 

entre eles. 

A escola funcionava nos três turnos, com os segmentos de ensino assim 

distribuídos: 

- Educação Infantil (uma turma) e 1º ao 5 ano: manhã; 

 
- Educação Infantil (uma turma) e 6º ao nono ano: tarde; 

 

- Educação de Jovens e Adultos (duas turmas do programa da Res 048/2012): 

noite. 
 

O município em que está situada a escola, São Gonçalo do Amarante, segundo 

dados do IBGE, divulgados em 28 de agosto de 2015, é o terceiro município mais 

populoso do estado, comportando 98.260 habitantes, ficando atrás apenas dos 

municípios de Mossoró (288.162) e Parnamirim (242.384). 

Quanto ao índice de desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a Educação 

de São Gonçalo atingiu a média de 4.1, quando o índice projetado pelo Ministério da 

Educação era de 4.0. Segundo levantamento feito pela Secretaria Municipal de 

Educação (SME), 89% das escolas municipais aumentaram o IDEB, 77% ultrapassaram 

a meta projetada pelo MEC, 50% aumentaram 1,0 ponto da média. 
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3.5 Colaboradores da pesquisa 

 
Os colaboradores desta pesquisa são 25 crianças, com idades variando entre 11 e 

15 anos, as quais terão seus nomes devidamente substituídos por siglas para que sejam 

preservados eticamente de qualquer tipo de exposição constrangedora,embora seus pais 

tenham nos autorizarado, por escrito, a realizar a pesquisa com eles. Quanto às crianças, 

também lhes pedimos a autorização de seus escritos e imagens, por compreender que 

precisamos estabelecer uma relação de confiança para que se concretizasse a parceria, a 

cumplicidade entre nós. Em alguns momentos de fotografias, notamos que alguns se 

esquivavam se mostrando um tanto envergonhados, portanto, em respeito a esses 

momentos, disponibilizamos poucas fotografias aqui e estas poucas com efeito 

“embaçado”, o qual dificultará a imagem de seus rostos. 

No decorrer dos nossos momentos com eles, percebemos um outro fator que os 

incomodava e contribuía para essa tamanha timidez em se deixar registrar em 

fotografias: sua distorção idade-série, uma vez que, de acordo com documentos oficiais 

do Ministério da Educação (doravante MEC), a idade esperada para uma criança estar 

no 5º ano é de 11 anos, como podemos acompanhar a seguir : 

Quadro 2 – Distribuição, em idade, dos alunos no Ensino Fundamental 
 
 

Anos iniciais 5 anos de duração 6 a 10 anos de idade 

Anos finais 4 anos de duração 11 a 14 anos de idade 

Fonte : (MEC, 2009, p. 12) 

Como se pode constatar, a turma em estudo apresenta uma característica muito 

peculiar : a sua defasagem idade/série. Isto a deixa fora do que se previu numa classe 

comum e o que se admite para cursar a EJA
15

. 

A lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (doravante 

LDB), no capítulo referente à Educação Básica, essencialmente em seu art. 24, inciso 

 
 

15 
Segundo a Resolução 3/2010, (CNE/CEB, p.2 ) será considerada idade mínima para os cursos de EJA e 

para a realização de exames de conclusão de EJA do Ensino Fundamental a de 15 (quinze) anos completos. 
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V, alínea “b”, prevê a “possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso 

escolar”. 

No ano 2000, o MEC discutiu amplamente em um de seus periódicos, a Revista 

“Em aberto”, várias questões a respeito da estratégia de se promover a qualidade no 

ensino em detrimento da repetência: o investimento em turmas de aceleração da 

aprendizagem. Entretanto, essa estratégia seria implementada nos municípios por 

adesão, o que deixou as instituições educacionais “desobrigadas” a atender essa 

demanda. Em um de seus capítulos, no artigo produzido por Iara Glória de Areias  

Prado, então secretária de educação fundamental destaca: 

 
Ao incentivar a adesão dos sistemas estaduais e municipais ao 

Programa de Aceleração da Aprendizagem, o MEC pretende 

induzir essa mudança de mentalidade e de atitude 

comportamental, indispensável para a superação da "cultura da 

repetência", bem como oferecer os subsídios necessários para a 
correção do fluxo escolar. 

 
Trata-se de trabalhar singularmente com alunos multirrepetentes, crianças que já 

quase não têm expectativas de aprendizagem, que precisam ter de volta a sua auto- 

estima. 

Citando o pesquisador Lauro de Oliveira (1969, p.50) no mesmo artigo, a 

secretária reproduz uma possível solução já vislumbrada pelo pesquisador em relação ao 

combate à defasagem idade/série: “[...] proibir a matrícula de crianças escolarmente 

defasadas em classes comuns. Cada grupo escolar deveria ter classes de aceleração, até 

normalizar-se a escolaridade.” 

Desta forma ainda continua: as instituições decidem se abrirão ou não as  

“classes de aceleração” também denominadas de “turmas de correção de fluxo”. 

Diante dessa situação, procuramos a secretaria de educação local e esta autorizou 

“informalmente” a escola a abrir uma sala de aula específica para a correção de fluxo, 

porém, devido à demanda de alunos, a escola não dispunha de espaço físico para essa 

turma. Ficamos então com uma turma integrada ao ensino regular, com características 

de alunos de EJA, precisando, na verdade, ser tratada como uma turma de correção de 

fluxo. 

Apesar   desses   desencontros   nada   burocráticos,   é da produção desta  

turma que está constituído o corpus desta pesquisa. 
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3.6 Geração de dados da pesquisa 

 
Iniciamos nosso trabalho com a turma em 2016, quando nos 

apresentamos na escola para iniciarmos nossas aulas de língua portuguesa. Antes, 

porém, ainda com o professor que viríamos a substituir, tivemos a oportunidade de 

observá-los e ir estabelecendo aproximação para que pudéssemos ganhar a 

confiança e o vínculo afetivo necessários para a realização de uma boa pesquisa 

sem detrimento da aprendizagem deles. 

Nossas ações sempre tiveram como ponto de partida a preocupação em 

lhes propor algo significativo para que se sentissem, de alguma forma, motivados a 

escrever, pois já havíamos percebido que tinham muita resistência em fazer isso. 

Assim, nosso trabalho está dividido entre eventos, práticas e oficinas de 

letramento que os levaram à produção final da escrita de suas autobiografias. 

3.7 Instrumentos utilizados na geração de dados 

 
Nossa pesquisa, por se tratar de natureza qualitativa, aconteceu sob a 

produção de variados instrumentos para a devida geração de dados: rodas de 

conversa, gêneros discursivos, fotografias, e algumas transcrições de áudios. 

Os gêneros dos quais dispusemos foram: listas, linha do tempo, 

biografias, desenhos, convite, cartaz. Todos fizeram parte dos momentos em que 

tentávamos envolvê-los ou em eventos de letramento ou em algumas práticas que 

pudessem ser significativas para eles, como por exemplo, falarem de si próprios e 

para isso se sentirem motivados a escrever. 

As fotografias foram tiradas como parte constituinte de nosso acervo, 

para que pudéssemos deixar imageticamente registrados alguns flagrantes de 

aprendizagem. Interessante que apesar de se mostrarem tímidos e não se sentirem 

muito à vontade em alguns desses momentos em que os fotografávamos, em outros, 

alguns alunos pegaram o nosso celular e passaram a tirar por eles mesmos, 

fotografias diversas como a que está demonstrada na figura 9 a seguir. 
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Figura 9 – Alguns dos nossos alunos colaboradores 

 

Sempre começávamos nossas aulas com rodas de conversa através das quais 

procurávamos estreitar o vínculo afetivo, sentir a predisposição dos alunos no que 

estávamos para lhes propor como atividade do dia de aula. 

Esses momentos iniciais com as rodas de conversa eram muito bons para  

quebrar a resistência inicial quanto ao fato de termos aulas todos os dias. Eles 

inicialmente reclamavam pelo fato de não faltarmos nunca e portanto, não poderem sair 

mais cedo da escola. 

A turma do 5º ano “B” da escola Jonas Escolástico de Noronha já carrega 

consigo o rótulo de uma das turmas “mais trabalhosas” da escola. Sua característica 

marcante é a agressividade, fato que por muitos profissionais da escola, é motivo 

suficiente para rotular a todos como violentos e, infelizmente, sem chances de mudança 

pela “simples” razão de eles mesmos não se interessarem para mudar. Essa última 

afirmação é quase que de consenso de todos que fazem a escola. 

Embora sejam recorrentes os casos de violência entre os alunos de todas as 

turmas da escola, mesmo entre os pequeninos, a turma recebeu um rótulo muito difícil 

de ser retirado. 

Por qualquer motivo eles estavam discutindo e sempre convocando alguma 

autoridade (o professor, a diretora ou ainda a coordenadora) da escola para comunicar o 
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fato. Como em quase todas as situações não eram atendidos, procuravam resolver a seu 

modo. E a escolha para resolver a situação, nunca era o diálogo. 

A maior parte dos alunos, apanhava muito em casa e por qualquer motivo. Em 

sua maioria também, ia à escola por ser obrigado pelos pais. O ônibus escolar que passa 

para pegá-los não os permitia “fugas”. Até nos ônibus, os relatos de brigas e confusões 

eram rotineiros. Eles não tinham/têm voz, nem opções. 

Nogueira (2000, p. 98), nos dá uma constatação importante em relação a essa 

ausência de voz: 

Quando o indivíduo se vê excluído da participação social tem sua 

consciência mutilada e perde também sua capacidade de 

julgamento a respeito das questões morais e éticas, passando a 

agir sob influências instintivas e não mais de acordo com questões 

racionais. 

Foi assim, nesse palco de violência(s) que conheci esses alunos. Inicialmente iria 

apenas dar aulas de português, desenvolver meu projeto para pesquisa, mas havia uma 

necessidade urgente de coibir a violência instaurada e permitida na ausência de algum 

adulto por perto. Vale salientar que não bastava ser adulto, teria que possuir o ethos de 

autoridade sobre eles. 

É imprescindível ao professor refletir e buscar alternativas para combater o que 

lhe surge como violência. Nogueira (2000, apud MAFFESOLI, 1987), afirma que “não 

é possível analisar a violência de uma única forma” e continua: “Violência é uma 

maneira cômoda de reunir tudo o que se refere à luta, ao conflito, ao combate, ou seja, à 

parte sombria que sempre atormenta o corpo individual ou social. (NOGUEIRA, 2000, 

p.99)” 

A escola em si pode não ter características visíveis de violência, mas possui uma 

violência sutil e velada, que é determinada a funcionar da mesma forma  há muito 

tempo, para públicos que são diferentes dos tempos passados. Nogueira (2000) se refere 

aos tipos de violência que ocorrem na escola como sendo físicos ou simbólicos. 

O sentimento de não-pertencimento à escola é um outro fator que, de certa 

forma, “autoriza” atos de violência como a depredação do que é público. Os alunos não 
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O que se pode evidenciar, na 

escrita dos alunos, analisando, 

inclusive os eventuais “erros” de 

gramática, em relação ao que 

pensam sobre a escrita ? 

O que pode ser viável no ensino- 

aprendizagem do sistema de 

escrita quando este emerge sob 

uma perspectiva de prática social 

a alunos que não veem 

importância no ato de escrever ? 

Como um projeto de letramento pode ressignificar o ensino com foco na 

escrita em turma de alfabetizandos fora de faixa ? 

 

 

 

se veem prejudicados ao quebrar algum material, mesmo que seja o próprio ventilador 

da sua própria sala de aula. 

Uma turma de comportamentos singulares e desafiadores, porém com muitos 

desejos de transformação de vida. Isso, só foi possível perceber, dialogando 

constantemente com eles, procurando distanciá-los da amargura da repetência e 

aproximá-los do olhar de si próprio como cidadãos que podem e devem agir no mundo 

enxergando na escrita seu grande instrumento de empoderamento social. 

3.8 Análise dos dados 

 
Nosso propósito, desde o momento inicial de nosso contato, sempre foi trabalhar 

com os alunos na expectativa de suas reais necessidades de aprendizagem, isto é, no que 

poderia despertar-lhes o desejo de ler e escrever, não para um resultado qualitativo de 

meras notas no boletim, mas viabilizando uma experiência mais próxima com a escrita e 

os caminhos que se podem abrir quando se tem propriedade dela. 

Para a análise dos dados, necessário se faz que retomemos nossas questões de 

pesquisa. Vejamos então a seguir essas questões retomadas na Figura 10: 

Figura 10 – Retomada das questões de pesquisa 
 

 

Fonte: Dados da nossa pesquisa 

 

 
Através das primeiras produções escritas dos alunos já esperávamos evidenciar 

alguns dos seus “erros” gramaticais e, respeitando sua rejeição inicial em escrever, 

propusemos-lhes atividades de escrita que não se lhes demandasse muito tempo para 

escrever e poucas palavras a usar. Logo percebemos o interesse deles em desenhar e 

procuramos responder à nossa primeira questão de pesquisa permitindo-lhes o desenho, 

mas colocando o desafio de pensar sobre o meio em que viviam e escrevessem sobre 
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esse meio listando o que teria de bom e o que teria de ruim em seu bairro e escola . 

Para responder à segunda questão, O que pode ser viável no ensino- 

aprendizagem do sistema de escrita quando este emerge sob uma perspectiva de  

prática social a alunos que não veem importância no ato de escrever ?, optamos pela 

escolha do dispositivo didático projeto de letramento por sua característica peculiar de 

reunir uma rede de atividades engajadas em um propósito único: o de  letramento. 

Assim desenvolvemos o projeto de letramento Meu nome, minha vida, minha escrita, 

resgatando as diversas fases de vida dos nossos alunos e procurando assim levá-los à 

retomada de seus sonhos por ora esquecidos ou para alguns, sequer despertados. Dentre 

as atividades propostas, estiveram a linha do tempo e logo em seguida um breve relato 

de suas vidas, os quais serviriam como rascunho de autobiografias, em momento 

posterior. 

A terceira questão a ser respondida, Como um projeto de letramento pode 

ressignificar o ensino com foco na escrita em turma de alfabetizandos fora de faixa? 

viria a encontrar respostas quando refletimos a partir dos (des) caminhos que fizemos 

em busca de um resultado que só aconteceu quando nosso entendimento quanto ao que 

realmente deve impulsionar um projeto de letramento foi alcançado. Vários são os 

aspectos que precisam ser considerados na execução de um projeto de letramento, o 

percurso que devemos seguir não nos aparece sem muita observação, reflexão e busca. 

Tudo deve partir de uma planificação geral e, no decorrer de seu desenvolvimento, as 

práticas de letramento que deverão ser integrantes desse dispositivo irão emergindo 

naturalmente até que se encaminhe para o final do trabalho.  

Até encontrarmos o percurso mais adequado para atingirmos as metas de nosso 

fazer pedagógico, trilhamos alguns descaminhos e é sobre esses descaminhos que 

trataremos no capítulo que segue. 



48 
 

Neste capítulo abordaremos algumas das tentativas de trabalho 

com a turma, buscando motivações para que participassem, para 

que encontrassem sentido em escrever na escola, no espaço de 

sala de aula, sem esperar apenas por uma avaliação quantitativa, 

mas por uma atividade que de fato os pudesse instrumentalizá- 

los para a vida, o que aconteceu depois disso. 

 

 
 

4 - AS ALTERNATIVAS BUSCADAS 

Figura 11 – Abertura do Capítulo 4 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.1 Os (des)caminhos em busca da ressignificação 
 

Quando iniciamos o trabalho com a turma, em 2016
16

, tivemos acesso a uma 

primeira atividade avaliativa aplicada na turma pelo professor que nos antecedeu. 

Organizamos a avaliação no diagrama a seguir, para que possamos ter uma visão 

geral de como se encontrava a turma neste primeiro momento. Não nos cabe aqui fazer 

qualquer crítica ao trabalho desenvolvido pelo professor anterior, mas de demonstrar o 

que encontramos e que nos serviu para fazermos um diagnóstico inicial da turma. 

Assim, vejamos o único texto colocado na avaliação e suas questões iniciais: 

 

Figura 12 – prova aplicada no início do ano letivo de 2016 
 

Um é cinco, três é dez! 

Desce o morro todo dia, 

é preciso trabalhar. 

Na rua, no mercado, 

onde o trabalho pintar! 

Na esquina, não se aperta, 

trabalhando de engraxate. 

Já tem freguesia certa, 
 

porque engraxa com arte. 
 

1) Qual é o título do texto? 

2) Quantos versos tem o poema? 

3) Quantas estrofes têm o 

poema? 

4) Do que a pessoa trabalha? 

5) Por que ele trabalha de tantas 

coisas diferentes? Justifique sua 

resposta. 

6) O que acontece a uma criança 

que trabalha? Cite os pontos 
positivos e negativos. 

7) Separe as silabas das palavras 
sublinhadas e classifique-as em: 

monossílaba, dissílaba, trissílaba 

No sinal,revende atento 

as ofertas do momento. 

Se faz frio,vende luva: 

quando chove, guarda-chuva. 

“_ Um é cinco,três é dez _” 

repete um monte de vezes. 

E o preço sai parecido 

com a cara do freguês. 

(Santuza Abras,BH.Formato,1998.) 
8) Leia as frases abaixo e classifique- 

as de acordo com o grau do adjetivo, 

como: comparativo de inferioridade, 

comparativo de superioridade ou 

comparativo de igualdade. 

a) Ser faxineira é tão digno quanto ser 

médica. 

b) O morador de rua é menos 

respeitado do que um político. 

c) Sua inteligência é tão desenvolvida 

quanto a dos outros. 

d) Joãozinho é mais educado do que 

os outros meninos. 

 
16 

Iniciamos a nossa pesquisa em 2016, como já foi explicitado, realizamos ainda algumas 

outras atividades em 2017 e a concluímos em 2018. 
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ou polissílabas. 
No sinal, revende atento 

as ofertas do momento. 

Se faz frio, vende luva: 

quando chove, guarda-chuva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte – Arquivo do professor que nos antecedeu na turma (2016). 

 
 

Considerada, pelo próprio professor, uma atividade de “Compreensão textual”. 

Perguntas que nos chamam atenção quanto ao seu caráter tão pouco desafiador para 

quem já sabe ler e tão difícil para quem ainda não consegue. 

Dos 27 alunos que estavam matriculados, apenas 21 realizaram a atividade. Foi 

nos possível constatar, pelas respostas dadas às questões, que poucos conseguiram 

responder a maioria delas. 

Quanto às questões, destacamos que se dão apenas no campo da copiação, como 

geralmente as que os manuais de língua portuguesa trazem, e que Marcuschi, (1996, 

p.64), já observava em estudo feito: 

A maioria absoluta dos exercícios de compreensão dos manuais 

escolares resume-se a perguntas e respostas. Raramente são sugeridas 

atividades de reflexão. Em geral são perguntas padronizadas e 

repetitivas, de exercício para exercício, feitas na mesma seqüência do 

texto. Quase sempre se restringem às conhecidas  indagações 

objetivas: O quê? Quem? Quando? Onde? Qual? Como? Para quê? 

[...]Às vezes, são questões meramente formais. Raramente apresentam 

algum desafio ou estimulam a reflexão crítica sobre o texto. 

Vejamos algumas tentativas feitas pelos que não conseguiram responder, apenas 

para evidenciar nossas primeiras observações diagnósticas, na figura 11: 

Fig. 13 – Exemplar de escrita de aluno na avaliação aplicada pelo professor que nos antecedeu na 

turma (2016). 

Fonte: Arquivo do professor que nos antecedeu na turma. 
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Como se pode constatar, esse exemplar de resposta mostra que o aluno não 

conseguiu ler a questão, mas tenta responder alguma coisa, colocando letras a esmo, 

sem qualquer sentido. Não foi o único que não conseguiu responder essa prova. 

Era preciso trilhar o que aqui chamamos de descaminhos! 

 
Procuramos conhecê-los mais de perto através de alguns momentos de rodas de 

conversas e também conversas individuais, o que gerou descobrirmos que aquelas 

crianças, apesar das informações tão negativas que nos foram repassadas, possuíam 

sonhos, tinham muitas expectativas para o seu futuro. 

Em uma de nossas conversas, na sala de aula, buscando um assunto que pudesse 

gerar interesse, eles falaram sobre o lugar onde moram. Resolvemos, então, propor que 

registrassem suas falas. Imediatamente a rejeição foi logo exposta por alguns, se 

dizendo não saber escrever e os outros, que poderia ser chato. 

Lhes propusemos que escrevessem apenas o que conseguissem e desenhassem  

ao lado de sua escrita, se assim preferissem. Apesar da resistência inicial, a turma 

colaborou e nos obtivemos o primeiro registro de escrita, acompanhado de seus 

desenhos. Elegemos apenas alguns para demonstração, os quais estão na figura 12 e 13  

a seguir. Na figura 12, reproduzimos uma recorrência de escrita entre os que conseguem 

ler e escrever. Suas escritas apresentam recorrências muito comuns não só quanto aos 

aspectos ortográficos. Já na Figura 13, o aluno em questão não consegue escrever e 

como os demais que não conseguem, apenas desenha. Ele, ainda pedindo ajuda aos 

colegas, escreveu “kuadra” e “Pessoal do karatê”. 

Novamente esclarecemos que as amostras de textos aqui colocadas se justificam 

pelo fato de querermos demonstrar alguns exemplares de escrita encontradas na turma. 

Figura 14 – Produção de lista de aluna dita alfabetizada, e o respectivo desenho feito por ela. 
 

Fonte: Acervo da pesquisa 
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O que tem de melhor na minha Rua: 

1- Paisagem 

2- Pé de pitomba 

3- O colégio 

O que tem de pior ou que eu não gosto no meu rua: 

1- maconheiros 

2- Bebados 

3- Homem quereno bater com pal em crianças 

4- meninas grávidas de 15 anos 

5- lixos por toda Rua 

6- cobras e escorpiões 

7- Pessoas Fofoqueiras e Fausas 

 
 
 

Reconhecendo a ilegibilidade do texto escrito, transcrevemos logo a seguir a 

produção da aluna, na figura 14: 

Como se pode constatar, esta aluna incorre em apenas alguns desvios 

gramaticais como ausência de acento gráfico (bebados); 

Troca de “l” por “u” (pal, fausas), o que perfeitamente se justifica uma vez que a 

pronúncia é a mesma e ambas se encontram em final de sílaba. A menos que a aluna 

fosse da região sul, onde se pronuncia diferente o “u” e “l” mesmo em finais de sílabas, 

a recorrência de erros nessa posição de sílaba é muito comum. Lemle (1987, p. 24), 

integra essa ocorrência na lista de “letras que representam fones idênticos em contextos 

idênticos”. 
17

Dessa forma, “l” e “u” são consideradas letras concorrentes pela autora. 

Percebe-se ainda, na lista da aluna em questão, a supressão da letra “d” na 

palavra “quereno”. Cagliari (1991, p. 66) nos diz que “a escola não deveria preocupar- 

se somente com a ortografia, mas também com o funcionamento da fala; é importante 

saber como os alunos falam”, o que nos leva a concluir que a fala é um fator que exerce 

 
17 À vezes, para um fonema existe mais de um grafema ou um grafema pode representar mais de um 

fonema. Um aluno no processo de aquisição da escrita leva um certo tempo para compreender que, 

determinados sons, ainda que produzidos de forma igual na fala, são representados de maneira 

diferente na escrita. Tratando tais ocorrências sociolinguísticamente, esclarecemos que se tratam de 

inadequações de escrita e não erros de escrita. Sabemos que do ponto de vista da norma prescritiva, 

qualquer desvio da norma é considerado erro, mas trabalhamos aqui com uma noção de norma 

descritiva e com a noção de adequação ou de inadequação à situação de produção. 
 

Compreendemos ainda que, apesar de processos fonológicos normais, uma vez que ocorrem até mesmo 

entre os falantes que dominam a norma padrão , tais processos comprometem a escrita, pois aparecem 

quando os alunos escrevem. 
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muita influência na escrita das palavras. Observamos facilmente que os nossos alunos 

têm o hábito de suprimir a letra “d” quando esta se encontra na sílaba posterior a uma 

ocorrência de nasalização. Esse fato é cada vez mais comum e isso tem influenciado, em 

muito, a supressão da letra nas produções escritas dos alunos. 

A figura 13 é, infelizmente, a mais representativa dessa turma, pois traz o que a 

maioria dos alunos prefere realizar em sala de aula: desenho. Assim, vejamos : 

 

 

Figura 15 – Produção de lista de aluno dito “não alfabetizado”, e o seu respectivo desenho. 
 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 
Constatamos que existe um quadro de alunos que ainda se encontram no 

processo de aquisição da escrita e um outro que, mesmo já conseguindo escrever e ler, 

ainda têm algumas limitações em suas práticas de escrita, as quais veremos adiante. 

Durante as aulas, por repetidas vezes, éramos interrompidos por causa das 

constantes discussões entre eles, as quais, se não fossem logo cessadas iam aos limites 

da agressão física. Por qualquer motivo brigavam entre si: um simples olhar não 

agradável, o lugar escolhido para sentar, até nas brincadeiras mais triviais eles tinham 

sérias dificuldades para se entender. Esse comportamento se estendia em suas relações 

com os alunos das outras salas de aula também. 
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Diante dessa situação, ainda procurando o que poderia motivá-los a escrever, 

resolvemos partir para o problema da violência na escola e os questionamos a respeito 

da pouca tolerância entre eles. Na verdade, já nas listas a respeito do bairro e da escola, 

quase que unanimemente eles apresentaram a violência como algo comum onde moram. 

Levamos então o vídeo “Tolerantia
18

”, procuramos usá-lo para promover o 

debate sobre o assunto da violência e imaginamos que poderíamos investir em uma 

campanha de combate à violência dentro da escola como um todo. 

Figura 16 – Imagem do curta ‘Tolerantia” 

Fonte: Tolerantia (2008) 

 
Abrimos parênteses aqui para expor a importância do trabalho com filme em  

sala de aula. Na perspectiva do letramento, sabemos que assistir a um filme de nosso 

interesse constitui uma prática social. Devemos ter o cuidado para não tornar essa 

prática apenas uma atividade escolar, mas uma ferramenta de aprendizagem. 

Compartilhar com a turma a intencionalidade dessa proposta didática contribui em 

muito para uma resposta positiva de participação, pois há significado nessa proposta. 

Dessa forma, nos respaldamos no que considera Alves (2016, p.209 apud 

TREVIZAN, 2002, p. 35 e 36), quanto aos procedimentos que devem ser considerados 

na ocasião, afirmando que “uma leitura completa” 

 
18 

“’Tolerantia’ é um curta de animação [...], utiliza o conflito entre dois gigantes como metáfora para 

a necessidade de dominação entre indivíduos e aponta para a dificuldade de relacionamento cada vez 

maior na sociedade individualizada de hoje.” Disponível em : https://filmow.com/tolerantia- 

t30759/ficha-tecnica, acesso em 18.jan.2016. 

https://filmow.com/tolerantia-t30759/ficha-tecnica
https://filmow.com/tolerantia-t30759/ficha-tecnica
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[...] pressupõe o diálogo efetivo do leitor (um sujeito contextualizado 

historicamente) com o produtor (também uma entidade histórica) e o 

modelo textual, (no caso deste texto, o filme) inserido em uma dada 

situação cultural”, estes são “os elementos básicos da constituição 

completa dos sentidos na leitura de qualquer modalidade da 

linguagem, seja a jornalística, a literária, a fílmica, a publicitária [...]. 

No início do curta não há muito movimento, a cena é tal qual a situação de 

uma narrativa escrita, apenas apresentada ao leitor. Isso já resultou em algumas 

reclamações do tipo “isso é muito chato”. Mas o “diálogo efetivo do leitor com o 

produtor” aconteceu logo em seguida, quando os dois gigantes começaram a se agredir 

pela disputa de poder. Assim, quando as cenas começaram a ter mais movimento, se 

identificaram com o enredo, até se reconhecendo como pouco tolerantes uns com os 

outros, tal como no filme assistido. 

Propusemos que escrevessem a história e caso quisessem, poderiam modificar o 

final triste, quando as personagens, sem perceber, vão destruindo tudo o que 

construíram até a morte. Vejamos alguns resultados: 

Figura 17 – Final criado por aluna 
 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2016). 

 

 

 
Figura 18 – O filme “Tolerantia”, com outro desfecho, criado por uma aluna 
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Fonte: Acervo da pesquisa (2016). 

 
Apenas essas duas alunas realizaram a proposta de modificar o final. Entretanto, 

nossa busca continuou. Percebemos que a violência não era vista como um problema a 

ser discutido, já fazia parte da rotina deles – infelizmente. Apenas alguns momentos de 

entusiasmo movidos pela breve cena de agressões físicas na história do filme, foi o que 

conseguimos nesse momento. Não conseguimos envolver a todos na atividade de escrita 

proposta. Percebemos que não adianta apenas levar para o contexto de sala de aula um 

tema interessante para ser discutido, a atividade de escrita a ser proposta deve ter função 

social, precisa ser significativa e esta não desempenhará o seu papel se consistir apenas 

em algo para o professor corrigir. Precisamos escrever para cumprirmos nosso papel de 

cidadão que interage sobre e no mundo, é ingênuo demais por parte do professor, querer 

formar um cidadão crítico quando não coloca para esse cidadão tais possibilidades de 

imersão sobre esse mundo. 

Ao nos aproximar de cada um, individualmente, eles se mostravam receptivos e 

bem à vontade para falar de sua vida. Ouvimos histórias um tanto tristes e revoltantes ao 

mesmo tempo e refletindo sobre essas histórias escondidas e muitas vezes manifestadas 

em reações agressivas e violentas, resolvemos levar o documentário “Os silenciados  

não mudam o mundo
19

”. 

Figura 19 – Imagem de capa do documentário “Os silenciados não mudam o mundo” 
 

 

19 
." Alexandre Alencar é o diretor do documentário curta-metragem Os silenciados não mudam o mundo 

que retrata o pensamento do educador pernambucano Paulo Freire (1921-1997). O filme tem como eixo o 

áudio de uma entrevista inédita do filósofo e educador, na qual ele fala sobre rebeldia, amor e 

autoritarismo, e que serve de fio-condutor para a construção de dois personagens, um do sertão 

pernambucano e outro da capital, Recife. O título do documentário é uma alusão a uma citação de Freire 

presente na obra Pedagogia dos Sonhos Possíveis que reúne textos do educador sob organização de Nita 

Freire”. Disponível em : https://filmow.com/tolerantia-t30759/ficha-tecnica, acesso em 16.mar.2016. 

https://filmow.com/tolerantia-t30759/ficha-tecnica
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Fonte: Filmow.com 

 
Constatamos como ficaram em êxtase, especialmente quando os personagens 

começam a falar de si mesmos. Duas histórias que tiveram identificação com a turma. 

Apesar de o documentário ser antigo e a voz de Paulo Freire sair um pouco baixa, eles 

se concentraram para acompanhar cada detalhe e, verdadeiramente atônitos, se 

mantiveram concentrados em todo o tempo de duração do documentário. 

Figura 20 – Alunos assistem, atônitos ao documentário “Os silenciados não mudam o mundo” 
 
 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 
Esse documentário nos despertou para uma possível aceitação dos alunos em 

uma proposta de trabalho de caráter identitário, mas ainda havia uma última tentativa 

antes de investir na proposta que gerou nossos dados: eles, especialmente os meninos,  

se interessavam por esportes e em uma atividade recreativa, na quadra de esportes da 

escola
20

, percebemos que ao formarmos as equipes para as competições, mesmo aqueles 

que brigavam constantemente em sala de aula, se uniam ao colega para vencer a 

competição. 

As outras turmas da escola, percebendo que íamos todas as sextas para a quadra 

de esportes, pressionaram os demais professores a irem também e assim surgiu a ideia 

de realizarmos um campeonato esportivo na escola. 

 

 
20 

Como eles eram bastante inquietos e se recusavam a qualquer atividade na sala de aula, ao  

descobrirmos que gostavam de esporte, fizemos um acordo: todas as sextas-feiras iríamos fazer atividades 

desportivas na quadra de esportes da escola. 
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Muitas demandas de escrita estavam por vir e mesmo assim, sabendo que teriam 

que escrever, coisa que eles menos queriam, os alunos se entusiasmaram bastante. 

Chegamos a elaborar convites, cartas de pedidos de patrocínio, listas com os jogos que 

aconteceriam no campeonato e até algumas regras para as modalidades esportivas em 

questão. 

Entretanto, não conseguimos patrocínio, pois a única vereadora que se dispôs a 

contribuir só o faria depois das eleições. Ela não foi eleita e por isso, não pudemos 

realizar o campeonato, nem tampouco concluir nossas práticas de escrita. 

Estávamos já no final do ano e infelizmente, não conseguimos realizar o 

campeonato tão esperado. Continuamos apenas com pequenas competições entre as 

turmas, nas sextas-feiras. Nossa turminha vencia, no futsal, a todas as outras turmas. 

Mesmo com a frustração do campeonato, a turma ganhou certo “status” na 

escola, passou a ser mais unida também na sala de aula e consideravelmente bem mais 

comportada e solícita. 

Interessante também salientar que quando nos propomos a trabalhar com o 

dispositivo didático (OLIVEIRA, 2017) projeto de letramento, isso implica em agir na 

realidade e não necessariamente conseguir o que se propõe, mas a mudança de atitude 

diante dessa realidade é notória. 

Ou seja, mesmo não tendo conseguido o patrocínio para a realização do 

campeonato, os alunos de alguma forma perderam o rótulo de “turma trabalhosa”, 

“turma que não quer nada” e essa transformação ocorreu também via escrita. Quando 

eles tiveram que determinar as regras do jogo, se sentiram “os donos da bola”. 

Nesta oportunidade, apesar da não realização do campeonato, ficou evidente o 

que afirmam Oliveira, Tinoco e Santos (2014, p.45), acerca de capital cultural: 

[...]Trata-se de um capital não escolar, um conhecimento pulverizado e 

heterogêneo, apreendido, informalmente, em múltiplas experiências e 

em espaços sociais e postos à disposição de todos, particularmente pelos 

meios de comunicação de massa (televisão, rádio, novelas,  revistas 

etc.). 

Sim, esses meninos tinham capital cultural. Alguns não haviam se apropriado do 

sistema de escrita, outros ainda tinham suas dificuldades em escrever autonomamente 
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Fonte: Acervo da pesquisa 

 

 

 

(isto é, sem ajuda de ninguém). Tantos anos na escola, e seu capital cultural adormecido 

como se quem não tem as competências de leitura e escrita não possa ter nenhum saber. 

Na carta de pedido de patrocínio, por exemplo, a qual realizamos juntos, eles 

ditando as palavras para que nós pudéssemos escrever no quadro, um trecho nos chama 

a atenção: “[...] Acreditamos que poderemos aprender muitas coisas com o esporte: 

jogar, não roubar, não ultrapassar as regras, ter mais união com os colegas e ter mais 

compreensão e amizade pelos colegas”. 

Algo havia mudado na turma e isso foi sendo evidenciado nas práticas 

vivenciadas em sala de aula, à medida em que tínhamos algo a escrever fosse para pedir 

ou para determinar uma regra de jogo. 

As regras formuladas por eles evidenciavam familiaridade com esse gênero 

textual dada a forma como se colocaram ao citá-las: 

Figura 21 – As regras dos jogos no campeonato 
 

 
Foi criado também um “mascote” para a turma, por um aluno que ainda não 

conseguia escrever sozinho e tinha muita vergonha disso, só tentando realizar as 

atividades propostas se ficássemos pertinho dele. Esse aluno criou o “boy orelha”, visto 

na figura 19: 

 
Figura 22 – “Boy Orelha”, mascote da turma, criado por P.R. 

Fonte: Acervo da  pesquisa(2016). 
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Vale destacarmos ainda que boa parte dos alunos colaboradores desta 

pesquisa, paradoxalmente às diversas dificuldades no campo da leitura e da escrita, 

dominam a tecnologia: ela os desafia, os deixa em conflito e os incentiva a buscar 

soluções para os problemas que acontecem no cotidiano. 

Esses alunos são sujeitos de conhecimento (OLIVEIRA, TINOCO, SANTOS, 

2014, p. 45). A tecnologia os possibilita a se comunicarem via celular, utilizando o 

dispositivo de áudio – isso até contribui para a sua resistência em escrever na escola. 

Essa percepção foi, em muito, fundamental no caminhar de nossa intervenção, 

pois foi através da observação de como eles se utilizavam do celular, que buscamos 

conhecer o que os chamava mais atenção, levando-os para a sala de informática da 

escola. A internet é uma ferramenta que muito pode contribuir para o trabalho 

pedagógico do professor, mas se seu uso não for bem direcionado, se não pensado para 

uma significativa aprendizagem, pode se tornar um mero momento de diversão da 

turma. 

Infelizmente, na sala de informática nem todos os computadores funcionavam, 

fazendo com que duplas e até trios de alunos tivessem que dividir o mesmo aparelho. 

Isso gerou muitas brigas, pois todos queriam manusear o computador e não conseguiam 

aceitar o tempo de cada um. Por esse motivo, além da falta de internet ser uma 

recorrência comum, acabamos por desistir de utilizar essa ferramenta que aliás, poderia 

ser bem produtiva. 

Mesmo com essa experiência, a última integrante dos nossos (des)caminhos, 

percebemos o interesse da maioria em acessar o seu facebook e acompanhar os seus 

amigos por lá. Pudemos constatar o interesse comum de compartilharem suas vidas e 

tomarem conhecimento da vida dos outros também. Não só de seus amigos, como 

também dos artistas dos quais eram fãs. Surgia então um novo caminho a ser trilhado. 

Ainda em 2016 realizamos, junto com o outro 5º ano da escola (o 5º ano “A”), 

uma aula-passeio à conhecida Casa do Grude, localizada no município de Extremoz. Foi 

enriquecedor no sentido de reforçar a nossa ideia de investir em uma proposta de cunho 

identitário. 
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Apesar de alguns momentos de inquietude, nada comparada à inquietude de 

uma rotina em que a aula não lhes é atrativa, os alunos demonstraram gostar de ouvir 

histórias e ficaram bem atentos quando a proprietária do lugar os permitiu entrar em sua 

casa, contar um pouco de sua história e até compartilhar a receita do tão popular, grude 

de Extremoz. Se posicionaram ao redor da artesã e ouviram, atentos, suas explicações 

acerca de como preparava o grude. 

Não tivemos objetivo de escrita neste passeio, queríamos apenas integrá-los à 

outra turma da escola, dado o convite da professora da outra turma. Era importante para 

eles, ter desmistificada a imagem de alunos com os quais “nada” pode ser feito de forma 

diferente. 

 
Figura 23 – Visita à Casa do grude em Extremoz 

 
 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 
 
 
 

4.2 Os caminhos vislumbrados: a escrita como prática social e identitária 
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Ao retornarmos à turma, agora em 2017, conhecendo-os um pouco melhor e já 

com mais abertura para desenvolvermos o nosso trabalho, reconhecemos que, de fato, o 

trabalho do professor de língua materna não tem mais espaço em meras aulas de 

gramática padrão com o objetivo de “treinar o aluno” – se é que isso é possível – a usar 

apenas uma variedade dessa língua. 

Investimos em abordagens mais significativas, afinal um de nossos propósitos 

era de ressignificar o ensino de língua portuguesa. 

Diante das observações realizadas no laboratório de informática da escola, 

constatamos que apesar de pouco conhecimento em programas de escrita de texto ou 

apresentações em slides, os alunos sabiam chegar aos sites de seu interesse. 

Até os alunos que tinham dificuldades em escrever sabiam como chegar nos  

sites de sua preferência. As redes sociais e os sites de famosos eram as preferidas das 

meninas. Os meninos preferiam os sites de jogos, especialmente os que simulavam 

jogos de futebol. 

Ambos tinham uma preferência em comum: tinham seus ídolos e gostariam de 

ser como eles. Vislumbramos a partir daí a oportunidade de um projeto de letramento 

em que suas histórias fossem apresentadas. Inicialmente fizemos um levantamento das 

pessoas famosas que eles viam na mídia e que gostariam de conhecer. Entre meninas e 

meninos, a vida de Neymar foi escolhida quase que por unanimidade. 

Buscando informações a respeito do jogador famoso, chegamos a algumas 

entrevistas que ele deu e como nosso objetivo sempre incluía o exercício de alguma 

prática de escrita, reproduzimos uma entrevista dada por Neymar (Figura 21) , lemos na 

sala de aula e propusemos que se colocassem no lugar do ídolo e respondessem como se 

eles também fossem entrevistados. 

Surgiam aí os primeiros passos para a produção de uma autobiografia. 
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Figura 24 – Entrevista com Neymar 

 

Jogo rápido com Neymar 

Corre pra saber mais sobre o craque que estrela a capa da CAPRICHO! 

Por Da Redação 

access_time22 jul 2013, 18h52 

Corre pra saber mais sobre o craque que estrela a capa da CAPRICHO! 

Aos 19 anos, Neymar não se destaca apenas pelos gols que marca em campo: o cara é 

superfofo com as fãs e, vaidoso, está sempre impecável! 

Se você já leu a entrevista com o craque do Santos na nova edição da CAPRICHO e ficou com 

vontade de saber ainda mais sobre ele, confira esse jogo (ahá!) rápido que fizemos com nosso 

mais novo integrante do time dos Colírios! 

CAPRICHO: Qual é a sua maior qualidade? 

Neymar: Estou sempre sorrindo, sempre feliz. Sou bem humorado, mas claro que fico de mau 

humor às vezes. 

O que te deixa de mau humor? 

Ah, nada específico. Fico irritado com alguma coisa, mas logo passa. Tipo, acordar cedo é 

chato. (risos) 

Seu maior defeito? 

Preciso aprender a mexer no rádio. (risos) E tenho preguiça de falar no telefone. 

Qual foi a melhor coisa que você comprou com seu dinheiro? 

A casa dos meus pais. 

Seu prato preferido? 

Arroz, feijão, bife e batata frita. 

Quais são seus jogadores preferidos? 

Robinho, Ronaldo e Zidane 

Qual seu filme preferido? 

Pode ser série? Two and a Half Man! 

Qual super-herói gostaria de ser? 

Homem-Aranha. 

Se defina em uma palavra 

Ousaaado. (risos) 

Se seu quarto estivesse pegando fogo e você tivesse tempo de salvar uma coisa, o que seria? 

Meu celular, claro. (risos) 

Qual foi ultima coisa que você comprou? 

Uma bolsa para minha irmã. 

Você não pode sair de casa sem… 

Celular, boné, brinco e relógio. 

Qual famoso você gostaria de conhecer? 

Will Smith. 

Qual perfil você mais gosta de seguir no Twitter? 

Thiago Leifert, meu parceiro. 

É difícil te conquistar, mas o que a garota tem que fazer para você se apaixonar? 

Gosto que me dê atenção e carinho. Tipo, não sou um cara que gosta muito de surpresa e essas 

coisas, fico constrangido. (risos) Não parece, mas eu sou um pouco tímido. (risos) 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 

http://capricho.abril.com.br/autor/wpvipabril
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A princípio essa ideia foi rejeitada pois alegaram que não sabiam escrever – 

mesmo os que já escreviam, não se interessaram em falar sobre si mesmos, alegando 

que não havia nada de interessante em suas vidas. 

4.3 O caminho encontrado: práticas identitárias no Projeto de Letramento Meu 

nome, minha vida, minha escrita 

Sabemos o quão importante é trabalhar com o nosso aluno considerando seu 

interesse na vida real, suas reais dificuldades de aprendizagem, então tivemos que criar 

situações para que se sentissem motivados em escrever sobre si mesmos. 

Eles gostavam de falar de si mesmos, mas não gostavam de escrever. Não 

gostavam porque diziam não saber e isso se constituía em um grande desafio a ser 

ultrapassado. 

Kleiman (2000, p.238), também nos respalda a respeito da importância de se 

trabalhar segundo um interesse real dos alunos, quando conceitua projeto  de  

letramento como sendo : 

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

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

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

textos que serão lidos, em um trabalho coletivo de alunos e professor, 

cada um segundo sua capacidade. 

Diante disso, levando vídeos acerca da história de Neymar, pequenas biografias 

publicadas em revistas e até o próprio Neymar em entrevista quando ainda era criança e 

falava de seu sonho de ajudar os pais, lhes dar uma casa, gerou um interesse maior de 

também falarem de si mesmos, seguindo os passos de algumas entrevistas feitas com o 

Neymar, tal como a entrevista do bate-volta, reproduzida na figura 21. 

O projeto de letramento nos traz uma possibilidade de ressignificação do papel 

do professor pois este não tem a ditadura do saber velado e concentrado em si mesmo, 

mas também um colaborador do processo de ensino-aprendizagem, assumindo o papel 

de agente de letramento, como a definição que vemos a seguir através de Oliveira, 

Tinoco e Santos (2014, apud Kleiman 2006, p.82 e 83): 

[...] um mobilizador dos sistemas de conhecimento pertinentes, dos 

recursos, das capacidades dos membros da comunidade [...] um 

promotor das capacidades e recursos de seus alunos e suas redes 
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comunicativas para que participem das práticas sociais de letramento, as 

práticas de uso da escrita situadas, das diversas instituições. 

O projeto de letramento traz uma teia de relações, como  nomeia  Oliveira 

(2003), que se entrecruzam e se completam. Essas relações, “de caráter interdisciplinar  

e multidimensional” conforme ainda afirma Oliveira (2007), não se repetem, uma vez 

que respondem a contextos situados e portanto, únicos. Contudo, sua efetiva aplicação 

deverá ser desencadeada por um problema, seu foco é a resolução de um problema – 

ainda que ele não seja resolvido como o esperado – sempre será uma situação assim que 

o fará existir, isso porque não faz sentido colocar situações de escrita para os alunos, 

apenas para atribuir um conceito ou nota, mas para que eles possam reconhecer, nas 

atividades propostas, a real necessidade de se instrumentalizar nessa prática social. 

Assim, vejamos como isso se deu no projeto que desenvolvemos, ilustrado no 

Quadro 3 : 
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Quadro 3 – Rede de atividades em um projeto de letramento 
 
 

Como se pode perceber, existe uma rede de atividades a ser realizada e, sob a forma 

como acontece o projeto de letramento na sala de aula, a responsabilidade pelo 

conhecimento não fica detida apenas na pessoa do professor, mas de todos os 

envolvidos, todos são “agentes de letramento”, todos contribuem, de alguma  forma, 

para que o desafio proposto seja alcançado. Na Figura 23 temos um exemplo muito 

interessante disso pois os alunos que não sabiam ler nem escrever, em uma atividade de 

escrita por nós proposta em sala, se reuniram em grupos e em cada grupo foram 
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colocados pelo menos dois colegas que sabiam ler e escrever para que pudessem 

cooperar com a aprendizagem do outro. 

Figura 25 – Alunos agentes de letramento orientam colegas em atividade de escrita 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 
Dessa forma, não só um que aprende, mas quem ensina também exercita e 

aperfeiçoa o que ensinou, além de serem estabelecidos vínculos de amizade e respeito 

entre os alunos. Oliveira (2007) nos dá um suporte revelador quanto a essa relação 

ensinante / aprendente: 
 

 

 

 

 

 

 

 
escrita 

Nessa forma de participação, entende-se que o aprendiz domina 

conhecimentos e habilidades na medida em que ele se integra de 

forma mais plena a uma comunidade específica. Dessa forma, a 

prática de aprender exige que um iniciante [...] interaja com um 

veterano [...] numa atividade situada[...]. Equivale à assertiva: 

aprende-se a fazer, fazendo. 

4.4 Planificação do projeto de letramento - Meu nome, minha vida, minha 

 

Nesta sessão, apresentamos a planificação do projeto de letramento realizado 

com a turma escolhida, o 5º ano “B” da escola municipal Jonas Escolástico de Noronha, 

já mencionada em capítulo anterior, para nossa pesquisa de caráter interventivo. Antes, 

demonstraremos no infográfico a seguir, ações realizadas de forma geral, para o melhor 

entendimento do percurso que trilhamos nesta parte da pesquisa. 
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Figura 26 – Planificação do Projeto de Letramento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Autoria da professora-pesquisadora. 

Nesse percurso, sob a preocupação de levarmos atividades de fato significativas 

para os alunos, quatro oficinas de letramento integraram essa trilha e por considerarmos 

o caráter também pedagógico desta dissertação, achamos apropriado registrar a 

definição dicionarizada do termo oficina, para em seguida, situarmos o termo oficina de 

letramento, desta feita, com o devido tratamento acadêmico. 

Encontramos o termo nos principais dicionários veiculados pela internet 

(Priberam, Dicionário online de português, dicionário inFormal, dicionário Aurélio) e 

selecionamos a definição de apenas um deles pois a definição é quase sempre a mesma 

dada por todos eles. 

Desta forma, segundo o dicionário online Aurélio
21

, o termo oficina significa 

“laboratório” ou ainda “aula ou curso prático sobre uma atividade ou um assunto 

específico”. 

Encontramos também a menção do termo oficina associado ao trabalho 

pedagógico desenvolvido pela equipe do CENPEC
22

: oficinas pedagógicas. No site de 

21 
In: https://dicionariodoaurelio.com/oficina 

Oficina1: Eu e o lugar em que vivo 

Oficina 2: Meus hábitos e ojerizas 

Oficina 3: Meus sonhos 

Oficina 4: Meu nome 
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sua responsabilidade, o “escrevendoofuturo.org.br”, o CENPEC apresenta uma 

definição do que são Oficinas pedagógicas: [...] roteiros de estudo e reflexão sobre o 

ensino da leitura e da escrita, para serem realizados presencialmente com grupos de 

professores. 

Continuando nossa busca, encontramos em Santos (2012, p.166), a definição 

mais apropriada ao que nos propusemos a desenvolver em nosso projeto de letramento: 

[...]o termo oficina de letramento diz respeito a um dispositivo didático, 

utilizado para subsidiar os colaboradores da pesquisa na construção e 

mobilização de saberes e recursos necessários ao ensino e à 

aprendizagem da leitura e da escrita. Pelo seu caráter pedagógico, 

dinâmico, prático, dialógico e participativo, contribui para que se 

construa colaborativamente o conhecimento em dados tempo e espaço, 

destinados à produção e/ou compreensão de um artefato cultural, o texto 

lido ou escrito nos eventos de letramento desenvolvidos [...]. 

Diante disso, podemos afirmar que as oficinas de letramento são elementos 

viabilizadores de muitas reflexões acerca das ações de linguagem, isto é, do “produzir 

linguagem(ns)”. Trata-se de um laboratório em que são fomentadas as práticas  de 

leitura e escrita como atividades-meio (OLIVEIRA, 2017, p. 282). No caso dos nossos 

alunos, já tão desacreditados de que pudessem fazer alguma coisa que tivesse algum 

valor para a escola, as oficinas vieram como um dispositivo fundamental de 

aproximação entre eles e a escrita. 

Um outro aspecto que pudemos observar foi quanto ao caráter interdisciplinar e 

multidimensional, característicos do fenômeno do letramento (OLIVEIRA, 2008, 

p.102), se estender às oficinas de letramento: no momento em que foram solicitados a 

tecer comentários sobre sua escola, seu bairro, foram instigados a fazer uma reflexão 

 
22 

CENPEC: “Sigla do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o 

Cenpec é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, cujo objetivo é contribuir para a 

melhoria da qualidade da educação pública. Fundado em 1988, o Centro atua nas áreas de prática 

pedagógica, gestão escolar e de sistemas, políticas públicas educacionais e educação e comunidade. 

Também propõe e executa estudos, pesquisas e ações nas áreas de educação e cultura, estabelecendo 

parcerias com órgãos governamentais, instituições internacionais e organizações não governamentais 

(ONGs) e empresas privadas, para conseguir realizar os projetos desenvolvidos. Uma das mais 

significativas realizações coordenada pela entidade em parceria com o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) foi a avaliação de livros didáticos.” (In: http://www.educabrasil.com.br/cenpec). O CENPEC 

promove, ainda, em parceria com o Banco Itaú e o MEC, as Olimpíadas de Língua Portuguesa, destinado 

aos alunos do ensino fundamental e médio. 

http://www.educabrasil.com.br/cenpec
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sob um direcionamento crítico distanciado da perspectiva metalinguística com a qual 

costumeiramente lidavam nos anos anteriores. Em outras palavras, eles foram 

convidados a construir sua própria tese, baseados em seu próprio olhar, não reproduzir a 

afirmação/conceito pronto, mas algo de si próprio. Isso faz muita diferença, pois eles 

não estavam acostumados a serem “ouvidos” em seus conceitos. 

Apesar de um estranhamento inicial nesse protagonismo que lhes foi 

proporcionado, as oficinas se constituíram espaços muito favoráveis para que relações 

de proximidade fossem estabelecidas entre eles e as atividades de escrita solicitadas no 

período da pesquisa. 

O Projeto de Letramento exige uma planificação de atividades através da qual se 

pode vislumbrar as primeiras práticas sociais a serem vivenciadas pelos alunos. Essa 

etapa é muito importante uma vez que o planejamento é inerente a qualquer prática 

pedagógica que objetive contribuir para a aprendizagem de seus sujeitos. 

Antes de iniciarmos nosso trabalho, procuramos ouvir as considerações do 

professor que estava com eles antes de nós, além de observar algumas das aulas antes de 

seu afastamento23. Havíamos também conversado com algumas professoras que haviam 

ficado com a mesma turma nas séries anteriores e a informação era uníssona: tratava-se 

de uma turma indisciplinada, mal-educada e portanto, muito difícil de se trabalhar, “eles 

não querem nada, por isso não aprendem” – nos revelou uma das professoras. 

Em nosso primeiro contato, ao contrário do que fora informado, a turma se 

encontrava silenciosa, e cada um, com seu livro aberto sobre a carteira respondia a um 

exercício do livro didático, com tempo já determinado pelo professor para  que  

houvesse a socialização das respostas. O professor conseguia fazê-los ficar cada um em 

sua carteira, quietos e com suas mãos sobre os livros – alguns poucos escrevendo sobre 

as páginas, outros apenas de cabeça baixa. Observamos que ao menor sinal de 

indisciplina o professor os repreendia com muita severidade e rapidamente era 

obedecido. 

 

 
23 

O professor da turma se afastou no ano de 2016 para concorrer a uma vaga de vereador no pleito 

eleitoral do município vizinho: Extremoz. Mesmo quando retornou, próximo ao final do  ano, 

continuamos com a titularidade da turma. 
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1) Qual é o título do texto? 

2) Quantos versos tem o poema? 

3) Quantas estrofes têm o poema? 
4) Do que a pessoa trabalha? 

 

 

 

Fomos informados pelo próprio professor que havia uma significativa parte da 

turma que não sabia ler nem escrever e uma outra que sabia, além de alguns que “não 

queriam nada com a vida”. 

Quanto aos exercícios, se tratavam dos exercícios de “copiação”24 referidos por 

Marcuschi (1996) quando de sua análise nos manuais de língua portuguesa. Percebemos 

ainda que essa forma de se explorar a compreensão dos alunos também fez parte da 

primeira atividade avaliativa da turma, pelo professor anterior. A seguir colocamos 

quatro dessas questões que, como se pode constatar, trata apenas dos aspectos formais 

de um texto, e como analisa Marcuschi, restritas demais, sem qualquer possibilidade de 

se avaliar se houve compreensão da leitura que fez, por parte do aluno. A íntegra desta 

avaliação está reproduzida na parte dos anexos desta pesquisa. 

Figura 27 - Trecho de avaliação aplicada na turma,no início do ano 
 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Essa forma de se trabalhar um texto já estava na rotina da sala, os alunos que já 

sabiam ler e escrever se acostumaram com ela, portanto, foi muito difícil levar até eles 

outra forma de se verificar se realmente haviam compreendido o que haviam lido. 

Questões de outra ordem, como as que lhes propunham escrever sobre sua opinião, por 

exemplo, eram sempre rejeitadas e quando insistíamos com elas, quase sempre não 

conseguiam responder com pertinência ao que estava sendo questionado. 

Passados esses primeiros momentos, seguimos com as possibilidades de propor- 

lhes desafios de escrita em que pudessem colocar em jogo o que sabiam, além de lhes 

despertar a necessidade dessa aprendizagem. 

Assim, seguimos, nesse momento, com a descrição das oficinas que realizamos e 

os respectivos relatos, frutos de nossa observação como pesquisadora qualitativa e 

participação como agente de letramento. 

 

24 
Marcuschi (1996) afirma que os manuais de língua portuguesa sempre trazem “exercícios de 

compreensão e interpretação textual” e que estes deveriam “aprofundar o entendimento e conduzir o  

aluno a uma reflexão crítica sobre o texto”, mas não cumprem seu papel e na verdade se tratam apenas de 

“exercícios de copiação”. Sem reflexão crítica, os alunos se limitam a apenas transcrever o que está no 

texto para responder a tais questões. 
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Oficina 1: Eu e o lugar onde vivo (primeiras impressões) 

 

 

 

As atividades, cada uma delas, então desenvolvidas, levavam cerca de uma 

semana para serem contempladas. Os alunos nem sempre vinham às aulas e às vezes a 

escola ficava sem funcionar por causa de motivos os mais diversos: paradas nacionais, 

ônibus escolar quebrado ou parado por falta de pagamento por parte do município etc. 

Aqui começamos as atividades de 2017. Continuamos nossa pesquisa com os 

alunos que não conseguiram ir para a série seguinte, em 2017. Para incentivá-los, lhes 

entregamos um caderno para registro das atividades. Eles se sentiram importantes e 

alguns deles até chegaram a fazer desenhos para diferenciar um caderno do outro. 

 
Figura 28 – Desenhos dos alunos para identificação em seuscadernos. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 

 

 
Prosseguimos então com as oficinas que a seguir, são descritas. 

 

Esta primeira oficina foi realizada com a intenção de dar voz ao aluno no que se 

refere a seus anseios e interesses, tanto no que se referia à sua vida pessoal quanto 

escolar, com vista a se definir uma proposta de trabalho que fosse mais significativa 

para a turma. 

Objetivos 
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Promover aproximação da professora com a turma; estabelecer um primeiro 

contato de cumplicidade e parceria professora-alunos; levantar situações-problema 

comuns ao grupo; realizar as primeiras observações de escrita da turma. 

 
Gêneros em pauta 

Lista
25

 

Desenho
26

 

Encaminhamentos e reflexões acerca da oficina 

Depois dos primeiros instantes de conversa informal, através da qual 

alguns alunos falaram sobre si mesmos, o lugar onde vivem e a escola onde estudam, 

foi-lhes proposto que escrevessem os pontos que consideravam “bons” e os que 

consideravam “ruins”, em sua escola e em seu bairro. 

As primeiras resistências tiveram início nesse momento, por alguns alunos, 

alegando que não iriam fazer a atividade, pois ela não era necessária. Com a 

possibilidade que demos de escrever apenas em monossílabos, o número de resistentes 

caiu, embora alguns ainda permanecessem, negando-se a realizar o que estava 

proposto. 

Esse fato nos permitiu conhecer alguns dos alunos mais velhos da turma, 

os mais resistentes, e isso foi importante porque percebemos que sua tal atitude 

provinha de uma dificuldade pessoal. Não se tratava, simplesmente, de “não querer” 

fazer. Não era que eles não quisessem fazer, mas disseram, cada  um em particular,  

que não sabiam escrever. 

A vergonha de já estar com mais de 13 anos e ainda não saber ler nem 

escrever foi nitidamente percebida por nós. Surpreendente é que esses alunos não 

demonstraram nenhum constrangimento ao falar na sala de aula, em nossa conversa 

inicial. O problema, então, não era relativo à fala, mas ao fato de não saberem 

escrever. E era essa limitação que eles não queriam dar a conhecer aos demais. 

Diante disso, foi-lhes concedido o pedido de desenhar, mostrar o que  

não era bom e ruim, através do desenho. Essa concessão acabou sendo estendida a 

25 
Lista: texto em que se relacionam pessoas ou coisas, obedecendo-se uma sequência alfabética, numeral, 

temporal, cronológica, etc.: lista telefônica, lista de mercadorias, lista de compras, lista de chamada, etc. 

26 
O desenho é uma forma de manifestação da arte, o artista transfere para o papel imagens e criações da 

sua imaginação. É basicamente uma composição bidimensional. In: www.brasilescola.com.br 

http://www.brasilescola.com.br/
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todos, o que nos sensibilizou para mais uma observação: a alegria de estar com 

material artístico (lápis de cor, canetinhas hidrocor etc) e papel em uma aula que não 

era necessariamente de artes. 

Como na maioria das atividades que eram propostas a eles, pediam para 

desenhar, buscamos compreender esse fato e encontramos na psicopedagogia uma 

explicação interessante quanto a isso, através de Pain (1992, p.61): “o que podemos 

avaliar através do desenho [...] é a capacidade do pensamento para construir uma 

organização coerente e harmoniosa e elaborar a emoção”. No nosso caso, mesmo 

entre os alunos que sabiam ler e escrever, iniciavam sua escrita, não raro, a partir do 

desenho que faziam primeiro. Esta autora ainda nos diz que “o pensamento fala 

através do desenho onde se diz mal ou não se diz nada”. O desenho não é o nosso 

objeto de análise, porém, também se constitui linguagem quando a criança não 

consegue se expressar verbalmente e de repente, nós, professores de português, 

quando limitados a uma visão unilateral da aprendizagem dos nossos alunos 

poderemos estar até lhes tirando uma oportunidade de terem um ponto de partida 

possível para iniciarem seus escritos. 

Esse ponto de partida pode ser o desenho e se lembrarmos de nossos 

antepassados, foi assim que se manifestaram há milhões de anos, através da arte 

rupestre, como registra a história: 

 

Um outro ponto interessante a destacar foi a realização das listas. Estas se 

apresentavam, inicialmente, com poucos itens elencados, mas, na medida em  que 

eles iam entregando a atividade e nós íamos lendo juntos o que eles escreviam, 

sentiam necessidade de acrescentar mais informações. Percebemos a necessidade 

latente de oferecer sempre alguma avaliação ou devolutiva da atividade realizada por 

27 
Portal da arte: Portal criado em 1999 com o intuito de tornar a arte mais fácil e prazerosa de se 

conhecer. Pretendemos atingir todos os públicos, de todas as idades, através de vídeos, ilustrações, textos 

e todos as midias futuras que vierem a ser acessíveis. Pesquisamos em diversas fontes e fazemos um mix 

das informações, sempre verificando e comparando as mesmas para dar autenticidade ao nosso conteúdo. 

Todo o conteúdo aqui encontrado é gratuito e livre para compartilhar de acordo com a especificação de 

cada autor e obra. 

A arte rupestre consistiu na maneira utilizada para se ilustrar 

sonhos e cenas do cotidiano. Símbolos da vida, da morte, de céu e 

da terra foram encontrados nas paredes cálidas das cavernas. (In: 
portaldaarte.com.br)

27
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Translineação da passagem escrita pela aluna 

 

 

 

eles, mesmo que esta fosse dada já como terminada. Essa atitude da professora revela 

que, na interação pedagógica, é sempre importante que o professor emita uma 

apreciação sobre o que o aluno faz. 

Veiga Simão (2008, p. 133), pontua o quanto é relevante que os alunos 

recebam feedback do professor para que possam perceber se estão indo no “caminho 

certo ou se é necessário fazer ajustamentos, para atingir o(s) objectivo(s)”. 

Constatamos que além disso, o aluno se sente mais valorizado uma vez que recebeu a 

devida atenção para o que produziu. 

Para ilustrar as práticas de escrita realizadas pelos alunos, expomos nas 

figuras 26 e 27 dois dos exemplares dessa primeira oficina. Tais figuras evidenciam 

dois elementos em comum citados pelos alunos: violência e acúmulo de lixo. 

Embora isso possa ser visto por grande parte das pessoas como problema 

sério, para os alunos, trata-se de uma situação comum, corriqueira e que, 

naturalmente, faz parte do ambiente em que eles estão inseridos. Ou seja, violência e 

lixo não são, necessariamente, problemas, apenas não são “coisas boas” para se 

conviver. A julgar pela recorrência desses elementos (lixo, violência) nos desenhos 

dos alunos, é possível compreender o porquê da “naturalização” desses fatos: eles 

nasceram nesse contexto e ainda vivem nele. 

Já nesta primeira oficina pudemos contemplar algumas opiniões 

construídas com base em suas próprias experiências de vida, bem como suas próprias 

percepções do ambiente social do qual fazem parte. 

 

 
Figura 29 – Lista produzida por uma aluna da turma (exemplo 1) 

 

Oquetemdemelhornomeubairro 
1- Os amigo 
2- As família 

Oque tem depior ou oque eunão 
gosto no meubairro 

1- Os bandidos 
2- A poluição 
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Translineação da passagem escrita pela aluna 

Oficina 2: Meus hábitos e ojerizas 

 
 
 
 
 
 

Fonte : Acervo da pesquisa. 

 
Figura 30 – Lista produzida por uma aluna da turma (exemplo 2) 

Fonte: Acervo da pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Procurando ampliar a oficina anterior, esta oficina se dedicou a explorar mais 

individual e particularmente o que cada aluno realizava como atividade cotidiana, o que 

estava entre sua preferência e sua eventual rejeição. 

Objetivos 

 
Despertar o interesse em escrever . Fazê-los reconhecerem-se importantes como 

acham o jogador de futebol uma pessoa importante e vencedora. Suscitar os sonhos de 

realização e ver a escrita como necessidade de expressão de si próprios. 

O que tem de melhor no meu bairro 
1- Paisagem 

1- pé de pitomba 
2- o colegio 

O que tem de pior ou o que eu não 
gosto no meu bairro 

1- maconheiros 
2- bebados 
3- homem quereno bater com 

“pal” em crianças 
4- meninas grávidas de 15 

anos 
5- lixos por toda rua 
6- cobras e escorpiões 
7- pessoas fofoqueiras e fausas 
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Gênero em pauta 

Entrevista
28

 

Encaminhamentos e reflexões acerca da oficina 
 

Ao levarmos os alunos para a sala de informática e constatarmos o interesse  

geral de acessar sites com relatos de vidas de artistas e pessoas famosas, especialmente 

o jogador de futebol Neymar Júnior, propomos-lhes então responder a entrevistas como 

o próprio Neymar o fez à imprensa e levamos uma entrevista com o ídolo, a qual está 

reproduzida na Figura 21 deste trabalho. Eles poderiam responder monossilabicamente 

sobre seus gostos alimentares, comportamentos e perspectivas de vida futura. 

Consideramos a importância de trazermos o gênero entrevista, dado aos 

objetivos que elencamos e que já foram mencionados, corroborando o que nos diz JCC 

Neto, AP dos Santos apud Morin, 1973: 

A entrevista é uma intervenção, sempre orientada para uma 

comunicação de informações. Mas este processo informativo, sempre 

presente, pode não ser o processo nem o fim essencial da entrevista; é o 

processo psico-afetivo ligado à comunicação que pode ser o mais 

importante, embora de maneira diferente, tanto no domínio das ciências 

humanas quanto no domínio dos veículos de massa (MORIN, 1973, p. 

116). 

Como pretendíamos incentivá-los a abandonar a aversão de escrever, 

pretendíamos colocá-los em um processo de afetividade consigo mesmo e conosco por 

entendermos que as dificuldades de relacionamento com os colegas da turma e da escola 

em geral, vinham de algo mais profundo: a não-aceitação pessoal. Interessante seria 

aceitarem-se, falando de si para o mundo – e esse mundo seriam os outros colegas. 

Promovemos então, após a leitura da entrevista com Neymar, a entrevista 

com eles. Entregamos a folha com as perguntas e iam respondendo a cada item que era 

lido por nós. Dessa forma, todos eram entrevistados e tinham suas respostas 

 
28 

A Entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa veiculado, sobretudo, 

pelos meios de comunicação: jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros.[...] A Entrevista 

possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação 

de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez propõe um debate sobre determinado tema, 

onde o discurso direto é sua principal característica. In: https://www.todamateria.com.br/genero-textual- 

entrevista. 

http://www.todamateria.com.br/genero-textual-
http://www.todamateria.com.br/genero-textual-
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socializadas ao mesmo tempo. Foi de forma entusiasmada que responderam à entrevista. 

Mesmo os que se diziam não saber escrever, tentavam fazê-lo perguntando as letras que 

compunham o que queriam responder. 

Nessa proposta, já havíamos escolhido fazermos a autobiografia e preferimos 

irmos aos poucos definindo que aspectos da vida de cada um teria na composição de 

seus textos. 

Dessa forma, a temática de cada oficina foi sendo elaborada de acordo com o 

que era suscitado na oficina anterior, a partir da participação dos alunos nas discussões 

dos textos que levávamos, vídeos, enfim, dos artefatos que usávamos em sala de aula. 

 

  Oficina 3 – Meus sonhos  

 
 

A oficina anterior trouxe expectativas em relação ao desejo de realização futura 

dos alunos. Esse caráter flexível do projeto de letramento deve ser vivenciado nesta 

oficina de letramento, dada a oportunidade que se abre ao aluno para dar continuidade 

ao seu processo de escrita. 

Objetivos 

 
Refletir acerca do percurso da vida de cada um. Incentivá-los a expor seu desejo de 

realização pessoal. 

 

Gênero em pauta 

Relato pessoal
29

 

Encaminhamentos e reflexões acerca da oficina 

 
Iniciamos com o vídeo Torcida da vida

30
. O vídeo retrata um ciclo: as pessoas 

nascem, crescem, vivem e geram outras vidas, e assim sucessivamente. A valorização 

da vida é um destaque no vídeo. Nosso objetivo foi o de motivá-los a escrever sendo 

“influenciado” por essa valorização a escrever. 

 
29 

O Relato Pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou 

acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e 

sentimentos expressos pelo narrador. In: https://www.todamateria.com.br/relato-pessoal 

30 
O vídeo “Torcida da vida” está no you tube, In:https://www.youtube.com/watch?v=UrdkBm_b-lY, e a 

autoria do texto é atribuída ao escritor Carlos Drummond de Andrade . 

http://www.todamateria.com.br/relato-pessoal
http://www.todamateria.com.br/relato-pessoal
http://www.youtube.com/watch?v=UrdkBm_b-lY
http://www.youtube.com/watch?v=UrdkBm_b-lY
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Para que pudessem compreender o teor da pergunta, conversamos a 

respeito do vídeo assistido e percebemos que, apesar de o vídeo não ser muito difícil 

de ser compreendido, esse entendimento não foi alcançado por todos. A começar pela 

palavra “torcida”: eles não conseguiam desvencilhar o sentido da palavra de 

modalidades esportivas. Dar o tratamento conotativo do termo “Torcida da vida” não 

foi tão simples quanto as imagens do vídeo evidenciavam. Mesmo assim, depois de 

alguns momentos de esclarecimentos, conseguimos que compreendessem. 

Todavia, apesar de a mensagem do vídeo ser positiva, eles não se 

identificaram com ela, pois sugere que todos nós passamos pelas mesmas situações: 

desde antes do nascimento, todos tivemos uma família amorosa, uma família que 

“torceu” por nós, acompanhando cada passo que por nós foi dado e essa não era a 

realidade da maioria, ou seja, não faziam parte de uma família tão amorosa assim. Isso 

nos fez utilizar de outro vídeo, pois, assim como para Kleiman (2000, p. 224) nos 

interessava muito se esses alunos se “interessam ou não por um tema ou por um tipo 

de texto [...] porque o andamento da aula pode depender desses fatores”. E dependia 

mesmo, por isso é que sempre procuramos lhes levar algo motivador para trabalhar 

com eles. 

Diante dessa situação, levamos o vídeo “quais obstáculos você tem 

enfrentado, Nick Vijicic ?” Nesse vídeo, um missionário evangélico que faz palestras 

pelo mundo inteiro, conta um pouco de sua vida e como superou o fato de ter nascido 

sem braços nem pernas, vítima que foi da Talidomida.
31

 

Se no primeiro vídeo (“Torcida da vida”), as pessoas lá mostradas tinham 

motivos de sobra para serem felizes, por isso tanta alegria e amor estavam retratados 

no vídeo, na história do Nick isso não aconteceu: ele foi recebido pelo próprio pai 

como uma “aberração”. Depois de algum tempo é que ele pôde, de fato, ser aceito. 

Com essa história eles se identificaram mais e responderam de forma mais positiva à 

questão anterior “Você torce pelo quê ?” Estabelecemos uma analogia entre a história 

do Nick e a deles, no sentido de lhes fazer recordar o que precisava ser superado para 

alcançarem êxito em algo que desejavam. Ou seja, qual seria a torcida da vida deles. 

31 
A talidomida foi introduzida, no final dos anos 1950, como um sedativo. A droga era dada às mulheres 

grávidas para combater os sintomas do enjoo matinal, mas o uso durante a gestação restringiu o 

crescimento dos membros dos bebês, que nasceram com má formação nas pernas e braços. In: 

ttps://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2013/07/130725_brasil_talidomida_gm 

http://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2013/07/130725_brasil_talidomida_gm
http://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2013/07/130725_brasil_talidomida_gm
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Quanto aos sonhos, foram sendo expostos aos poucos, desde o futuro 

profissional ao simples desejo de sair do barraco onde mora e ir pra uma casa de 

verdade
32

. 

  Oficina 4 – Meu nome  

 
 

Observando que eles se tratavam mais por apelidos ou termos pejorativos, 

surgiu a necessidade de se trabalhar com o nome de cada um, sua representação dada 

a partir da família a partir de uma entrevista que eles mesmos fariam, em casa. 

Objetivos 

 
Promover reflexão acerca da importância do nome de cada um; Acionar as 

estratégias de leitura a partir do levantamento de hipóteses acerca do título do 

poema “Gente tem sobrenome”, de Toquinho; Contribuir com a montagem de seu 

texto autobiográfico, compreendendo a razão do nome do protagonista do filme 

“Meu nome é Rádio” o qual é baseado em história real. 

 

Gêneros em pauta 

Poema-canção ; autorretrato; Filme; 

Encaminhamentos e reflexões acerca da oficina 

Um hábito recorrente entre os alunos era o fato de se chamarem por um apelido 

ou qualquer outro termo, na maioria das vezes, pejorativo. Questionados sobre a 

razão desse tratamento, e por que não o uso do nome que tinham em registro de 

nascimento, não lhes parecia nada demais. Resolvemos então levar o poema-canção 

“Gente tem sobrenome”, de Toquinho. Começamos por perguntar o que o título do 

poema sugeria, do que eles achavam que se tratava o poema. Logo depois, se 

sabiam o que seria nome e o que seria sobrenome. (Não sabiam a diferença.) 

 

 Gente Tem Sobrenome 

Toquinho 
 

Todas as coisas têm nome 

Casa, janela e jardim 

Coisas não têm sobrenome 

Mas a gente sim 

 

Todo brinquedo tem nome 

Bola, boneca e patins 

Brinquedos não têm sobrenome 

Mas a gente sim 

 
Coisas gostosas têm nome 

 
 

 

32 
Tínhamos M.L.S.G., uma menina de 15 anos, morando em um acampamento do movimento dos sem- 

terra, próximo à escola. Seu grande sonho, inicialmente, era essa: morar em uma casa de verdade. Em um 

registro posterior, depois de algumas aulas, ela acrescentou a esse sonho, o desejo de ser veterinária. 
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Figura 31 – Imagem do vídeo “Gente tem sobrenome” 

 

 

 
 

Todas as flores têm nome 

Rosa, camélia e jasmim 

Flores não têm sobrenome 

Mas a gente sim 

 

O Chico é Buarque, Caetano é Veloso 

O Ari foi Barroso também 

E tem os que são Jorge, tem o Jorge 

Amado 

Tem outro que é o Jorge Ben 

Quem tem apelido, Dedé, Zacarias 

Mussum e a Fafá de Belém 

Tem sempre um nome e depois do nome 

Tem sobrenome também 

Bolo, mingau e pudim 

Doces não têm sobrenome 

Mas a gente sim 
 

Renato é Aragão, o que faz confusão 

Carlitos é o Charles Chaplin 

E tem o Vinícius, que era de Moraes 

E o Tom Brasileiro é Jobim 
 

Quem tem apelido, Zico, Maguila 

Xuxa, Pelé e He-man 

Tem sempre um nome e depois do nome 

Tem sobrenome também 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=oT5fhVXzKTs 

Obviamente que não conheciam alguns nomes citados no texto, mas apelamos 

para o fato de as pessoas serem identificadas pelos nomes que tem, e isso independe dos 

apelidos pelos quais venham a ser chamados. 

Em seguida, ao fazer a chamada, a realizamos de forma diferente: chamando-os 

pelo sobrenome e os colegas tentariam dizer de quem seria o sobrenome chamado. 

Pouquíssimos conheciam o sobrenome do colega e os que sabiam eram apenas os que 

tinham maior proximidade um com o outro. Questionados se sabiam quem teria 

escolhido seus nomes, afirmaram não saber. 

Dessa forma, elaboramos um questionário para ser levado para casa e, 

juntamente com os pais ou responsáveis (alguns deles não moravam com os pais), 

responderiam e trariam de volta. 

Foi muito difícil ter essa atividade contemplada, pois alguns alegaram que a 

família, assim como eles, não sabia ler nem escrever. Pedimos então que solicitassem a 

http://www.youtube.com/watch?v=oT5fhVXzKTs
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ajuda de um vizinho ou pessoa próxima que pudesse fazer isso para eles. Outros ainda, 

demoraram um pouco para trazerem de volta, mas, no fim, conseguimos que quase 

todos a realizassem. 

Nas aulas seguintes assistimos ao filme “Meu nome é Rádio”
33

: um filme que 

nos leva à reflexão de como precisamos compreender as dificuldades das pessoas para 

poder ajudá-las e até integrá-las à sociedade quando essas diferenças são tão marcantes 

e discriminatórias como a do protagonista. Foram feitas algumas pausas durante a 

exibição do filme para que pudéssemos discutir alguns pontos e também verificar se 

estavam compreendendo a narrativa. Os pontos que  lhes deixavam  mais atentos eram 

os que mostravam Rádio ser agredido pelos alunos do professor-treinador e quando da 

emoção da morte de sua mãe. 

Realizamos ainda, um momento em que eles foram convidados a desenharem 

seu rosto no papel. Demos algumas dicas de desenho de rosto e assim tentaram fazer  

seu próprio desenho. 

Procuramos, nesta oficina, valorizar cada um a partir do seu nome e com os 

dados da pesquisa feita feita em casa, acrescentar mais este item na produção de sua 

autobiografia. 

 

 
Depois da trajetória de vida esboçada até aqui, os alunos vieram a refletir sobre 

quem são, numa perspectiva do que cada um pode e deve ser visto pela sociedade, pela 

família e principalmente, por eles mesmos. O mais importante aqui é possibilitá-los 

dizer tudo isso através do empoderamento que a escrita lhes pôde proporcionar. 

Objetivos 

Resgatar, obedecendo a uma ordem cronológica (anos) fatos importantes que 

marcaram a vida dos alunos. 

 

Gêneros em pauta 

Linha do tempo 
 

33 
O Filme é baseado na história real de James Robert Kennedy, um jovem negro que possui problemas 

mentais, mas que chama a atenção de um treinador de futebol americano que acaba por integrá-lo nos 

treinos e enfrentando a família, a escola, os pais dos alunos que treinava para ajudar Rádio. 

 
Oficina 5 – Ecologia dos alunos (Quem eu sou ?) 
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Autobiografia 

Encaminhamentos e reflexões acerca da oficina 
 

Iniciamos nosso trabalho pedindo-lhes que pensassem sobre onde gostariam de 

chegar, preenchendo com uma palavra cada degrau de uma escada. Essa seria a escada 

da sua vida, o caminho que teriam que percorrer para chegar ao lugar que desejassem. A 

figura 27 mostra a atividade proposta. Sabemos que tratamos de seus sonhos na oficina 

3, entretanto, consideramos relevante a retomada desse tema para que pudessem refletir 

sobre os passos que teriam que dar para o alcance de seus objetivos, além de 

verificarmos em que nível sabiam os caminhos que deveriam seguir, isto é, os degraus 

que deveriam subir rumo ao seu futuro. Como as outras atividades, puderam lidar com 

desenhos, desta vez, pintando o modelo como quisessem: menino ou menina. 

Figura 32 – Atividade inicial: “Onde quero chegar ?” 
 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 
 
 

Em seguida, a atividade da Linha do tempo, através da qual, como se pode ver  

na figura 28, o aluno preencheria, a partir do ano de seu nascimento, cinco fatos 

marcantes ou que desejasse registrar ao longo da sua vida. Nos quadros superiores, 

colocariam o ano que decidissem destacar e nos inferiores, uma síntese do que 

aconteceu, a razão ela qual se destacou o acontecimento, etc. 
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Fonte: Acervo da pesquisa 

 
Para concluir o texto da autobiografia, pedimos que organizassem todas as 

informações que produziram até o momento em um único texto com subtítulos. Dessa 

forma, assim pedimos: 

 
Quadro 4 – Proposta de organização para texto final 

 

AO LONGO DE NOSSO TRABALHO VOCÊ TEM ACUMULADO DIVERSAS INFORMAÇÕES A SEU 
RESPEITO, SOBRE SUA PRÓPRIA HISTÓRIA DE VIDA, VAMOS ORGANIZAR TUDO EM UM ÚNICO 
TEXTO ? 
VEJAMOS OS TÍTULOS QUE PODEM TER SUA HISTÓRIA DE VIDA, A PARTIR DO SEU NOME. 
EU... 

MEU NOME... 
A MINHA INFÂNCIA 
MEU(S) MOMENTO(S) HOJE 
MAIS SOBRE MIM... 
PERSONALIDADE 
O QUE MAIS GOSTO DE FAZER 

O MEU GRANDE SONHO 

 
Essa foi a última atividade para chegarmos ao texto final da autobiografia. 

Destacamos um texto em especial, de uma aluna com quem estivemos em 2016 e, 

mesmo não participando conosco em todas as oficinas de 2017, por já se encontrar no 

sexto ano, ao pedirmos para escrever, assim o fez: 

Figura 33 – Atividade de “Linha do tempo” 
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Quadro 5 – Atividade realizada 
 

Olá, eusou J. tenho 12 anos, vou falarum pouco sobre mim. Bem, sou maisuma menina normal, que gosta de 

ter muitos amigos ao meu redor, Tenho poucos amigos mais sei que são os melhores. 

Bom vou dar um aviso a você, sou muito estressada. Quando mechem comigo, posso ate quebra um braço, 

mais fora isso sou um amor de pessoa. Meio louca mais meu jeitinho e perfeitinho com alguns detalhes 

loucos. Bem, meu nome e bem normal, eu acho. Bom a primeira letra do meu nome e a mesma do meu 

Pai de sangue, mais acho que minha mãe gostava muito de de Jennifer e decidiu colocar meu nome J.E.S.S. 

[...]eu não melembro muitoda minha infância mais ok, bamo lá, Na minha infância gostavamuito de brincar 

Na rua com minhas visinhas, agente brincava de amarelinha, esconde-esconde, esconde-chinela, cobra-cega, 

queimada, futibol, e um pouco de boneca e casinha, mais eu não gostava muito de brincar de boneca e casinha 

não sei porque mais eu era sempre a mais esportiva e sou até hoje. A minha personalidade e um pouco 

Forte não sei muito bem. Sou boa em tarefas de casa e da escola também, ginásio so boa, 

esportes, claro ótima como sempre. Bem não tenho muita coisa pra falar e so isso. 

MAIS SOBRE MIM... 

Além de gostar de brincar com minhas amigas, gosto também de falar com os professores quando termino o dever. 

Á e também gosto de falar com as minhas professoras antigas. A professora Andreia é uma delas, 

Estudei com ela no quinto ano, e agora estou no sesto ano, graças a ela e ao professor Anderson, sou muito grata a 

Eles. Bem eu moro em São Gonçalo do Amarante em natal. Não tenho muito o que falar de mim. Bem essa sou Eu. 

MEU(S MOMENTO(S HOJE 

Bemestouemumdomingotranquilo como sempre, hoje euvariacasa, limpeioespelho evimfazerutrabalho, 

neste momento eu estou olhando para uma linda paisagem da janela de casa um moro cheio de árvores lindas e 

coloridas, passarinhos, micos e (etc . Esses foi meus momentos de hoje. 

O QUE MAIS GOSTO DE FAZER 

O que eu mais gosto de fazer ? é difícil saber porque gosto muito de fazer qualquer coisa mais acho que o que eu 

mais gosto de fazer é brincar com meus amigos na escola e jogar no meu facebook. 

O MEU GRANDE SONHO 
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O meu grande sonho ? meu grande sonho desde pequena é ser “BAILARINA”. Os vestidos, as sapatinhas, a dança, 

Os passos, tudo muito bem feito, mas hoje em dia eu quero ser jogadora de futisal, de handebol ou vôlei. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Figura 34 – Abertura do Capítulo 5 
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34 
Desenhos feitos pelos alunos por ocasião de um de nossas atividades. O desenho foi uma constante 

manifestação do que gostariam de expressar . 

Neste último capítulo retomamos as questões norteadoras de nossa 

pesquisa, buscando respondê-las com base no que desenvolvemos 

com nossos alunos até aqui. 
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A primeira pergunta que fizemos foi O que se pode evidenciar, na escrita dos 

alunos, analisando, inclusive os eventuais “erros” de gramática, em relação ao que 

pensam sobre a escrita ? 

Analisando os escritos dos alunos, substituímos o termo erros de escrita pelo  

que fora dado por Lemle (1987): falhas de escrita, ao se referir ao aspecto ortográfico 

das palavras. A pesquisadora classifica essas falhas em três ordens. Vale salientar que 

sua pesquisa é direcionada às classes de alfabetização, crianças que estão em sua 

caminhada inicial do processo de aquisição da escrita e, portanto, diferentes da faixa 

etária de nosso público-alvo nesta pesquisa. 

Dessa forma pudemos constatar que nossos alunos não cometem algumas 

35
falhas de primeira ordem como repetição de letras ou o conhecimento inseguro do 

formato de alguma letra, entre outros. 

Diferente do que os próprios alunos diziam, eles viam a sala dividida em dois 

grupos, os que sabiam ler e escrever e os que não sabiam ler nem escrever - 

conseguimos discernir que não haviam alunos que não soubessem absolutamente 

escrever nada, mas que havia a necessidade de serem “vistos” e “ouvidos” no ponto do 

caminho em que se encontravam para conseguir chegar a uma escrita alfabética, para 

conseguir alcançar uma leitura com a devida compreensão, de fato, do que estava sendo 

lido – e isso não só no campo da leitura explícita. 

Na verdade o que tínhamos eram alunos que cometiam as falhas de segunda 

ordem, tal como Lemle (1987) mostrou: faziam a correspondência entre letra e som 

ignorando a peculiaridade na distribuição das letras, ou seja, sem identificar as 

ocorrências de “u” e “o”/ “ão” e “am”/ “rr” e “r” que em algumas palavras têm a mesma 

pronúncia. 

Outros cometiam as falhas de terceira ordem, confundindo as variantes do som 

/s/ que pode ser representado pelas letras c,s,ç e os dígrafos ss, sc, xc ou ainda a troca de 

“u” por “l” em sílabas finais. 

35 
As falhas aqui em referência são as evidenciadas nos estudos de Lemle (1987, p.40-42) em que ela 

classifica como falhas de primeira ordem (quando o aprendiz ainda está na fase de dominar as 

capacidades prévias da alfabetização: leitura lenta, soletração de cada sílaba, repetições de letras, trocas 

na ordem das letras), de segunda ordem e de terceira ordem, os erros cometidos no processo de aquisição 

da escrita. 
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Existem outros aspectos a serem evidenciados como no campo morfológico, a 

influências das variações dialetais na expressão escrita, aspectos esses que nos levaram 

a confirmar que por mais resistências em escrever que os alunos demonstrassem, 

quando o faziam mostravam as reais dificuldades que precisavam ser trabalhadas e que 

dificuldades como essas, recorrentes em nossas salas de aulas, precisam ser 

reconhecidas individualmente, assim como o médico atende cada paciente em  

particular, cada aluno colocado sob nossa responsabilidade precisa ser atendido em suas 

necessidades de aprendizagem particularmente. E aí reside muito do fracasso escolar 

pois esse atendimento na peculiaridade de aprendizagem de cada um nem sempre é 

possível realizar. 

Uma outra evidência é que, mesmo os que se diziam “não saber nada”, sabiam 

discriminar as letras do alfabeto e até o nome delas, tinham consciência da unidade 

palavra e sabiam distribuir as palavras no papel, embora quando copiassem do quadro 

faziam tal qual a divisão da professora. Isso significa que tinham saberes, só que 

estavam no meio do percurso de um processo de aquisição de escrita que ainda não 

havia sido sistematizado, mas que se encontrava a caminho. 

Nossa segunda pergunta foi O que pode ser viável no ensino-aprendizagem do 

sistema de escrita quando este emerge sob uma perspectiva de prática social a alunos 

que não veem importância no ato de escrever ? 

Costumamos afirmar com muita convicção que nossos alunos não gostam de ler, 

não gostam de escrever. No entanto, eles o fazem cotidianamente, da maneira deles 

ainda que seja acessando suas redes sociais ao mesmo tempo em que se recusam a 

responder exercícios formais nas aulas de língua portuguesa. 

De fato, eles não percebem que fazem uso da linguagem e que precisam dela. 

Em certa ocasião, um dos alunos que se dizia totalmente incapaz de ler ou escrever 

alguma coisa afirmou que não precisava de português porque ia ganhar muito dinheiro 

na vaquejada e só queria mesmo aprender matemática que era pra contar o dinheiro que 

ia ganhar. 

Diante disso, o que fazer ? Nós apelamos para uma proposta de cunho 

identitário, já que havia uma necessidade de se expressar nas redes sociais, por que não 
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falar de si mesmos ? Se era tão bom ver as notícias dos artistas e dos amigos, seria bom 

também escrever para o mundo as suas próprias notícias. Nossa proposta procurou levá- 

los para uma reflexão pessoal de quem são, como estão e quem pretender ser, como 

pretendem fazer para alcançar o que pretendem ? 

Fizemos algumas gravações, tivemos muitas conversas, sempre no intuito de lhes 

incentivar e mostrar que não se aprende língua portuguesa apenas para se obter uma  

nota ou passar de ano na escola e assim lhes propusemos fazer uso da sua língua 

portuguesa para se pronunciar. 

Nas conversas, eles se mostravam conscientes de que os pais não tiveram a 

oportunidade que eles estão tendo de aprender, no entanto, a repetência deixa sequelas 

nos alunos e uma delas é o não acreditar mais em si mesmos. 

A nossa terceira e última pergunta Como um projeto de letramento pode 

ressignificar o ensino com foco na escrita em turma de alfabetizandos fora de faixa ?, 

constituiu-se na verdade no sentido do nosso trabalho. Sabemos que é preciso conhecer 

todas as letras do alfabeto, compreender sua estabilidade para formar palavras, mas 

antes de qualquer ensino é preciso conhecermos como os nossos alunos podem 

aprender, como eles pensam, quais são suas inquietações, o que poderá motivá-los, que 

desafio pode ser lançado, que problemas podem ser trabalhados, uma rede de princípios 

– “[...]comunidade de aprendizagem, ensino com gêneros, prática social, resolução de 

problemas, [...] agentes de letramento, aprendizagem situada [...]” (Oliveira,2010) - que 

integra o projeto de letramento e faz dele um dispositivo didático que aproxima o ensino 

à aprendizagem do aluno. 

O projeto de letramento nos possibilita um trabalho que parte dos próprios 

alunos, desmistificando a prática muito comum de começarmos com nossos alunos 

sempre ensinando o que achamos que eles não sabem e devem saber. Em se tratando de 

alfabetização isso é ainda mais comum, pois a tendência é de que eles precisam ter em 

mente todas as letras do alfabeto para que só depois, bem depois cheguem aos textos de 

fato. Os nossos alunos dificilmente vão compreender alguma coisa que os levemos 

apenas a partir de nossa visão unilateral. Precisamos mudar o olhar, ressignificar uma 

aula de língua portuguesa exige o se colocar no lugar do aluno e em alguns momentos, 
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se colocar com ele diante de situações as mais diversas, sermos agentes de letramento, 

vê-los como agentes também. 

Na experiência que tivemos colocando alunos cúmplices de alunos, por diversas 

atividades eles fizeram isso, puderam se perceber responsáveis pela aprendizagem do 

outro também e conseguiram alcançar êxito pessoal por isso. 

Nesse aspecto do projeto de letramento, encontramos uma convergência com 

Valdemarin (2000, p.51) quando cita um posicionamento de Rousseau em relação à 

construção do fortalecimento individual dos nossos alunos e nos esclarece que esse 

fortalecimento individual não é 

[...] o individualismo exacerbado e egoísta praticado em nossos dias, 

mas a prática das próprias potencialidades, do desenvolvimento de 

capacidades que, voltadas para a conservação de si, para a autonomia, 

implementem a formação de seres humanos que possuam condições de 

não se submeterem aos poderes estabelecidos porque capazes de 

julgamentos e realizações próprias. 

Essa postura torna-se uma oportunidade de dar a voz a quem já não tem mais o 

desejo de falar, resgatar o desejo que deveria ser natural de aprender na escola porque o 

que se aprender lá vai servir pra agir na vida social (OLIVEIRA, 2017). Sendo bem 

literal, por ser muito adequado à turma com quem trabalhamos nesta pesquisa, ao que 

colocou Oliveira (2017, p.282) “[...]ler e escrever para agir na vida social”. 

Para nós foi enriquecedor e muito esclarecedor trabalhar a partir de um problema 

e não um problema disfarçado, mas real; não um problema que as autoridades da escola 

julgaram que deveria ser tema de um projeto, mas algo suscitado a partir dos mais 

interessados uma vez que eles é que vão colocar as mãos na massa para realizar. É essa 

ressignificação que precisa ser buscada e alcançada e isso para atender a cada demanda 

que se apresentar sob nossa responsabilidade. 

Compreender que cada aluno é um aluno, cada turma é uma turma e que 

portanto, corroborando o projeto de letramento, a aprendizagem é situada implica em 

uma quebra não só de paradigma, mas de valores cruciais como o de reconhecer que 

nossos alunos têm sim, o direito a ter direitos (VAIDERGORN, 2000) e o de aprender a 

ler, seja nos seus anos iniciais de escola seja no fim, constitui apenas UM dos seus 

direitos. Quanto a nós, não importa se o alcançamos no 5º ano ou no ensino médio, não 
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importa por quem ele passou despercebido, se nós o percebemos, está conosco a 

responsabilidade de não lhe furtar de seu direito de aprendizagem. 
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ESCOLA   

PROFA:    

ALUNO(A):    

 

Conhecendo algumas curiosidades sobre o Meu nome: 

 

1) QUEM ESCOLHEU MEU NOME ? 

2) POR QUAL MOTIVO ESCOLHERAM ESTE NOME ? 

3) QUAL O SIGNIFICADO DO MEU NOME ? 

4) VOCÊ GOSTA DO SEU NOME ? SE SIM OU NÃO, EXPLIQUE O PORQUÊ. 

5) SE NÃO GOSTA DO SEU NOME, COMO GOSTARIA DE SE CHAMAR ? 

6) VOCÊ CONHECE PESSOAS COM O MESMO NOME QUE VOCÊ ? 

7) NA SUA SALA DE AULA EXISTE UM(A) COLEGA COM O MESMO NOME QUE 

O SEU ? 

8) VOCÊ TEM APELIDO ? QUAL É ? 

9) QUEM COLOCOU ESSE APELIDO EM VOCÊ ? 

10) O QUE ELE TEM A VER COM VOCÊ ? 

 
 

Crie outras perguntas para fazer com sua família. Escreva-as no outro lado desta folha. 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 
 

Apêndice 1 – “Linha do tempo” (adaptada da internet) 
 

 
Apêndice 2 – Entrevista com a família sobre a escolha do nome 
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ATIVIDADE PARA PRODUÇÃO COLETIVA DA CARTA DE PATROCÍNIO 

 

 

CARTA DE PATROCÍNIO 

Para fazermos uma carta de patrocínio, é necessário respondermos a algumas perguntas: 

I 

a) O que você quer conseguir com a carta ? 

b) Por que o patrocínio é importante ? 

II 

Agora, faça uma lista de produtos ou serviços que você deseja alcançar. 

III 

Faça uma lista com nomes de pessoas e/ou donos de comércio que você conhece e sabe que 

pode e sempre ajuda em outros eventos. 

 

 

 

 

Apêndice 3 – Questões dispostas para a elaboração de carta de patrocínio 
 

 

Apêndice 4 – Escada “Onde quero chegar ?” 
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2. ANEXOS 

Entrevista que serviu de modelo para resposta na segunda oficina de letramento 
 

Entrevista, um bate-bola super rápido ... 

Nome: Alana Rossoni 

Idade: 22 

Comprometido(a): Não 

Um mês: Fevereiro 

Um ano: 2011 

Uma letra: A 

Uma estação: Verão 

Uma flor: Rosas 

Uma fruta: Uva 

Uma matéria: Espanhol 

Um passatempo: Passeio 

Um esporte: Corrida 

Um herói: Meu Filho 

Um filme: A prova de fogo 

Uma música: Todas 

Um programa: CQC 

Um time: Corinthians 

Uma mania: Passar a mão nos cabelos 

Uma profissão: Administrar 

Um sonho: Viajar no mundo inteiro 

Uma coisa importante: Minha Mãe e 

meu Filho 

Uma sorte: Meu Filho 

Um medo: Medo de perder quem eu Amo 

Um amor: Victor 

Uma paixão: Victor 

Um desejo: Casa 

Um perfume: Glamour 

Adoro: Fazer amigos 

Odeio: Falsidade 

Amigos: Raros 

Um lugar: Praia 

Um cheiro: Campo 

Um horário: 18:00h 

Um sorvete: Chocolate 

Um ciúme: De td 

Uma cidade: Florianópolis 

Uma dor: Viver longe do meu amor 

Uma saudade: Daqueles que se foram, 

mas que se tornaram imortais em meu 

coração. 

Uma peça de roupa: Vestido 

É indispensável: Respeito 

Um website: http://www.google.com/ 

Um defeito: Sentimental 

Uma qualidade: Amiga 

Uma comida: Massa 

Um doce: Chocolate 

Uma frase: " As coisas mais importantes 

na vida não são coisas" 

http://www.google.com/
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Construção da linha do tempo 
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Questões “Bate-volta” 
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ATIVIDADE PARA PRODUÇÃO COLETIVA DA CARTA DE PATROCÍNIO 
 
 
 

CARTA DE PATROCÍNIO 
 

Para fazermos uma carta de patrocínio, é necessário respondermos a algumas perguntas: 

I 

a) O que você quer conseguir com a carta ? 

b) Por que o patrocínio é importante ? 

II 

Agora, faça uma lista de produtos ou serviços que você deseja alcançar. 

III 

Faça uma lista com nomes de pessoas e/ou donos de comércio que você conhece e sabe que 
pode e sempre ajuda em outros eventos. 

 

Produção individual 



105 
 

 
 
 

Produção coletiva 
 

Olho D’água do Carrilho, 13 de setembro de 2016 
 

 
Senhora Arlete Paiva, 

 

 
Nós, alnos do 5º ano “B”, da escola Jonas Escolástico de Noronha, vamos 

organizar um campeonato esportivo e gostaríamos de contar com a sua 

ajuda. 

Acreditamos que poderemos aprender muitas coisas com o esporte: jogar, 

não roubar, não ultrapassar as regras, ter mais união com os colegas e ter 

mais compreensão e amizade pelos colegas. 

Para que possamos realizar o campeonato precisaremos ter alguns gastos 

e por isso pedimos sua ajuda. 

A senhora pode nos ajudar como puder: com dinheiro ou equipamentos. 
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Texto : Torcida da vida 

Carlos Drummond de Andrade: "Mesmo antes de nascer, já tinha... 

"Mesmo antes de nascer, já tinha alguém torcendo por você. 
Tinha gente que torcia para você ser menino. 
Outros torciam para você ser menina. 
Torciam para você puxar a beleza da mãe, o bom humor do 
pai. 

Estavam torcendo para você nascer perfeito. 
Daí continuaram torcendo. 
Torceram pelo seu primeiro sorriso, pela primeira palavra, pelo 
primeiro passo. 
O seu primeiro dia de escola foi a maior torcida. E o primeiro 
gol, então? 

E de tanto torcerem por você, você aprendeu a torcer. 
Começou a torcer para ganhar muitos presentes e flagrar Papai 
Noel. 
Torcia o nariz para o quiabo e a escarola. 
Mas torcia por hambúrguer e refrigerante. 
Começou a torcer até para um time. 
Provavelmente, nesse dia, você descobriu que tem gente que 
torce diferente de você. 
Seus pais torciam para você comer de boca fechada, tomar 
banho, escovar os dentes, estudar inglês e piano. 

Eles só estavam torcendo para você ser uma pessoa bacana. 
Seus amigos torciam para você usar brinco, cabular aula, falar 
palavrão. 
Eles também estavam torcendo para você ser bacana. 
Nessas horas, você só torcia para não ter nascido. 
E por não saber pelo que você torcia, torcia torcido. 
Torceu para seus irmãos se ferrarem, torceu para o mundo 
explodir. E quando 
os hormônios começaram a torcer, torceu pelo primeiro beijo, 
pelo primeiro amasso. 
Depois começou a torcer pela sua liberdade. 
Torcia para viajar com a turma, ficar até tarde na rua. 

Sua mãe só torcia para você chegar vivo em casa. Passou a 
torcer o nariz 
para as roupas da sua irmã, para as idéias dos professores e 
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para qualquer 
opinião dos seus pais. Todo mundo queria era torcer o seu 
pescoço. 
Foi quando até você começou a torcer pelo seu futuro. 
Torceu para ser médico, músico, advogado. 

Na dúvida, torceu para ser físico nuclear ou jogador de futebol. 
Seus pais torciam para passar logo essa fase. 
No dia do vestibular, uma grande torcida se formou. 

Pais, avós, vizinhos, namoradas e todos os santos torceram 
por você. 
Na faculdade, então, era torcida pra todo lado. Para a direita, 
esquerda, 
contra a corrupção, a fome na Albânia e o preço da coxinha na 
cantina. 
E, de torcida em torcida, um dia teve um torcicolo de tanto olhar 
para ela. 
Primeiro, torceu para ela não ter outro. 

Torceu para ela não te achar muito baixo, muito alto, muito 
gordo, muito magro. 
Descobriu que ela torcia igual a você. 
E de repente vocês estavam torcendo para não acordar desse 
sonho. Torceram 
para ganhar a geladeira, o microondas e a grana para a viagem 
de lua-de-mel. 
E daí pra frente você entendeu que a vida é uma grande 
torcida. Porque, 

mesmo antes do seu filho nascer, já tinha muita gente torcendo 
por ele. 
Mesmo com toda essa torcida, pode ser que você ainda não 
tenha conquistado 
algumas coisas. 
Mas muita gente ainda torce por você!” 
“Se procurar bem você acaba encontrando. 
Não a explicação (duvidosa) do mundo, mas a poesia 
(inexplicável) da vida.” 
Eu torço por você!” 
Carlos Drummond de Andrade 

https://www.pensador.com/autor/carlos_drummond_de_andrade/
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1. H.: ser veterinária; para sair do lugar onde moro 
 

2. M.I. : terminar os estudos (o ensino médio) 
 

3. F.: terminar os estudos; quero ser veterinária; minha mãe receba a casa do 

“minha casa minha vida” 

4. R.: ser enfermeira; ganhar o meu celular 
 

5. E.: ser da polícia federal; ganhar um par de chuteiras 
 

6. M.: ser do exército; minha mãe receba a casa do “minha casa minha vida” 
 

7. D.: ser policial federal 
 

8. C. R.: ser jogador de futebol; passar de ano. 

 

 

 

E VOCÊS, TORCEM PELO QUÊ ? 
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Anexo x – Textos finais 

 

Eu me chamo M.I.L.R., tenho 11 anos[...].Gosto do meu nome porque é nome bíblico e tem vários significados. 

Eu brincava demais na minha infância. To estudando e fiquei em terceiro lugar na Prova Brasil. 

Sou fofa, sincera, inteligente, romantica, um pouco chata e amiga sincera. 

 

 
Eu H., tenho 12, nasci em10/1 1/2005. 

Tenho 6 irmão Samara, Samires, Isabel, Livia e elyziane e tenho 1 sobrinho João Rafael. Ele tem 02 anos e 07 

meses[...] 

Eu gosto de brinca 

Eu gosto de meche no celular 

Eu gosto de assistir 

Eu gosto de novela e gosto de come. 

Gosto do meu nome por que ele e lindo.. 

Meu sonho entra na marinha ou policia Federal ou entra no exército. 

 

 

Eu sou G. tenho 11 anos, sou muito brincalhona e muito doida e gosto de ler e escrever e estudar e eu tenho um irmão 

e eu estudo no Jonas escolástico de Noronha e eu moro em São Gonçalo do Amarante 

e tenho um irmão de 7 anos. [...] e eu gosto muito do nome porque ele é único 

e ele quem botou foi meu avô [...]. A minha infância foi muito legau porque 

eu brincava muito e se divertia e eu brincava muito de esconde escondi e de várias outras brincadeiras e joginhos de 

tabua[...]Eu sou chata as vezes e as vezes sou divertida e as vezes arenguera. 

Eu sou sensiveu, informada, chorona e soucuidadosa e meu estilo é meio roqueira. Gosto de comer e dormi e mecher no 

célula e brincar. 
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Eu sou P.Y.A. S. tenho 12 anos sou brincalhona com todo mundo mas eu gosto de comer demais. Tenho 5 irmãos. 

A minha infância e muito bom por que eu sou criada com amor. Minha personalidade e porque eu 

não sei por que eu sou braba. Eu gosto de brinca de joga futisal mais eu gosto de ir para a escola. 

Gosto de ir para a escola. 

Gosto de pinta o cabelo, de corta, de alisa, gosto de briga porque eu gosto de ver os outros brigano 

Eu sou um menino muito legal e muito devertido e muito feliz mas eu não moro mais minha mãe e minhas irmã. 

Eu tenho 4 irmãs eu gosto muito delas[...]Depois de muito tempo eu vim morar com a minha tia 

ai comesei a jogar nom clube de futisal ai minha vida comeso a muda 

eu comesei a estuda no Jonas escolástico de Noronha. Eu acho meu nome muito bonito mas 

as vezes eu queria trocar meu nome mas depois eu penço meu nome foi escolhido com tanto carinho 

Pela minha família poriso eu gosto do meu nome mais do que tudo. 

A minha infância sempre foi muito dediciol. Todo canto que eu pisava as menina da escola 

Mas que menino feio, mas feio do que menino doido mas eu nem ligava. Eu era o melho aluno da sala. 

Eu não falava com ninguém. Era muito calado mas eu ficava feliz quando minha tia vinha mim buscar para a casa 

dela mas eu ficava triste quando eu vinha embora . Mas eu jatava mim abusando da minha mãe 

Ai eu fui morra com a minha avó Ai depois de um botempo eu fui morra com a minha tia ai até hoje. 

 

 

 

 
Eu, F. tenho 14 anos deidade. Nascino dia17/09/2004, tinha4 irmãos com eu felipe, iuri, karyna. 

Eu gosto do meu nome porque ele foi escolido pela minha tia. A minha infância foi muito legal 

quando eu tinha 1 anino eu não comsiginha anda direito por que eu era obesa. 

Eu ainda estudo e fico mechedo nó célula. Eu andava de carosa com a minha família 

Tevi um asidete de carosa O carro batel na carosa mais Grasas a Deus que livrol a gente. 

Eu so muito chata, so muito tímida, siumenta, muito sencivel, carinhosa. 

O que mais gosto de fazer é fica mechedo no meu célula. 

Meu grande sonho e se catora, modelo, atora. F.C.L. 
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Meu nome é M.L.S.G. eu moro com a mia mãe i o meu pai 

i o meu irmão i prinsipalmente com deus meu anjo da guarda 

MEU NOME... 

Meu nome foi a minha mãe i o meu pai que colocarão. 

A MINHA INFÂNCIA 

A minha infância foi boa ate [...] 

eu brincava muito de namoradio i cabra sega 

I muitas coissas a mio infância 

foi assim 

Eu sou braba não gosto quando eu estou falando 

Com um pessoa ia outra pessoa se mete na com vesa 

Sou chata iguinorante e o meu modo de ser 

A sim e eu choro muito por couquecoisa. 

 

 

Eu sou um menino muito alegre e muito feliz e eu gosto de todo mundo 

so feliz, alegre, brabo e chato. Eu gosto de brinca de tica tica, 

gosto de brinca de tica trepa Mas que eu gosto de fazer muito é jogar futebol e joga futisal. 

O meu grande sonho eser jogado de fotebol e ganhar muito dinheiro 

pare ajuda a minha mãe e a minha avo. 

C.R.P.C. 

 


