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RESUMO 

 

O presente memorial tem a função de informar a todos que o lerem a minha trajetória como 

estudante e professora de Língua Portuguesa, bem como as implicações que essa formação 

teve sobre o modo como o processo de ensino e aprendizagem foi, durante muito tempo, 

concebido por mim e como a reflexão sobre essa experiência pôde ser aproveitada para 

respaldar a proposta de uma nova prática que foi construída durante o curso do Mestrado 

Profissional em Letras - Profletras. No capítulo 1, é apresentada a minha trajetória referente às 

experiências formativas desde a pré-escola até a formação acadêmica e suas implicações na 

construção de uma identidade profissional como professora de Língua Portuguesa. No 

capítulo 2, descreve-se a pesquisa qualitativa de cunho etnográfico desenvolvida, em 2014, 

com os alunos da turma do 5º ano A, da Escola Municipal Roberto Correia, localizada no 

bairro de Pau da Lima, na periferia da cidade do Salvador. Nessa escola busquei investigar, 

através da aplicação de um projeto de intervenção, de que modo é possível desenvolver, na 

sala de aula, atividades que promovam uma aprendizagem significativa do uso da leitura e da 

escrita como práticas que permitam a integração e interação da identidade do aluno com seu 

processo de aprendizagem da língua. Ainda neste capítulo, são apresentadas as orientações 

teóricas que embasaram a pesquisa: Kleiman (2005), Oliveira (2008), Rojo (2009), Soares 

(2002), Street (2010), Tfouni (2005) entre outras, além dos questionários aplicados e a 

descrição de algumas rodas de conversas realizadas com a turma que tiveram o intuito de 

identificar quais práticas de letramentos comuns à maioria poderiam ser tomadas como ponto 

de partida para o desenvolvimento de atividades que envolvessem os alunos em práticas 

sociais de leitura e escrita que promovesse o resgate da sua história e da comunidade local. A 

partir dos resultados dos questionários aplicados e das rodas de conversas realizadas, 

apresento o projeto de intervenção, através do qual, propus para a turma o estudo do gênero 

memórias com o propósito de valorizar os saberes e conhecimentos de mundo trazidos pelos 

alunos para que eles se reconhecessem como agentes no processo de aprendizagem e 

ampliassem seus conhecimentos sobre Língua Portuguesa. No capítulo 3, analiso a 

intervenção desenvolvida, seus percalços e êxitos. Nas considerações finais, concluo 

apresentando minhas reflexões a cerca das contribuições que a realização desse trabalho 

proporcionou ao meu processo de formação enquanto professora. 

 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Práticas sociais. Memórias.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

The memorial gift serves to inform everyone who read my career as a student and teacher of 

Portuguese, as well as the implications that such training had on how the process of teaching 

and learning was for a long time, conceived by me and as a reflection on that experience 

could be used to support the proposal for a new practice that was built during the course of the 

Professional Master of Arts - Profletras.In Chapter 1, it is shown my path referring to 

formative experiences from pre-school through academic training and its implications for the 

construction of a professional identity as a teacher of Portuguese.  In Chapter 2, we describe 

the qualitative study of ethnographic developed in 2014 with the students of the class of 5th 

grade A, of the School Roberto Correia, located in Pau neighborhood of Lima, on the 

outskirts of Salvador.  This school sought to investigate, through the application of an 

intervention project, how you can develop, in the classroom, activities that promote 

meaningful learning the use of reading and writing as practices that allow the integration and 

interaction of the identity of students with their language learning process.  In this chapter, we 

present the theoretical orientations that supported the research: Kleiman (2005), Oliveira 

(2008), Rojo (2009), Soares (2002), Street (2010), Tfouni (2005) among others, in addition to 

the questionnaires and the description of some wheels conversations held with the class that 

had the intention to identify common literacies practices to the majority could be taken as a 

starting point for the development of activities involving students in social practices of 

reading and writing that promotes the rescue of its history and the local community.  From the 

results of questionnaires and held talks wheels, present the intervention project through which 

I proposed to the class the study of gender memories in order to enhance the knowledge and 

world knowledge brought by the students so that they They are recognized as agents in the 

process of learning and broaden their knowledge of Portuguese.  In Chapter 3, we analyze the 

developed intervention, their setbacks and successes. In the final considerations, I conclude 

presenting my reflections about the contributions that the realization of this work provided the 

process of my training as a teacher. 

 

Key-words: Reading.  Writing.  Social practices.  Memoirs. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico que 

tratar sobre o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita, a partir de práticas sociais 

significativas para os alunos. A sua elaboração, aplicação e resultados são aqui apresentados 

em forma do gênero memorial, visto que este se configurou como um dispositivo de formação 

e autoformação no Profletras/UFBA − Mestrado Profissional em Letras –, constituindo-se, ao 

longo do curso, como uma ferramenta que me colocou não como pesquisadora do ensino de 

Língua Portuguesa, mas como ―pesquisadora de mim‖.  

Isso implica que, muito mais que desenvolver investigações sobre processos de ensino 

e aprendizagem da Língua Portuguesa, eu tinha de desenvolver uma investigação e uma 

reflexão sobre as representações e saberes construídos na minha trajetória de vida em relação 

a minha concepção de língua e o modo como promovia minha prática para, a partir disso, 

refletir sobre a necessidade de construção de um novo modo de atuar à luz das orientações 

teóricas discutidas ao longo do curso. 

Esse processo de autoconhecimento e de autoformação possibilitou colocar-me num 

estado de reflexão no qual revisitei imagens, modelos, comportamentos, atitudes e valores que 

influenciaram minha construção como pessoa e professora, como forma de entender esse 

caminhar e possibilitar a criação de outros modos de fazer. 

 Dessa forma, em busca de uma ressignificação da minha prática como professora de 

Língua Portuguesa e com o intuito de promover um ensino mais significativo, desenvolvi uma 

intervenção pedagógica que foi se delineando a partir da investigação do seguinte problema: 

De que modo é possível desenvolver, na sala de aula, práticas significativas do uso da leitura 

e da escrita que permitam a integração e a interação da identidade do aluno com seu processo 

de aprendizagem da língua? 

Segundo pesquisadores como Kleiman (2005), Oliveira (2008), Rojo (2009), Soares 

(2002), Street (2010), Tfouni (2005), dentre outros, a sociedade atual aponta para a 

necessidade da promoção de práticas educativas adequadas e condizentes com a realidade 

social, política, econômica e cultural dos educandos. Faz-se necessário, então, conhecermos 

as práticas de letramentos que constituem o grupo social, no qual os alunos estão inseridos, 

levando-os à construção de um conceito positivo de si e à ampliação dos seus conhecimentos 

sobre as funções da língua para que se percebam como cidadãos autônomos, críticos e 

participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade  na sociedade. 
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Seguindo esses pressupostos teóricos, apresento como se deu o processo de 

investigação das práticas de letramentos dos alunos bem como os seus resultados, através da 

descrição dos questionários aplicados e das rodas de conversas realizadas com os alunos. 

A identificação das práticas de letramentos comuns à maioria da turma serviu como 

ponto de partida para que eu pensasse na promoção de uma prática social de leitura e escrita 

que possibilitasse o resgate da história da comunidade local e permitisse aos alunos se 

reconhecerem como agentes no seu processo de aprendizagem de Língua Portuguesa. 

A partir dos dados recolhidos durante essa investigação, pude perceber que o hábito de 

contar histórias era uma das práticas comum entre eles e seus familiares, sobretudo os mais 

idosos. Desse modo, apresento e justifico a proposta de desenvolver um trabalho de ensino e 

aprendizagem de língua, através da escrita de memórias das pessoas da comunidade (pais de 

alunos, moradores antigos, personalidades do bairro etc.) com objetivo de promover o uso da 

leitura e da escrita como práticas significativas que permitem a integração da identidade do 

aluno com seu processo de aprendizagem da língua, levando-os a construir um conceito 

positivo do seu grupo social e a promover a ampliação dos seus conhecimentos sobre leitura e 

escrita a partir do trabalho com o gênero memórias.  

Buscando a realização desses objetivos, apresento o projeto de intervenção como 

inicialmente foi pensado para aplicação com a turma e descrevo como este efetivamente 

aconteceu. As aulas planejadas a partir do projeto foram orientadas por uma sequência 

didática que elaborei seguindo algumas orientações propostas por Cosson (2006) para o 

trabalho com a leitura de textos literários e por Schneuwly e Dolz (2004) para a realização de 

atividades de produção textual. Para promover o trabalho de análise dos aspectos da língua 

desenvolvido com textos dos alunos recorri aos trabalhos de Cagliari (1993, 1998), Ferreiro 

(2002) e Antunes (2003, 2005 e 2009) o que permitiu, dentre outras coisas, fazer com que os 

alunos percebessem que o conhecimento é construído de forma dialógica, isto é, construído 

pelos participantes do discurso, levando-os a conseguir relacionar o universo da sala de aula e 

seu papel enquanto sujeitos inseridos no mundo, percebendo o texto como ação social. 

Dessa forma, o trabalho está organizado da seguinte maneira: no capítulo 1, ―Minha 

trajetória‖, descrevo meu percurso como estudante de Língua Portuguesa, desde as séries 

iniciais, como forma de entender as práticas de letramentos que foram construindo a 

concepção de língua adotada por mim e as escolhas que contribuíram para a minha formação 

acadêmica e profissional. Promovo também uma reflexão sobre minha prática pedagógica, 

questionando esse fazer a partir das teorias apreendidas e revisitadas, buscando entender por 
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que a relação entre teoria e prática nesse caminhar constitui-se como o maior desafio a ser 

vencido. 

No capítulo 2, intitulado ―Como promover uma nova práxis?‖, relato a intervenção 

pedagógica proposta e realizada nas minhas aulas de Língua Portuguesa com a turma do 5º 

ano A, da escola Municipal Roberto Correia, localizada no bairro de Pau da Lima, na periferia 

da cidade do Salvador, no ano de 2014, como proposta de ressignificação da minha prática, 

bem como o direcionamento dado às principais dificuldades apresentadas pelos alunos no 

processo de escrita de textos que foram identificadas durante a intervenção. Dentre essas 

destaco: a crença de que escrever é um dom, o medo do erro que muitas vezes levava o aluno 

a crer que era incapaz de começar a escrever, a ideia de que um texto é produzido de uma 

única vez, sem a necessidade de revisão e reescrita. 

 No capítulo 3, ―Análise da intervenção‖, apresento minhas impressões, sentimentos e 

aprendizagem em relação a todo o processo de intervenção, ao refletir sobre essa experiência 

conjunta de promoção de um novo fazer e aprender que construí junto com os alunos. 

Finalizo o trabalho, apresentando ―As considerações finais‖ acerca da pesquisa 

realizada, destacando, sobretudo, a oportunidade de reflexão sobre o ensino de Língua 

Portuguesa possibilitada aqui, pelo exercício de escrita desse processo em forma de memorial 

que me permitiu desenvolver um novo olhar sobre minha prática enquanto professora e 

constatar nela a necessidade de promover uma ressignificação do ensino de língua que 

considere o aluno como centro do processo de ensino e de aprendizagem, tendo seu contexto e 

sua realidade respeitados para que aprenda pela motivação, sabendo do que está tratando e o 

que pretende alcançar. 
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1. MINHA TRAJETÓRIA 

 

Diante do exercício proposto pelo Mestrado Profissional em Letras (Profletras), de 

escrita de um memorial como requisito para obtenção do título de Mestre em Letras,  vi-me 

diante da necessidade de repensar toda minha trajetória como professora de Língua 

Portuguesa e os caminhos trilhados para essa formação até aqui. 

Essa memória, no entanto, não é um simples relato de um caminho, mas, antes, uma 

releitura crítica de todo um processo de formação, que é permeado por outros processos e 

modos de fazer constituídos ao longo desse percurso. Segundo Benedict (s.d. apud FINO, 

2011, p. 15),  

 

a história da vida individual de cada pessoa é acima de tudo uma acomodação aos 

padrões de forma  e de medida tradicionalmente transmitidos na sua comunidade de 

geração para geração. Desde que o indivíduo vem ao mundo, os costumes do 

ambiente em que nasceu moldam a sua experiência dos fatos e a sua conduta. 
 

Repensar  e  rememorar minha trajetória em educação hoje, depois de cursar o 

Profletras, só parece possível a partir da análise das práticas de letramentos que me 

constituíram como pessoa, estudante e profissional, visto que os estudos sobre letramentos, 

desenvolvidos no curso, foram os que mais contribuíram para que eu repensasse meu fazer 

pedagógico no processo de ensino e aprendizagem de língua, buscando novas possibilidades 

para ressignificá-lo. 

Desse modo, revisitar a história da minha formação, identificando as práticas de 

letramentos que estiveram presentes desde os primeiros tempos de escola, analisando como 

esse passado desempenhou um papel ativo na construção da uma identidade profissional, 

apresenta-se, como uma ação fundamental para compreender o meu processo formativo como 

professora de Língua Portuguesa. 

 

[...] autores como Nóvoa, Ferraroti, Dominicé, Hubermann, Goodson insistiram na 

fecundidade do uso de histórias de vida, de narrativas autobiográficas como 

alternativas que possibilitam ver o indivíduo considerando a história e o seu tempo, 

possibilitando uma conjunção da história de sua vida com a história da sociedade, 

esclarecendo assim as escolhas, contingências e opções que deparam ao indivíduo. 
(CUNHA; NUNES, 2005, p. 2) 

 

De acordo com esses autores, a reflexão sobre a experiência pessoal partilhada entre os 

pares se constitui em grande oportunidade de produção de práticas educativas significativas, 

pois, mais importante do que formar é o processo de autoformar-se. 
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Concordo com essa perspectiva dos estudos biográficos ao apontarem para o fato de 

que somos todos herdeiros daquilo que vivenciamos no passado e que é possível tirar proveito 

pedagógico desse passado, na medida em que refletimos sobre nossas experiências: ―Por que 

me tornei professor?‖; ―O que considero um bom professor?‖; ―Por que ensino do jeito que 

ensino?‖... Dessa forma, as narrativas autobiográficas nos permitem refletir sobre o passado 

para propor uma nova prática no presente e no futuro. 

De acordo com Coracini (2010), todo processo de escrita é antropofágico, pois se 

alimenta dos outros com quem se convive ou com quem se conviveu, na vida real ou 

imaginária; afinal, somos constituídos, de forma consciente ou inconscientemente, por vários 

corpora digeridos que acabam por moldar o nosso corpo, o nosso ser no mundo. 

 

Lembremo-nos que escrita significa, ao mesmo tempo, um movimento para fora (ex-

scripta) – de si para o outro – e um movimento para dentro (in-scripta) – do outro 

para si, do outro em si – de modo que a escrita, ou melhor, a escritura implica na 

inscrição daquele que (ex)põe suas ideias, seus sentimentos, seus afetos e desafetos, 

ao mesmo tempo em que o sujeito se vê envolvido (marcado) pelo que escreve. 

(CORACINI, 2010, p. 24) 

 

Abraçando essa ideia, proponho aqui rememorar as práticas de letramentos que 

permearam minhas relações sociais, desde a infância até o ingresso na vida acadêmica e 

profissional, como professora de Língua Portuguesa, para entender quais concepções de 

língua me formaram e foram adotadas nesse caminhar até aqui. 

 

 

 

1.1 A leitura e a escrita em meu caminhar  

 

Até o ingresso no Profletras, não tinha conhecimento de que práticas orais eram 

consideradas práticas de letramentos. Provavelmente, por isso nunca havia valorizado as 

práticas orais que fizeram parte da minha infância. Enquanto criança, não recordo da presença 

de livros em casa, nem da prática de leitura de textos literários realizada por meus pais. O 

contato com as histórias infantis se deram, sobretudo, por meio da oralidade. A maioria das 

histórias provinha de causos populares contados por eles. 

Devido a isso, no primeiro momento em que ouvi a pergunta: ―Como se deram as 

práticas de leitura em sua vida?‖, em uma das aulas do Profletras, na disciplina Alfabetização 

e Letramento, não foram ativadas essas lembranças, visto que ainda não tinha bem definida a 
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noção de práticas de letramentos. Isso ocorreu, porque não conseguia perceber que a leitura 

esteve sempre presente na minha vida, ainda que não o fosse pelos suportes mais valorizados 

até então, como os livros de literatura e as enciclopédias. Essa percepção só se deu depois de 

algumas aulas e muitas leituras sobre o tema.  

Ao ouvir os relatos da maioria dos meus colegas de classe, sobre suas experiências de 

leitura, cheguei a me sentir constrangida, pois falaram do acesso que tiveram em seus lares a 

grandes acervos literários. Foram citadas enciclopédias como ―O Mundo da Criança‖, a 

―Barsa‖ e toda uma memória da capa dura e vermelha, das ilustrações que continham e do 

quão maravilhados ficaram com sua aquisição em seus lares, além da vasta coleção literária 

da qual dispunham mesmo antes do domínio da leitura e do ingresso na escola. 

 A  maioria se orgulhava por ter lido todos os títulos da coleção ―Vaga-lume‖, citada 

por alguns deles que não conseguiam disfarçar a alegria, por se perceberem parte de um grupo 

social altamente letrado. Pelo menos, foi essa a leitura que fiz, considerando-me não 

pertencente ao grupo que formava aquela sala de aula.  

Só depois, quando comecei a repensar minhas práticas de leitura, ressignificando-as, a 

partir do entendimento que construí sobre concepções de língua, ao longo do curso, é que 

tomei consciência de que não deveria me envergonhar. Pois, apesar de não ter tido acesso aos 

grandes clássicos da literatura, desde a minha infância, participei de outras práticas de 

letramentos que me levaram a também fazer parte do mesmo grupo ―altamente letrado‖ do 

qual eles pareciam demonstrar orgulho. 

É claro que os caminhos trilhados para chegar até essa consciência foram cheios de 

percalços, mas nem por isso foram menos significativos. De origem interiorana, com pais 

pouco escolarizados, mas extremamente letrados, tive acesso à leitura, primeiramente, através 

deles, quando, à noite, reunidos em família, contavam e cantavam histórias que aprenderam 

com seus pais. Em meio a essas, também estavam os clássicos infantis (Chapeuzinho 

Vermelho, Branca de Neve, Cinderela etc.) que ouviram de alguém, pois nunca tiveram a 

oportunidade de ler, mas os recontavam a partir do modo como os ouviram. 

Durante a pesquisa das práticas de letramentos dos alunos que descrevo no capítulo 

seguinte, percebo que essa prática de contação de histórias por pais, avós, tios ou responsáveis 

para as crianças continuam sendo a primeira forma de acesso à leitura, ainda que em suas 

casas não estejam presentes os suportes textuais escritos, como também pude perceber nesta 

investigação.  

Nos questionários, percebi que a visão da Escola como dententora do saber ainda 

aparece no discurso dos pais dos alunos como via no dos meus. Apesar de não terem 
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concluído o Ensino Fundamental I, que na época deles correspondia ao Curso Primário, 

constituído da primeira à quarta série, meus pais valorizavam a escola e incentivavam-nos — 

meus dois irmãos e eu — a estudarmos, porque acreditavam que esse saber seria significativo 

para o nosso crescimento no meio social. Diziam: ―Vocês têm que estudar para ser alguém na 

vida.‖ 

O meu contato com a literatura escrita, assim como no caso de muitos dos alunos que 

participou da pesquisa, só veio a ocorrer na escola. Nessa época, os livros didáticos não eram 

gratuitos, tampouco os paradidáticos, porém, sempre que possível, chegavam às minhas mãos 

emprestados ou comprados com certo sacrifício, contanto que tivessem o aval da escola. No 

entanto, mesmo sem ter tido acesso a todo capital cultural preconizado pela escola como 

primordial, os chamados ―cânones‖, consegui entrar em certos espaços de poder, como a 

universidade, contrariando as previsões da lógica perversa do capitalismo.  

Para Abreu (2006), o projeto canônico é um projeto de dominação e imposição 

cultural fundamentado em bases ideológicas, pois, na maior parte das vezes, não são os 

critérios linguísticos, textuais ou estéticos que orientam a seleção de obras e autores, mas a 

questão do valor, que tem mais a ver com posições políticas e sociais que buscam a 

manutenção de estruturas de poder do que com os textos.  

Para Foucault (2005), desde o século XVI, o poder se deslocou do soberano e passou a 

existir através da norma, e assim, deixou de estar centralizado em uma figura e espalhou-se 

pela sociedade nas instituições. São criadas as primeiras instituições disciplinares, nas quais 

todos precisam ser vigiados e punidos. 

Para Foucault (2005), a vigilância e a punição são mecanismos de poder utilizados 

para docilizar e adestrar as pessoas para que essas se adéquem às normas estabelecidas nas 

instituições. A vigilância é uma tecnologia de poder que incide sobre os corpos dos 

indivíduos, controlando seus gestos, suas atividades, sua aprendizagem, sua vida cotidiana. 

De acordo com o autor, várias instituições disciplinam o corpo dos seus componentes 

exercendo o poder político sobre ele, e a escola é uma delas.  O  autor afirma que a pedagogia, 

a educação e a escola foram e ainda são frequentemente acionadas como elementos auxiliares, 

complementares e, às vezes, até mesmo essenciais para a manunteção do poder. Ao privilegiar  

certo tipo de formação e de saber, por exemplo,  a escola legitima uma forma de exercício do 

poder. Na escola ―uma verdadeira e constante troca de saberes; garante a passagem dos 

conhecimentos do mestre ao aluno, mas retira do aluno um saber destinado e reservado ao 

mestre‖ (FOUCAULT, 2005, p.155). 
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De acordo com Mészáros, (2005), a educação institucionalizada, especialmente nos 

últimos 150 anos,  serviu, no seu todo, ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o 

pessoal necessário à máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como também 

gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes.  

A partir disso, começo a repensar o papel da escola para famílias de baixa renda e o 

quão significativa poderia ser a intervenção dessa instituição para a vida de estudantes que, 

assim como eu, deveriam estar destinados a ficar à margem de certos espaços de poder.  

Não quero defender aqui a ideia da escola como salvadora ou único lugar de 

aprendizado para as pessoas, mas sim, como libertadora na medida que, através dela, é 

possível quebrar a lógica social dominante, ao favorecer aos indivíduos uma compreensão da 

complexa organização social humana no mundo, que acredito ser extremamente necessária 

para a efetiva participação social.  

Mas, retomando as práticas de letramentos em minha vida, relembro que o prazer pela 

leitura não se deu apenas na escola, mas também em situações que, para mim, foram mais 

significativas, como quando comecei a me interessar por literatura de cordel. Esse interesse se 

deu a partir do desejo de ler para o marido da minha tia, assim como ela fazia. Ela lia para ele 

pelo fato de ele não ser alfabetizado, mas hoje percebo que, apesar dessa sua condição, era 

extremamente letrado, pois ele mesmo comprava os cordéis e pedia que fossem lidos, 

respeitando-se suas rimas. Com o passar dos anos, outras tantas leituras se deram por prazer, 

por compromisso escolar, por necessidade profissional, por anseio espiritual, por curiosidade, 

por me inserir em grupos sociais, entre outros motivos.  

O acesso à leitura canônica, na forma escrita, só ocorreu a partir do Ensino Médio e 

não foi por opção pessoal, já que eram as professoras que exigiam a leitura seguida de 

apresentação de resumos e resenhas. Como eu não tinha acesso à internet naquela época e, 

portanto, não podia ler os resumos das obras disponíveis na rede — como atualmente fazem 

muitos alunos diante dessas leituras obrigatórias —, lia as obras impressas completas. Vale 

aqui dizer que não estou defendendo, hoje, a leitura do resumo em detrimento à da obra 

solicitada pelo professor, mas acredito que na época, se tivesse esse tipo de acesso, também o 

teria feito, visto que algumas leituras obrigatórias não despertavam o meu interesse e, na 

época, não visualizava vantagens em fazê-lo, pois não tinha consciência da importância de ler 

aquela literatura para a minha formação.  Hoje, acredito que os alunos devam participar da 

seleção das obras que serão lidas por eles, apresentando suas sugestões em sala, como nos 

orienta Cosson (2006) e Abreu (2006) ao defenderam a ideia de que a educação literária pode 

ser melhor promovida, quando se pensa em conjunto as obras adotadas. 
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Confesso que cheguei à universidade com um grande déficit de leitura de obras 

literárias, mas o pouco que li me ajudou muito a desenvolver habilidades de leitura, 

compreensão, interpretação e escrita de textos, além de me possibilitar desenvolver uma visão 

de mundo de forma mais crítica e independente.  

Fazendo essas reflexões aqui em meu memorial, reconheço que o desenvolvimento de 

práticas de letramentos, principalmente sua representação no processo de formação do 

leitor/escritor, é de extrema relevância e ganha um novo significado para mim, pois consigo 

contemplá-las em minha formação e tentar promovê-las na de meus alunos.  

A partir do meu ingresso na escola, aos cinco anos de idade,  meu efetivo contato com 

a escrita ocorreu e recordo que os letramentos escolares sempre foram valorizados e 

priorizados por minha família. Lembro-me de ouvir meus pais falarem do orgulho que 

sentiam pelo fato de eu saber ler e escrever, já que eles não tiveram essa oportunidade, pois 

eram oriundos de zonas rurais em que o acesso à escola era difícil e considerado 

desnecessário para as atividades que tinham que desempenhar para a ajuda no sustento da 

família. 

Por não desejarem que seus filhos passassem pelas mesmas dificuldades que 

enfrentaram na infância, esforçaram-se para nos colocar numa escola particular um ano antes 

do nosso ingresso na primeira série do Ensino Fundamental I na rede pública, visto que 

acreditavam ser a alfabetização importante e necessária como preparação para início da vida 

escolar. Lembro-me de que, por volta de 1983, quando fui alfabetizada na Escolinha Fada 

Azul, a referida escola particular em São Sebastião do Passé, região metropolitana de 

Salvador/BA, já havia a preocupação por parte dos pais, mesmo daqueles com dificuldades 

financeiras, de que seus filhos ingressassem no ensino regular, sabendo ler e escrever, pois 

tinham conhecimento do grande número de alunos da escola pública que concluíam o 

primário (1ª a 4 ª série, correspondente ao atual Ensino Fundamental I), sem o domínio da 

leitura e escrita. 

Bem de perto, presenciei esse problema ao acompanhar a preocupação da minha mãe 

com a aprendizagem de leitura e escrita do meu irmão mais novo, que, aos 8 anos de idade e 

cursando a 3ª série, ainda não havia desenvolvido essas habilidades. Refiro-me à situação 

como um problema, porque esse fato foi motivo de discussões memoráveis na minha casa e 

na escola onde estudávamos, uma escola primária mantida pelo Estado. 

Numa dessas discussões, minha mãe conseguiu o regresso do meu irmão da 3ª série 

para a 1ª série, alegando a falta de domínio da leitura e escrita de uma criança que estava 
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prestes a concluir o primário e ingressar no ginásio, quando se esperava que essas práticas 

estivessem consolidadas. 

Assim, foi se construindo para mim uma ideia de escola como um lugar de superação, 

onde tínhamos que estar o tempo todo vencendo obstáculos para não sermos considerados 

inferiores, incapazes e fracassados. 

Apesar do convívio muito de perto com casos de insucesso escolar, na família e entre 

amigos, sempre apresentei um bom desempenho escolar, com boas notas e comportamento 

elogiável, chegando ao Ensino Médio com 15 anos de idade. 

Nessa época, ocorria uma reformulação dos cursos profissionalizantes e uma reforma 

no Ensino Médio colocava em evidência o curso de Formação Geral, fazendo com que o 

ingresso na universidade se tornasse uma necessidade para nós, alunos das classes menos 

abastadas, que, até então, concebíamos isso como um sonho. Até porque a maioria de nós, 

estudantes, víamos nos cursos profissionalizantes a possibilidade de ingressar no mercado de 

trabalho e daí então dar ou não continuidade aos estudos. Ghiraldelli (s.d. apud SHIROMA, 

2000, p. 84.) contextualiza essa realidade: 

 

Para as elites o caminho era simples: do primário ao ginásio, do ginásio ao colégio e, 

posteriormente, a opção por qualquer curso superior. O caminho escolar das classes 

populares, caso escapassem da evasão, ia do primário aos diversos cursos 

profissionalizantes. (GHIRALDELLI, s.d. apud SHIROMA, 2000, p. 84.) 

 

Não tinha consciência de que todo um processo histórico e econômico estava por trás 

dessas mudanças, e, na verdade, elas não repercutiram de forma positiva naquela época para 

mim, pois quebrava toda uma lógica de vida da classe a qual eu pertencia, que era 

simplesmente estudar para trabalhar.  

 Segundo Shiroma (2000, p. 56-57): 

 

Em 1990, realizou-se em Jomtien (Tailândia), a Conferência Mundial de Educação 

para Todos, financiada pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura), UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a 

Infância), PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e Banco 

Mundial. Dela participaram governos, agências internacionais, organismos não 
governamentais, associações profissionais e personalidades destacadas no plano 

educacional em todo o mundo. Os 155 governos que subscreveram a declaração ali 

aprovada comprometeram-se a assegurar uma educação básica de qualidade a 

crianças, jovens e adultos. 

 

O documento da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), de 

1990, indicava a implementação de mudanças no âmbito educacional, orientadas para o 

caráter das competências e habilidades. Conforme expõe Shiroma (2000, p. 63): 
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Recomendava que os países da região investissem em reformas dos sistemas 

educativos para adequá-los a oferta dos conhecimentos e habilidades específicas 

requeridas pelo sistema produtivo. Eram elas: versatilidade, capacidade de inovação, 

comunicação, motivação, destrezas básicas, flexibilidade para adaptar-se a novas 

tarefas e habilidades como cálculo, ordenamento de prioridades e clareza na 

exposição, que deveriam ser construídas na educação básica.  
 

Por fim, todo esse cenário deu o tom, em 20 de dezembro de 1996, à Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, nº 9.394. O documento dispôs sobre todos os níveis da 

educação escolar, sendo dividido em dois: o primeiro engloba a Educação Básica, que 

compreende Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, e o segundo, a 

Educação Superior. A Educação de Jovens e Adultos, a Educação Profissional, a Educação 

Especial, a Educação Indígena e a Educação a Distância foram enquadradas como 

modalidades educacionais. 

Dessa forma, o ensino de 1º grau passa a ser denominado Ensino Fundamental, 

atendendo ao mesmo público, dos 7 aos 14 anos, em caráter gratuito e obrigatório. Muitas das 

orientações dos documentos voltavam-se para esse nível, visando à erradicação do 

analfabetismo com a universalização do ensino. O Ensino de 2º grau, por sua vez, passou a ser 

denominado Ensino Médio, preservando seu caráter histórico de formação geral e 

preparatório para o ensino superior. 

Exatamente no período que eu iniciaria o Ensino Médio, na cidade de São Sebastião 

do Passé, o ensino passou por uma transição para se adequar a essa mudança com a qual me 

deparei. Em 1993 teríamos as últimas turmas de Auxiliar em Administração e Auxiliar em 

Contabilidade e, a partir de então, apenas turmas de Magistério e as primeiras turmas de 

Formação Geral. Tentando fugir do Magistério, aceitei o convite da minha tia materna, que 

morava em Salvador, para cursar Informática na escola Odorico Tavares, recém-inaugurada 

no bairro da Vitória, área nobre de Salvador, na vaga do filho dela, que seria transferido para 

o noturno, porque havia recebido uma proposta de trabalho durante o dia. 

Imaginem a felicidade e deslumbramento de uma menina interiorana diante da 

proposta de estudar na capital, cursando Informática, uma das áreas mais promissoras do 

momento? Não cogitei em nenhum momento a possibilidade de dizer não. Todo um horizonte 

de possibilidades se descortinava para mim naquele momento. Morar numa cidade grande, 

pegar ônibus, conhecer pessoas, ter mais oportunidades de emprego, frequentar shoppings, 

cinema, praia... Talvez até fazer uma faculdade. 

Tudo isso se concretizou, mas não da maneira tão tranquila como os sonhos nos 

apresentam. Não consegui a vaga do meu primo. Tivemos que recorrer a conhecidos na 
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Secretaria da Educação do Estado da Bahia para garantir a vaga na escola Odorico Tavares, 

pois a classe média do Brasil passava por um período de crise econômica. Muitas pessoas 

perderam poder aquisitivo e matricularam seus filhos em escolas públicas, o que acirrava 

ainda mais a concorrência e o jogo de poder para se conseguir uma vaga nessa escola, pública, 

mas bem localizada, de grande porte etc. 

Enfim, fiquei na escola e concluí o Ensino Médio em Formação Geral. Logo, teria que 

prestar vestibular para alguma profissão, pois, na minha concepção, fazer Formação Geral era 

como não ter formação em nada. Não tinha uma profissão; não sabia desempenhar um ofício 

específico; sentia-me como se não fosse nada.  

Quando prestei vestibular pela primeira vez, senti ainda mais forte essa sensação, e 

vivenciei essa verdade, pois, além de me sentir ―um ninguém‖, acreditava que não sabia nada. 

Todos aqueles doze anos de estudos pareciam não ter servido para nada. Não passei. Tive 

sensação de fracasso. Não havia sido reprovada em nenhuma série escolar, nem sequer feito 

recuperação de nenhuma disciplina ao longo dos anos de estudos; no entanto, no final de tudo, 

quando estava sendo avaliada por toda uma trajetória, não galguei sucesso. Entretanto, hoje, 

repensando minha história, pergunto-me se realmente fracassei.  

Antunes (2009, p. 222) traz essa questão ao tratar sobre avaliação e ensino, mostrando 

como o vestibular, durante algum tempo, ditou as regras do ensino no Brasil. 

 

Até bem pouco tempo (?), ‗estudar para o vestibular‘ era a meta que esgotava toda a 

programação da escola. Na esteira dessa influência, veio a indústria dos cursinhos, 

vieram as incontáveis produções de apostilas e fichas, cada uma sintonizada com as 

tendências das últimas provas. Ou seja, o vestibular passou a definir tudo; não havia 

imprecisão ou qualquer falta de rumo. Os parâmetros estavam, claramente, e sem 

ambiguidades, definidos. 

 

Mais tarde, percebi que muito pouco do que precisamos para atuar como um cidadão 

participativo em nossa sociedade cabe numa avaliação de vestibular, como era realizada 

naquela época e que, muito mais importante que ensinar conteúdos das disciplinas escolares 

para o indivíduo ser aprovado em um vestibular, é ensiná-lo a ser sujeito de si mesmo e de seu 

destino, para dar sentido às coisas, interagir, partilhar e superar dificuldades a partir da 

compreensão da linguagem, como exercício de cidadania e de poder como nos orienta 

Antunes (2009).  
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1.2  Como me tornei professora de Língua Portuguesa 

  

No ano de 1998, prestei vestibular para o curso de Pedagogia, voltado para a formação 

de professores de magistério. E mais uma vez, a educação  no Brasil passava por mudanças: 

os cursos de magistérios seriam extintos e seria necessário possuir o nível superior para 

exercer o magistério. Desde 1988, já corria no Congresso Nacional o processo de tramitação 

da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).   

A nova LDB dava atenção específica à questão dos professores e procurava a 

valorização do magistério, estabelecendo critérios de ingresso e tratando da necessidade do 

plano de carreira nas instituições (Art. 67). (BRASIL, 1996, p. 27) O texto explicita que seja 

assegurado ao profissional da educação: ―o aperfeiçoamento continuado, inclusive com 

licenciamento periódico remunerado‖; um ―piso salarial profissional‖; a ―progressão 

funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho‖; um ―período 

reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na carga horária‖; e ―condições 

adequadas de trabalho‖ (Art. 67). (BRASIL, 1996, p. 27) 

Então, para atender a essas novas orientações, são criados os Institutos Superiores de 

Educação para preparação de docentes em nível superior através do curso de licenciatura e 

graduação plena como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 

nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental (Art. 62). (BRASIL, 1996, p. 22) 

No artigo 63 lemos que tais Institutos Superiores deveriam manter: 

 

a) cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive para o curso 

normal superior; b) programas de formação pedagógica para portadores de diploma 

de educação superior que queiram se dedicar à educação básica; c) programas de 

educação continuada para os profissionais da educação. (BRASIL, 1996, p. 23) 

 

A LDB rege, ainda, que a formação docente, exceto para a educação superior, inclua 

prática de ensino de, no mínimo, 300 horas (Art. 65). (BRASIL, 1996, p. 25). Diante dessas 

novas exigências, as instituições de ensino superior tiveram que fazer alterações em suas 

grades curriculares. 

Desse modo, o curso de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) já foi 

apresentado a nós, calouros de 1999, com um currículo reformulado para se adequar à nova 

proposta, e a habilitação para a qual eu havia prestado vestibular desapareceu, dando lugar a 

uma nova habilitação, chamada Pedagogia para Educação Básica.  
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Desse modo, eu, que nunca havia cogitado a possibilidade de alfabetizar crianças, a 

não ser em brincadeiras com bonecas, mergulhei em um turbilhão de teorias que, segundo 

preconizava a academia, preparariam-me para trabalhar com alunos da Educação Infantil ao 

Ensino Fundamental. Fui apresentada, então, aos grandes teóricos: Sócrates, Platão, 

Aristóteles, Santo Agostinho, Rousseau, Pestalozzi, Comte, Karl Max, Durkheim, Dewey, 

Wallon, Freinet, Jean Piaget, Vigotski, Anísio Teixeira, Skinner, Fernandes, Freire, Foucault, 

Bourdieu, Ferreiro etc. 

Toda essa teoria era distribuída por campos de aprendizagem, que buscavam tratar dos 

aspectos do processo de ensino-aprendizagem, no qual cada campo iria contribuir para a 

compreensão desse processo segundo as perspectivas de cada um e, num campo de 

aprendizagem específico, chamado Projeto Pedagógico Interdisciplinar (PPI), todos os 

campos interagiriam para contribuir com suas teorias para a prática pedagógica em sala de 

aula. 

Segundo essa nova perspectiva, nós, estudantes do curso de Pedagogia, estávamos 

sendo preparados para uma prática inovadora, diferente daquela que nos formou, e melhor, 

capaz de resolver os problemas educacionais tão bem conhecidos por nós desde nossos 

tempos de estudantes do Ensino Fundamental. 

Mas como nos lembra Hissa (2013, p. 34), ao dividir o todo em partes, construímos 

abismos entre elas. 

 

Nesses termos, assume caráter ficcional a imagem de que qualquer parte, retirada do 

todo, adquira vida autônoma. Mas ela perde vida porque lhe é tirada a vida no todo 

e, a partir da mesma imagem teórica, o todo perde sua condição essencial e se 

movimentará, caso não pereça, com o propósito da recuperação ou substituição do 

recorte perdido. (HISSA, 2013, p.34) 

 

No efetivo exercício de sala de aula, teoria e prática pareciam caminhar na contramão. 

Ao me deparar com questões tão particulares da sala de aula como indisciplina, defasagem 

idade/série, violência, evasão, dificuldades de aprendizagem etc., tinha a impressão de que 

nenhuma teoria, ou melhor, que todas as teorias sobre educação não me eram suficientes para 

dar conta de tamanha demanda. 

E, assumindo uma postura estruturalista, de dividir para dominar melhor, decidi me 

aprofundar em uma área específica do ensino. No ano de 1999, prestei vestibular e consegui 

uma vaga no curso de Letras Vernáculas da UFBA. Continuava a lecionar nas primeiras séries 

do Ensino Fundamental e, ao mesmo tempo, cursava a Faculdade de Letras, que também 
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passava por mudanças curriculares para atender às novas, pelo menos para mim, concepções 

de ensino da Língua Portuguesa. 

Essas mudanças no entanto, não foram anunciadas a nós estudantes pelo Instituto de 

Letras; só poderíamos perceber que existia um movimento para evitar o ensino sistemático da 

gramática como garantia para o domínio das estruturas linguísticas da língua e uma 

valorização das variantes linguísticas no Brasil se tivessemos consciência de que a concepção 

de língua que estavamos acostumados desde nossa época de estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio era diferente da que estava sendo apresentada no curso de Letras. 

Tal comparação não foi realizada por mim naquela época. Somente agora, ao entrar no 

Profletras e tomar conhecimento de outras tantas orientações teóricas a respeito do ensino da 

língua materna, é que me dou conta disso.  

Lembro-me que minha primeira disciplina no Instituto de Letras, LET 001, versava 

sobre a necessidade do respeito e valorização da grande variedade linguística existente no 

Brasil. Tal discussão foi iniciada a partir da leitura de um livro de Marcos Bagno, A língua de 

Eulália. Era uma visão totalmente contrária à tradição educacional que me formou, na qual 

sempre foi negada a existência de uma pluralidade de normas linguísticas dentro do universo 

da Língua Portuguesa. 

Foi enormemente enriquecedor para mim tomar conhecimento e consciência de que 

minha formação enquanto estudante de Língua Portuguesa tinha sido calcada numa concepção 

de língua como instrumento transmissor de informações, como sistema de codificação, como 

um fim em si mesmo. Foi essa concepção que esteve na base da minha formação como leitora 

e produtora de texto e, até então, era concebida por mim como natural.  

No entanto, essa tomada de consciência não chegou a alcançar o âmbito da minha 

prática pedagógica de sala de aula. Porque, se por um lado, teoricamente, eu tomava 

consciência do quão reducionista era a concepção de língua na qual fui formada, na prática, 

desvencilhar-me dessa concepção e promover um novo modo de ensinar Língua Portuguesa 

era algo praticamente impensável. 

Na verdade, nunca havia refletido sobre o que era a língua para mim, ou pelo menos 

como eu a compreendia até então. Mesmo depois de concluir os cursos de Letras e de 

Pedagogia, continuava a reproduzir a concepção de ensino-aprendizagem de língua que me 

formou e internalizei sem mesmo questioná-la. Não sabia fazer diferente do que me foi 

ensinado, não me foi ensinado a fazer diferente. Sempre me eram oferecidas novas teorias, 

mas o que fazer com elas era a principal questão. Então, depois de algumas tentativas de 

aplicá-las, esquecia-me delas. 
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Concluí os cursos de Pedagogia e Letras praticamente juntos, com apenas um ano de 

diferença entre ambos. No entanto, toda essa bagagem teórica, na hora da prática, não deu 

conta dos resultados esperados. A prática vivenciada na escola a partir do trabalho efetivo em 

sala de aula, dentro de uma organização escolar e em busca de respostas às exigências sociais, 

é muito diferente de toda teoria que vemos na universidade. Essa prática não tem por 

compromisso comprovar os elementos teóricos estudados em livros ou nas discussões dos 

bancos da academia. Ela tem um compromisso mais urgente: o aluno e suas necessidades. 

No cotidiano da sala de aula, a prática muitas vezes não acontece da forma como ela é 

planejada. São muitas as situações que influenciam direta ou indiretamente a realização de 

uma boa aula. Situações que geralmente não sabemos como lidar, e então optamos por agir da 

mesma forma como agiram conosco no passado. 

Segundo Silva (2010), citando Dewey e Radtke, aquilo que um professor pensa e faz é 

um ―saber-fazer‖, que é resultado de um processo de aquisição da possibilidade de praticar a 

teoria e teorizar a prática como momentos de um mesmo e único processo. Esse ―saber-fazer‖ 

é um saber implícito, de preferências pessoais, que não se pode ordenar coerentemente, pois 

se trata de um saber contextualizado, pertencentes/inerentes a variadas ações, regras e 

princípios práticos, constitutivos do conhecimento objetivo e subjetivo, ligado às experiências 

pessoais do seu dia a dia. 

Conforme ainda Silva (2010 apud RADTKE, 1995, p. 49), o saber-fazer de um 

professor está sempre subjugado a uma subjetividade, a qual ―se realiza comunicativamente 

durante a aula, com os outros sujeitos e no ato concreto da prática diária.‖ Isso acontece 

porque, como sabemos, a educação constitui uma prática social e histórica que se liga 

diretamente à vida objetiva e subjetiva dos sujeitos envolvidos nessa prática. 

Diante disso, compreender que a teoria não totaliza, mas sim multiplica e faz 

multiplicar, nos permite conceber a prática do professor como o que ocorre a partir do 

momento em que ele ocupa o lugar de professor e faz o processo de ensino e aprendizagem 

funcionar sustentado por uma teoria que legitima sua atuação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O desafio para aliar teoria e prática parece estar em reconhecer as teorias implícitas 

nas nossas práticas enquanto professores e perceber que a relação entre elas (teoria e prática) 

são sempre parciais e fragmentáveis, pois segundo Deleuze (1996, p.69), ―uma teoria é 

sempre local, relativa a um pequeno domínio mais ou menos afastado‖, não sendo essa 

relação de aplicação uma relação de semelhança. O próprio Deleuze esclarece que, ao 

penetrar em um domínio, a teoria encontra obstáculos que vão tornar necessários 
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revezamentos de outros tipos de discursos. Assim, Deleuze define prática como ―um conjunto 

de revezamentos de uma teoria a outra‖ (DELEUZE, 1996, p. 69-70).   

 

 

1.3 As dificuldades no ensino de língua portuguesa 

 

Ainda cursando Pedagogia, comecei a trabalhar como professora substituta na rede 

municipal de ensino da cidade de Salvador. Minha primeira turma fazia parte de um projeto  

de aceleração, no qual alunos repetentes, com grande distorção de idade/série, extremamente 

indisciplinados e com histórico de comportamento violento, deveriam concluir a terceira e 

quarta séries em um único ano, adquirindo todas as habilidades de leitura e escrita que até 

então não haviam desenvolvido nas séries regulares. 

Tendo como apoio somente um material didático desenvolvido pela rede, quadro, giz, 

garganta e esporádicas reuniões de formação, onde ouvíamos mais desabafos de professores 

sobre suas péssimas condições de trabalho do que orientações de fato, toda uma ideologia 

construtivista e sociointeracionista que vi na faculdade logo foi cedendo lugar a uma postura 

autoritária, conteudista e disciplinadora, que encontrei para contornar as dificuldades mais 

emergentes nesse contexto.  

Ainda assim, a cada início de um novo ano letivo, novas expectativas eram renovadas, 

um desejo de fazer diferente renascia. As teorias engavetadas eram revisitadas, e 

planejamentos belíssimos renasciam como fênix. Alguns apresentavam bons resultados no 

início, mas, com o transcorrer do ano letivo, as velhas angústias reapareciam com o baixo 

rendimento de alguns alunos ao fim dos bimestres letivos. 

Segundo Franco (1990), os sistemas de ensino, de modo geral pautados num 

paradigma positivista com ênfase numa preocupação técnica de medir o rendimento do aluno 

e preocupados muito mais no produto de uma avaliação do que nas condições em que o 

ensino é oferecido, da formação do professor e de suas condições de trabalho, do currículo, da 

cultura e da organização da escola e da postura de seus dirigentes e demais agentes 

educacionais, esquecem da natureza da avaliação significativa.  

Em seu trabalho, Franco (1990) argumenta que a unidade de análise da avaliação 

educacional deve ser o vínculo entre indivíduo e sociedade numa dimensão histórica que 

considere a complexidade do conceito de qualidade do ensino como um produto histórico e 

social. 
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 A avaliação do tipo emancipatório dentro de um paradigma dialético constitui também 

uma proposta desenvolvida por Demo (1990), que está relacionada a um paradigma 

alternativo que Saul (1992) propõe como avaliação emancipatória, realizada a partir de três 

eixos: avaliação democrática, crítica institucional e construção coletiva. A avaliação nas 

escolas ainda constitui objeto de estudos de Luckesi (1991, 1992, 1996), de André (1990, 

1996) e de Ludke (1995), que abordam mudanças necessárias nas concepções da avaliação no 

processo de ensino/aprendizagem e nas relações de poder nas mediações presentes no ato de 

avaliar.  

Mas se por um lado tenho consciência de que os processos avaliativos a que os alunos 

são submetidos precisam ser revistos, por outro, a sensação de fracasso não me deixava 

esquecer que minha prática pedagógica também necessitava ser revista, porque os resultados 

esperados, principalmente por mim, independente dos resultados das avaliações externas, não 

tinham sido alcançados. Em quase 10 anos como professora nos cenários descritos, sempre 

me questionava porque, a cada ano que passava, os alunos apresentavam desempenhos 

inferiores aos dos alunos do ano anterior, mesmo em atividades corriqueiras de sala de aula.  

Essa sensação era sempre muito marcante quando, ao término de cada unidade 

didática, constatava o baixo rendimento de uma grande parte dos alunos e, menos esperado e 

estimulante, quando no final do ano letivo, muitas vezes, quase a metade da turma não 

conseguia desenvolver as habilidades mínimas necessárias para sua aprovação. 

Esse panorama me levou a concluir, assim como o faz Luckesi (1995), que a falta de 

compatibilidade entre o que é pretendido pela escola e o que é desejável ou possível para os 

alunos é indiscutivelmente uma das fontes do fracasso escolar.  

 

 

1.4 Em busca de respostas – A Especialização 

 

O curso de Especialização em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Hospitalar foi 

mais uma das minhas tentativas de entender as dificuldades de aprendizagem com as quais 

comumente me deparei no universo da sala de aula. A ideia de que os estudos da psicologia 

aliados à pedagogia poderiam me ajudar a compreender melhor a dinâmica dos diversos 

fatores que interferem no processo de ensino-aprendizagem dos alunos e apontar alguns 

caminhos para superá-los instigou-me a investir um ano e meio de estudos nessa área.  

Nessa mesma época, aceitei o convite para participar de um dos projetos da Prefeitura 

Municipal de Salvador: as classes hospitalares. Trabalhava, pela manhã, na classe hospitalar 
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do Hospital Roberto Santos e, à tarde, numa turma do 2º ano do Ensino Fundamental na 

Escola Municipal Allan Kardec, em Pau da Lima, pois, para atuar no projeto, tínhamos que 

estar lecionando em um turno numa classe regular.  

Foi um período muito significativo para mim, durante o qual me defrontei com outras 

dificuldades e necessidades de várias ordens. Na classe hospitalar, assim como no ambiente 

escolar convencional, muitas vezes o que menos importava era a aprendizagem de um 

conteúdo, mas sim, o desenvolvimento psicossocial que o ambiente escolar pode proporcionar 

para uma criança.  

No entanto, isso era pouco compreendido pela coordenação do projeto, que, assim 

como a maioria das equipes administrativas responsáveis pelos projetos educacionais 

regulares, estava mais preocupada com resultados que comprovassem numericamente o nível 

de aprendizagem dos alunos. 

Essa experiência me sussitou a lembrança da crítica ao nosso sistema de ensino, 

apresentada na obra Pinóquio às avessas, de Rubem Alves, trabalhada na disciplina Literatura 

Infantojuvenil no Profletras. Nessa obra, o autor rejeita a escola ―formatada‖, que ensina o 

que não faz sentido para a vida e que tem como principal objetivo preparar o aluno para 

passar no vestibular. Concepção de educação transmissiva, mercantilista, patrocinada pelos 

governos capitalistas que, no final da história, querem mesmo é preparar operários para as 

mais diferentes formas de gerar riquezas, não se preocupando com o lado individual de cada 

ser humano.   

É claro que o autor não procura negar a necessidade da disciplina e organização para o 

desenvolvimento do aluno. No entanto, procura demonstrar porque as atividades escolares 

devem levar em conta, também, a capacidade do aluno de desenvolver-se por si mesmo. Pois 

somente assim, segundo ele, as crianças e jovens poderão sobreviver em um mundo repleto de 

informações e mudanças. 

Ele defende uma educação menos rígida, menos ―engaiolada‖, que não se restrinja 

unicamente à sala de aula, que inicie dentro de casa, com pais responsáveis que não criem 

expectativas na criança de que a escola ―sabe tudo‖, porque o conhecimento não se encontra 

apenas na escola, mas sim em tudo que vivemos e fazemos. 

Alves (2005) mostra que a escola e todo o seu sistema de ensino precisam perceber 

que todo aluno já chega com uma bagagem ampla de conhecimento, não conhecimento 

matemático e regras gramaticais, mas conhecimentos adquiridos desde o seu processo de 

crescimento. 
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Levando em consideração toda essa expectativa que a escola e a família nutrem em 

relação ao nível de aprendizagem dos alunos, desconsiderando os inúmeros fatores 

psicossociais que concorrem nesse processo, apresentei para a coordenação da Faculdade 

Católica de Ciências e Economia da Bahia (FACCEBA), no ano de 2008, um trabalho 

monográfico de conclusão do curso, que teve como título: Fracasso Escolar: de quem ensina 

ou de quem aprende? O propósito desse trabalho de pesquisa foi analisar os aspectos que 

interferem na aprendizagem de crianças nas primeiras séries do Ensino Fundamental, 

principalmente no que se refere ao fracasso escolar no contexto da compreensão do processo 

da leitura e da escrita.  

Essa pesquisa foi desenvolvida na já referida Escola Municipal Allan Kardec, onde se 

trabalhava com a proposta dos Ciclos de Aprendizagem, implantada em 1997 pela Prefeitura 

Municipal em toda sua rede de ensino.  

Foi adotado o método descritivo através da realização de observação e entrevistas com 

alunos que repetiam pela quinta vez a segunda classe do Ciclo de Ensino Básico –  CEB II, 

equivalente a uma segunda série do Ciclo Básico I do Ensino Fundamental. Também fizeram 

parte da pesquisa os responsáveis pelos alunos, sua professora, assim como algumas das ex-

professoras deles. 

O estudo tinha como objetivo trazer à tona a reflexão acerca da importância do 

conhecimento dos fatores que interferem significativamente na aprendizagem da leitura e 

escrita, bem como da compreensão dos processos desenvolvidos pela criança para elaborar 

esses conhecimentos.  

Para isso, trazia um levantamento histórico sobre concepções errôneas a respeito do 

fracasso escolar que centravam suas análises das causas nos alunos e em suas famílias 

advindas das classes populares e uma análise sobre o papel do professor no fracasso escolar, 

além de reflexões sobre o sistema dos ciclos básico de ensino e sua prática, com o objetivo de 

levar os educadores a direcionarem seu olhar sobre o sujeito do processo de aprendizagem de 

forma mais significativa, a partir do conhecimento das especificidades de cada criança e do 

significado que a leitura e a escrita podia ter para elas. 

Como a maioria dos trabalhos acadêmicos, o acesso às ideias que sustentavam esse 

estudo restringiu-se aos colegas da faculdade que realizaram o curso na época. No entanto, foi 

significativo para mim enquanto professora, já que me oportunizou uma reflexão sobre 

fracasso escolar enquanto um elemento resultante da integração de várias ―forças‖ que 

englobam o espaço institucional (a escola), o espaço das relações (vínculos do ensinante e 

aprendente), a família e a sociedade em geral. 
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De acordo com Charlot (2000), a amplitude da ideia de fracasso escolar é tamanha que 

ele chega a considerá-la um objeto de pesquisa ―inencontrável‖. O autor afirma que, ―quanto 

mais ampla a categoria assim construída, mais polissêmica e mais ambígua ela é.‖ 

(CHARLOT, 2000, p. 13) Charlot considera o fracasso escolar um objeto do discurso social e 

dos meios de comunicação de massa, que funciona como atrativo ―ideológico‖. Isso não 

significa que o autor negue a existência, até evidente, das inúmeras situações as quais se 

denominam fracasso escolar. O que o autor propõe é que o objeto fracasso escolar seja 

analisado sob outras perspectivas e define que são as situações, as histórias, os sujeitos, as 

condutas, as atividades e os discursos que devem ser analisados.  

 

 

1.5 Em busca de novas ações – O Mestrado  

 

Em meio à busca por um processo de ensino-aprendizagem de língua significativo e 

relevante, cheguei ao curso do Profletras e me deparei, mais uma vez, com uma concepção de 

língua social, histórica, heterogênea, variável, indeterminada, interativa e a necessidade de 

repensar minha prática pedagógica a partir dessa concepção. 

Diferente do curso de especialização em que minha pesquisa se limitou apenas a uma 

investigação teórica uma vez que não desenvolvi nenhum tipo de intervenção no processo 

investigado. Agora, no curso do Mestrado Profissional, aliando teoria e prática, meu desafio 

era pensar um projeto de intervenção no ensino de Língua Portuguesa, em minha sala de aula, 

que ressignificasse minha prática pedagógica enquanto professora de Língua Portuguesa, 

conferindo, sobretudo para os alunos, um novo sentido ao processo de ensino-aprendizagem 

de Língua Portuguesa, ou seja, eu teria que agir para promover uma mudança e não apenas 

identificar um problema.   

 Refletindo sobre o ensino de Língua Portuguesa com o qual me deparei durante toda a 

minha trajetória como aluna, assim como na minha prática, uma questão me pareceu ser 

primordial: a contextualização do ensino da língua, abordando-a a partir de práticas sociais 

significativas para os alunos. De acordo com Oliveira (2008), a ausência dessa 

contextualização se constitui como um dos principais problemas do ensino de Língua 

Portuguesa nas nossas escolas. 

 

Centrada numa ótica disciplinar e conteudista e regida, principalmente, por relações 

pouco interativas, a escola tradicional, em geral, tem trabalhado leitura, escrita e 

gramática de modo descontextualizado, esquecendo-se, particularmente de 
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emprestar sentido às ações comunicativas dos seus aprendizes. (OLIVEIRA, 2008, 

p.95). 

 

Como nos orienta Kleiman (2005), é preciso abolir de uma vez por todas o estudo 

descontextualizado da gramática e o uso do texto como pretexto para o ensino dos gêneros 

textuais e atribuir  relevância às práticas de letramentos dos alunos em diferentes contextos. 

Isso porque, as práticas de letramentos escolares, muitas vezes, buscam desenvolver 

habilidades que não são relevantes para o aluno em seu cotidiano dificultando com isso sua 

relação com a escrita.  

Ainda de acordo com Kleiman (2005), diante da necessidade de a escola proporcionar 

aos aprendizes um domínio dos usos e funções sociais da leitura e da escrita, ampliaram-se as 

críticas ao fato de, na instituição escolar, as práticas com a língua escrita serem tão diferentes 

daquelas que ocorrem em seu exterior. Isso implica incluir no tratamento didático as relações 

da língua com aqueles que a utilizam, com o contexto no qual é utilizada e com as condições 

sociais e históricas de sua produção e recepção. 

De acordo com Lia Scholze e Tania M. K. Rösing (2007), alicerçadas na diversidade 

de situações de vida e na pluralidade de circunstâncias comunicativas, em mais de um tipo de 

demanda e em mais de um espaço social, a leitura e a escrita não devem se associar à mera 

habilidade de reconhecimento e de manipulação das letras do alfabeto. Nessa perspectiva, elas 

passam a ser meios para se inserir na realidade, para compreendê-la e, também, para alterá-la. 

Ler e escrever não são apenas habilidades estabelecidas em torno da decodificação; 

muito mais do que isso, saber ler e escrever significa apropriar-se das diversas competências 

relacionadas à cultura orientada pela palavra escrita, para, dessa forma, atuar nessa cultura e, 

por decorrência, na sociedade como um todo. Saber ler e escrever não significa dominar a 

língua enquanto um código, mas sim saber como usá-la de maneira adequada nas mais 

diversas situações do nosso cotidiano e nos mais diferentes graus de formalidade ou 

informalidade que tais situações requeiram. 

Partindo dessa ideia, o ensino da língua deve ser promovido a partir de práticas de 

letramentos em contexto significativo, fundamentado na interação do sujeito com o outro, 

com o conhecimento e com a vida, no sentido mais amplo. Dessa forma, um dos objetivos da 

escola deve ser possibilitar aos alunos sua participação nas mais diversas práticas sociais que 

se utilizam da leitura e da escrita. O letramento escolar tal como conhecemos, voltado apenas 

para as práticas de leitura e escrita de textos em gêneros escolares (redação, resumos, 

resenhas, exercícios, questionários, narrações etc.) não parece ser suficiente para as múltiplas 

exigências que o mundo contemporâneo apresenta.  
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Para viabilizar o trabalho com os letramentos, faz-se necessário um conceito de ensino 

e aprendizagem de leitura e escrita como prática social, que dê conta dos vários tipos de 

conhecimento que interagem nos processos interpretativos: conhecimento linguístico-textual, 

conhecimento prévio de mundo, de práticas sociais gerais e discursivas; ou seja, é preciso ver 

o processo de leitura e escrita na sua abrangência social e não apenas na sua dimensão 

cognitiva.  

Tal abordagem é respaldada por Freire (1998) que concebe a educação como uma 

forma de libertar o pensamento do sujeito, possibilitando-lhe uma visão crítica do mundo e 

tornando-o capaz de usar a leitura e a escrita de maneira consciente, de modo a conhecer e 

intervir na realidade. 

Se refletirmos crítica e coletivamente sobre as consequências sociais, culturais e 

políticas na vida de quem passa pela escola e dela sai, tantas vezes ao final do tempo de 

escolaridade obrigatória sem sequer saber ler e escrever, de acordo com o que é denfendido 

por Freire (1989), iremos nos deparar com a ideia de que o processo de ensino e 

aprendizagem implica um compromisso político muito mais que um mero empenho técnico 

ou metodológico.  

Para quê? Para quem? Por que ensinamos a língua materna? São perguntas 

fundamentais  que apontam concepções que são, como já nos disse antes Freire (1989), 

políticas. E nossas opções metodológicas são decorrentes delas. Ao permitir que o sujeito 

interprete, sistematize, confronte, documente, informe, oriente-se, reivindique e garanta a sua 

memória, faça, enfim, efetivo uso da leitura e da escrita, garantimo-lhe uma condição 

diferenciada na sua relação com o mundo, um estado  que não é necessariamente conquistado 

por aquele que apenas domina a escrita. 

Soares (2002) também afirma que o aprender a ler e a escrever implica não apenas o 

conhecimento das letras e do modo de decodificá-las, mas a possibilidade de usar esse 

conhecimento em benefício de formas de interação social, possíveis, reconhecidas, 

necessárias e legítimas em um determinado contexto cultural.  

E é essa visão que aqui adoto para respaldar a ideia de que as práticas sociais de 

letramentos do aluno devem ser respeitadas e valorizadas, visto que, quanto mais a escola se 

aproxima das práticas sociais dos alunos, mais estes poderão interagir em seu processo de 

ensino e aprendizagem, pois mais fáceis serão as adequações, adaptações e transferências que 

farão entre o que aprendem na escola e o que fazem em outras situações de suas vidas. 

As práticas de letramentos fora da escola têm objetivos sociais relevantes para os 

alunos enquanto participantes da situação na qual estão inseridos. Já as práticas escolares 



31 
 

visam o desenvolvimento de habilidades e competências que muitas vezes não são relevantes 

para o estudante porque este não consegue atribuir funcionalidade e/ou sentido ao que aprende 

ou supostamente deveria aprender. 

Street (2010) traz contribuições importantes para essa discussão ao tratar da distinção 

entre letramento autônomo e letramento ideológico. No modelo autônomo, ―o fenômeno do 

letramento é uma realização individual, com ênfase na aquisição e no uso da escrita como 

habilidades ou tecnologias independentes do contexto social‖. Para este autor, no modelo 

autônomo, ―o conceito de letramento, em termos técnicos, é tratado de forma independente do 

contexto social, como se fosse uma variável autônoma, cuja consequência para a sociedade 

pudesse ser derivada de seu caráter intrínseco‖. Em contrapartida, o autor argumenta que ―o 

modelo ideológico busca entender letramentos em termos de práticas sociais concretas, 

associando-o às ideologias que o atravessam‖. Assim, esse modelo defende uma visão 

culturalmente sensível de práticas de letramentos por entender que estas variam de um 

contexto para outro.  

De acordo com Kleiman (2005), o primeiro passo para ajudar os alunos a construir 

histórias de leitura e escrita significativas e valiosas é descobrir quais são as funções da língua 

escrita no grupo social no qual eles estão inseridos e promover o ensino da língua a partir 

delas, assim como apresentar outras funções da língua escrita para a inserção plena desses 

alunos e do seu grupo social no mundo da escrita.  

A melhor forma para  que se alcance uma escola nesses moldes passa, de acordo com 

Giroux, na introdução que escreveu para o livro de Freire e Macedo (1990, p. 15), ―[...] pelo 

reconhecimento de que o conhecimento não se produz unicamente nas cabeças dos peritos, 

dos especialistas em currículos, dos administradores escolares e dos professores.‖ O 

conhecimento é co-construído no dia a dia da escola, nos processos de interação, valorizando 

as práticas sociais dos agentes envolvidos. O conhecimento, nesse caso, soma-se ao 

conhecimento a priori, fazendo com que as novas práticas venham para somar e não para 

substituir práticas consideradas inadequadas ou com menor prestígio.  

De acordo com Freire e Macedo (1990),  o indivíduo deve, primeiramente, apropriar-

se das práticas, culturas e experiências locais para, em um segundo momento, apropriar-se 

desses mesmos elementos das esferas dominantes. Assim, de acordo com os autores, os 

indivíduos poderão transcender sua realidade. Os autores não usam explicitamente o termo 

―letramento‖, mas entendo que essa discussão levantada por eles vai além da aquisição do 

sistema notacional da escrita, girando em torno dos letramentos locais e globais, marginais e 

dominantes. 
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Os programas de alfabetização em geral oferecem ao povo o acesso a um discurso 

predeterminado e preestabelecido enquanto silenciam sua própria voz, a qual deve 

ser amplificada na reinvenção da cultura, dentro da qual se criaram ambientes para 

incorporar, de maneira participativa, todos aqueles discursos que atualmente estão 

sufocados pelos discursos dominantes. (FREIRE; MACEDO, 1990, p. 91) 

 

O ensino da leitura e escrita, nesses casos, deve contemplar, além dos aspectos formais 

da língua, seus usos sociais e, também, as práticas de letramentos da comunidade em que 

esteja sendo desenvolvido. É preciso trazer a linguagem para o centro de atenção da vida 

escolar, tendo em vista o papel do discurso na construção da cidadania. Ensinar a usar e a 

entender como a linguagem funciona no mundo é tarefa crucial da escola numa sociedade 

globalizada e com alta circulação de informação se quisermos construir uma sociedade plural 

e democrática 

O conhecimento a ser trabalhado deve partir das práticas trazidas pelos alunos, por 

meio do fortalecimento das identidades e da tolerância às diferenças, sem a perda da ética 

plural e democrática. Com isso, poderemos promover uma ampliação dessas práticas e não a 

mera substituição dessas por outras consideradas de maior prestígio.  

Roxane Rojo (2009) destaca que  o insucesso escolar apontado por alguns indicadores, 

como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), segundo o qual os 

brasileiros obtiveram um dos piores resultados no âmbito educacional global no ano 2000, 

vem demonstrar que ―a escola, tanto pública quanto privada, ensina mais regras, normas e 

obediência a padrões linguísticos que o uso flexível e relacional de conceitos, a interpretação 

crítica e posicionada sobre os fatos e opiniões, a capacidade de defender posições e padronizar 

soluções, apesar de ‗a nova LDB já ter doze anos‘.‖ (ROJO, 2009, p. 33) Nesse sentido, a 

autora afirma ser preciso promover um ensino contextualizado da língua:  

 

para ler (...) não basta conhecer o alfabeto e decodificar letras e sons da fala. É 

preciso também compreender o que se lê, isto é, acionar o conhecimento de mundo 

para relacioná-lo com os temas do texto, inclusive o conhecimento de outros 

textos/discursos (intertextualizar), prever, hipotetizar, inferir, comparar informações, 

generalizar. É preciso também interpretar, criticar, dialogar com o texto: contrapor a 

ele seu ponto de vista, detectando o ponto de vista e a ideologia do autor, situando o 

texto com seu contexto. (ROJO, 2009, p. 44) 

 

Portanto, é responsabilidade da escola não só alfabetizar, mas também letrar, a fim de 

que o aluno aprenda com significado. O indivíduo letrado não é aquele que aprende apenas a  

ler e a escrever, mas também aprende a apropriar-se da leitura e da escrita e a usá-las 

socialmente para responder às demandas sociais. Nesse sentido, se faz necessário que a escola 
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desenvolva um modelo mais dinâmico de aprendizagem, que possa ser capaz de contemplar 

não só o conhecimento, mas também sua aplicação na vida. 

 Recorrendo ainda a Rojo(2009), acredito ser importante diferenciar alfabetização e 

letramento, visto que, ao propor  aqui uma abordagem da leitura e escrita pautada nos usos da 

língua nas práticas sociais desenvolvidas pelos alunos em seu cotidiano, é  preciso ter bastante 

clara a relação entre esses dois processos. 

Segundo a autora, letramento é uma tradução para o português da palavra inglesa 

literacy, que pode ser traduzida como a condição de ser letrado. Um indivíduo alfabetizado 

não é necessariamente um indivíduo letrado. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e 

escrever; letrado é aquele que, ainda que não saiba ler e escrever, responde adequadamente às 

demandas sociais da leitura e da escrita. 

 

o termo alfabetismo tem um foco individual, bastante ditado pelas capacidades e 

competências (cognitivas e linguísticas) escolares e valorizadas de leitura e escrita 

(letramentos escolares e acadêmicos), numa perspectiva psicológica, enquanto o 

termo letramento busca recobrir os usos e práticas sociais de linguagem que 

envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, sejam eles valorizados ou não 

valorizados, locais ou globais, recobrindo contextos sociais diversos (família, igreja, 

trabalho, mídias, escola etc.), numa perspectiva sociológica, antropológica e 

sociocultural. (ROJO, 2009, p. 98) 

 

De acordo com Kleiman (2005), no Brasil, os conceitos de alfabetização e letramentos 

se mesclam e se confundem. A discussão sobre letramentos surge sempre envolvida no 

conceito de alfabetização, o que tem levado a uma inadequada compreensão dos dois 

procedimentos, com prevalência do conceito de letramento sobre o de alfabetização. Ainda 

segundo a autora, não podemos separar os dois processos, pois, em princípio, a inserção do 

aluno no universo da escrita se dá concomitantemente por meio desses dois: alfabetização e 

letramento. 

Letrar significa colocar a criança no mundo letrado, trabalhando com os distintos usos 

de escrita na sociedade. Essa inclusão começa muito antes da alfabetização, quando a criança 

começa a interagir socialmente com as práticas de letramento no seu mundo social. O 

letramento é cultural; por isso muitas crianças já vão para a escola com o conhecimento 

alcançado de maneira informal no cotidiano.  

Kleiman (1995) afirma que letramento não é um método, é uma prática que envolve um 

conjunto de atividades, visando um desenvolvimento de estratégias ativas de compreensão da 

escrita e da leitura. O termo busca recobrir os usos e práticas de linguagem que envolvem a 

escrita, sejam eles valorizados ou não, e nos mais diversos contextos sociais, o que implica o 
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reconhecimento de que existem múltiplos letramentos que variam no tempo e no espaço e, são 

também contestados nas relações de poder gerando nesse movimento o que Rojo (2009) 

chama de letramentos dominantes e os letramentos locais. Para a autora, os letramentos 

dominantes estão associados a organizações formais como a escola, as igrejas, o sistema legal 

etc. já os letramentos locais não são regulados por instituições, têm sua origem na vida 

cotidiana, nas culturas locais e frequentemente são desvalorizados ou desprezados pela cultura 

oficial. 

Os letramentos estão associados aos muitos conhecimentos que se desenvolveram, a 

partir da escrita e com a escrita, como grandes campos de saber. Esses conhecimentos se 

organizam de modos diferentes, com textualidades heterogêneas e estão associados a 

conteúdos diversos. A noção de letramentos está ligada ao papel que a linguagem escrita tem 

na nossa sociedade. Logo, o processo de letramento não se dá somente na escola. Os espaços 

que frequentamos, os objetos e os livros a que temos acesso e as pessoas com quem 

convivemos também são agências e agentes de letramento. Uma característica das práticas de 

letramentos fora da escola é que elas variam segundo a situação em que se realizam as 

atividades de uso da língua escrita. 

Já a ideia de alfabetização é mais específica. Diz respeito à aprendizagem da língua 

escrita, é o momento de aquisição dos aspectos técnicos da escrita. Conforme Soares (2002), a 

escrita pode ser concebida enquanto  técnica, pois aprender a ler e a escrever envolve 

relacionar sons com letras, fonemas com grafemas, para codificar ou para decodificar. 

Envolve, também, aprender a segurar um lápis, aprender que se escreve de cima para baixo e 

da esquerda para a direita; enfim, envolve uma série de aspectos que precisam ser aprendidos. 

O que não significa dizer que é necessário primeiro alfabetizar para depois trabalhar com a 

escrita em seus diferentes usos, ou seja, com letramentos. 

Para Soares (2002, p. 23), "não é preciso primeiro aprender a técnica para depois 

aprender a usá-la. E isso se fez durante muito tempo na escola: „primeiro, você aprende a ler 

e a escrever, depois você vai ler aqueles livrinhos lá‟. Esse é um engano sério, porque as duas 

aprendizagens se fazem ao mesmo tempo, uma não é pré-requisito da outra". (grifo da autora) 

Embora a escola também não seja o único espaço alfabetizador, nela, o processo de 

alfabetização é trabalhado de modo mais sistemático. No entanto, nesse lugar social, podemos 

compreender e ampliar o nosso conhecimento sobre o mundo da escrita, e não só sobre a 

escrita propriamente. Nesse ponto, cruzamos alfabetização e letramento. 
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Letramento e alfabetização precisam estar associados, pois um complementa e dá 

sentido ao outro, uma vez que não basta apenas codificar e decodificar − é preciso estabelecer 

relações sociais, interpretar e transformar. Soares (2002, p. 32) afirma que: 

 

dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das atuais 

concepções psicológicas, lingüísticas e psicolingüísticas de leitura e escrita, a 

entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da escrita se dá 

simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do sistema convencional 

de escrita – a alfabetização, e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse 

sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua 

escrita – o letramento. Não são processos independentes, mas interdependentes, e 

indissociáveis: a alfabetização se desenvolve no contexto de e por meio de práticas 

sociais de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por 

sua vez, só pode desenvolver-se no contexto da e por meio da aprendizagem das 
relações fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização.  

 

 

Ainda sob o ponto de vista de Soares (2002), entretanto, podemos afirmar que, hoje, 

alfabetizar distanciando as crianças do mundo letrado, isto é, dando ênfase à língua como um 

sistema, e não como um bem cultural, é sonegar informações importantes para o seu processo 

de aprendizagem da língua.  
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2. COMO PROMOVER UMA NOVA PRÁXIS? 

 

Munida de estudos sobre o ensino da língua a partir das práticas sociais, me restava, 

então, no início do ano letivo de 2014, começar a delinear uma nova práxis. Para isso, 

precisava conhecer e entender as práticas de letramento valorizadas pelo grupo no qual 

realizaria a intervenção. Dessa forma, recorri aos estudos sobre etnografia enquanto método 

de observação participante, desenvolvidos na disciplina Elaboração de Projetos e Tecnologias 

Educacional do Profletras para conhecer tais práticas.  

Dentre as muitas abordagens sobre etnografia apresentadas durante a disciplina, 

destaco os resultados dos estudos etnográficos, desenvolvidos por Street (2010), sobre 

práticas de letramentos em diferentes contextos sociais,  que chama atenção para a 

necessidade de nos despirmos de uma visão etnocêntrica de mundo na qual concebemos 

apenas como significativas e importantes nossas práticas de letramentos, geralmente, práticas 

pautadas na língua escrita, formal, padrão, elitizada, que não nos permite ver outras práticas 

de letramentos como significativas. 

Street (2010), ao nos apresentar essa visão, nos traz a fábula da tartaruga e dos peixes 

para ilustrar suas ideias. Na fábula, a tartaruga tenta explicar para os peixes como é a vida fora 

da água, mas acaba percebendo  que é impossível explicar aos peixes essa sensação, pois não 

há nada que possa ser comparado a ela. Somente a experiência de viver naquele ambiente 

poderia levar a compreensão do que era viver fora da água. Nenhuma palavra ou descrição 

seria capaz de traduzir essa vivência. Com essa história, ele nos mostra que é preciso fazer 

parte do mundo do outro para poder conhecê-lo melhor e nos propõe a valorização das 

práticas de letramentos que os alunos já possuem para o desenvolvimento de um processo de 

ensino e aprendizagem mais significativo para eles. 

Para Street (2010), a concepção de cultura letrada como superior está na base de nosso 

ensino de língua, que a concebe como um instrumento que precisa ser adquirido como um 

passaporte para um mundo ideal, fazendo-a  parecer inacessível e distante para os alunos. 

Transpor essa ideia de língua como um código autônomo que tem um fim em si mesmo, com 

a qual nos habituamos em nossas aulas, parece tão difícil para nós professores quanto foi para 

a tartaruga explicar aos peixes o que é a terra seca, mas é um exercício que se faz necessário 

se quisermos caminhar na direção de uma escola significativa para a vida dos alunos. 

Compartilhando, então, das ideias defendidas por Street sobre etnografia, iniciei um 

trabalho de investigação de cunho etnográfico sobre a Escola Municipal Roberto Correia , o 

bairro de Pau da Lima, no qual a escola está inserida e os alunos, com o objetivo de conhecer 
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as reais práticas de letramentos dos alunos que participariam da intervenção pedagógica que 

seria elaborada por mim durante o curso do Profletras. 

 

 

2.1 O primeiro desafio: compreender uma realidade 

 

Antes de descrever como se desenvolveu o trabalho de pequisa que culminou no 

projeto de intervenção que será aqui exposto, acredito ser esclarecedor apresentar a ideia de 

pesquisa adotada por mim, durante o processo de investigação realizado, para compreender a 

realidade, na qual eu desejava intervir. 

Para Barbier (2002) a metodologia que estuda o ser vivo tem que se comprometer com 

a mudança, evidenciando as contradições e libertando o que está reprimido. Baseado nesse 

conceito o autor apresenta a ideia da Pesquisa-Ação. A Pesquisa-Ação está diretamente 

imbricada com a mudança, busca transformar enquanto conhece. O pesquisador exerce um 

papel de intermediário no processo de conhecer. Produz as condições de análise, promove a 

consciência de situações opressoras, organiza temas de debates, sugere ações. Autoriza que 

participantes exprimam a impressão sobre o objeto de discussão. Interpreta, esclarece, 

evidencia contradições. Seu compromisso é com a melhora das condições sociais.  

Na Pesquisa-Ação, o pesquisador está envolvido coletivamente: ―Não há pesquisa-

ação sem participação coletiva‖ (BARBIER, 2002, p. 70). Por participação coletiva, entende 

que não há como compreender o mundo  sem estar junto, sem fazer parte, sem ser constituinte 

neste processo de conhecimento, sem ser actante, na expressão do autor. 

Ainda segundo Barbier (1985), a ideia de intervenção na pesquisa ganhou contornos 

de ato político, dando substância a práticas que cada vez mais se afastam das abordagens 

tradicionais de pesquisa em Ciências Humanas. Intervir nesse contexto das pesquisas 

participativas conecta-se com abordagens teórico-metodológicas que caminham no sentido da 

transformação social. E é essa ideia de intervenção que busquei desenvolver nesse trabalho. 

A pesquisa é tomada, nessa perspectiva, como uma produção do conhecimento, que 

não se preocupa em representar uma realidade pré-existente, mas sim entender os processos 

de invenção dessa realidade. Para isso, o pesquisador deve, segundo Barbier (1985), observar 

de maneira sistemática, intensiva e detalhada, como as pessoas se comportam e como as 

interações são socialmente organizadas no contexto – quais são as normas sociais, os valores 

culturais e as expectativas interacionais dos indivíduos que fazem parte da realidade 

pesquisada. 
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Desse modo, Barbier (2002) propõe a metodologia da escuta sensível, assim como 

advoga uma postura consciente ao pesquisador na relação com o sujeito de pesquisa, seja para 

avaliar sua posição diante deste, seja para ouvi-lo com muita atenção. Apoiada por essa 

concepção de pesquisa, a base empírica dessa intervenção foi elaborada a partir de dados 

construídos em rodas de conversas e relatos de memórias dos atores (alunos, pais, professor, 

equipe gestora e pessoas da comunidade) diretamente envolvidos nessa realidade que me 

propus entender e intervir. 

 

 

2.1.1 A escola 

 

A partir de conversas informais com a direção e professores da escola, da análise do 

Projeto Pedagógico Interdisciplinar da instituição, além da observação direta desse ambiente 

do qual faço parte como docente há quatro anos, foi possível reunir alguns dados sobre a 

realidade desse lugar correspondentes ao ano de 2014. 

A Escola Municipal Roberto Correia comporta, aproximadamente, 500 estudantes 

entre 5 e 15 anos de idade, em turmas da educação infantil até o 5º ano, nos turnos matutino e 

vespertino. É composta por 11 salas de aula, um laboratório de informática, uma cantina, 

depósito de alimentos, secretaria, sala de direção e sala dos professores, dois sanitários 

femininos, dois sanitários masculinos, um sanitário para deficiente físico, um sanitário para 

professores e pequenas áreas de lazer descobertas e sem estrutura adequada para esse fim.  

Essa estrutura física, por ser muito antiga, datando mais ou menos de 1970, apresenta 

frequentes problemas de infraestrutura.  Não há biblioteca na escola e a sala dos professores, 

assim como o laboratório de informática, são frequentemente utilizados para aulas de reforço 

escolar. As aulas de reforço são aulas de leitura, ministradas por auxiliares de classe, e 

acontecem em horário oposto às aulas regulares dos alunos, segundo a direção da escola, a 

promoção dessas aulas é uma tentativa da escola fazer com que os alunos avançarem em seus 

processos de aprendizagem da leitura.   

A clientela da escola, de acordo com informações fornecidas pela Direcão da escola, 

baseada em dados do Censo Escolar,  é composta, em sua maioria, por alunos de baixa renda 

e em situação de risco. Muitos vivem em encostas e vielas do bairro, denominadas por eles 

mesmos como ―baixadas‖, onde o acesso, extremamente difícil, é feito por escadas 

improvisadas e becos. Essa parte baixa do bairro é atravessada por um córrego que, em 

períodos de chuva, transborda, dificultando, e muitas vezes até impedindo, que alguns alunos 
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frequentem a escola por não poderem passar ou porque a água invadiu suas casas. Outros 

alunos ainda vivem em barracos improvisados ou casas construídas nas encostas dessas 

baixadas, o que faz com que, em período de chuvas fortes, eles não frequentem a escola, pois 

convivem de perto com o risco de deslizamento. 

Muitos dias depois do início do ano letivo, em  27.01.2014, por volta do mês de 

março, notei que algumas mães ainda acompanhavam seus filhos até a escola e os 

aguardavam até o final do turno escolar. Então, na primeira reunião de pais e mestres, 

realizada no dia 11.04.2014, na qual estiveram presentes 14 pais de um total de 34, perguntei 

sobre a real necessidade dessa ação. A maioria dos presentes disseram que, por acharem 

perigoso que seus filhos transitassem pelas baixadas sozinhos e também por ser muito 

desgastante retornar para casa e voltar para acompanhá-los na hora da saída, preferiam agir 

dessa forma.  

Ainda segundo o relato dessas mesmas mães, pelo fato de seus filhos não disporem de 

áreas de lazer para brincar no bairro, nem segurança para brincarem nas ruas onde moram, 

eles geralmente ficam em casa assistindo TV, jogando video game ou empinando pipas na laje 

de suas casas ou na de vizinhos, tendo somente a área da escola como espaço de lazer.  

 

 

2.1.2 O bairro 

 

O bairro Pau da Lima, onde fica a escola, está localizado entre a Avenida Luiz Viana 

Filho, Av. Paralela, e a BR-324. De acordo com dados do site da escola, 

www.robertocorreia.zip.net, a ocupação do bairro se deu de forma desordenada, por volta de 

1950. Hoje é considerado o terceiro bairro mais populoso da cidade, com aproximadamente 

300 mil habitantes. Apresenta um comércio de rua muito forte, sendo um dos mais 

movimentados da periferia,  no entanto, não dispõe de nenhuma área de lazer como praças ou 

quadra esportiva.  

O bairro apresenta um alto índice de violência e criminalidade. Segundo dados 

divulgados pelo Cedep, Centro de Documentação e Estatística Policial, que fornece 

informações sobre ocorrências nas delegacias que abrangem os bairros periféricos da cidade, a  

10ª delegacia que fica localizada no bairro  de Pau da Lima, só no mês de abril do ano de 

2014, apresentou uma média de 15 homicídios, 11 tentativas de homicídio, 5 estupros, 7 

assaltos a ônibus, 4 apreensões de armas de fogo, 9 pessoas autuadas em flagrante de roubos e 

18 veículos recuperados.  
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Durante quase 12 anos de atuação como professora no bairro, escutei e testemunhei 

relatos de famílias que perderam seus filhos para a guerra do tráfico de drogas, ou que 

fugiram para outros bairros da cidade ou ainda para o interior do estado para evitar que seus 

filhos também fossem vítimas dessa violência. 

Apesar de possuir uma associação de moradores há muitos anos, alguns grupos 

organizados de capoeira e centros de candomblé, é muito rara a promoção de eventos culturais 

no bairro. Alguns grupos de jovens das igrejas protestante e católica, esporadicamente, 

promovem pequenos eventos, como festival de música e poesia ou apresentação de peças 

teatrais, mas tudo muito restrito a seus membros participantes, não promovendo uma abertura 

maior para a comunidade do bairro como um todo, e, geralmente, com o intuito de arrecadar 

verba para promover alguma melhoria interna nessas instituições. 

No bairro, existem ainda duas instituições assistencialistas não governamentais 

bastante reconhecidas até nacionalmente: a Mansão do Caminho e o GACC – Grupo de apoio 

à criança com câncer.  A Mansão do Caminho, segundo informações disponíveis na página da 

instituição, www.mansaodocaminho.com.br, começou funcionando com lares para crianças 

órfãs ou socialmente órfãs, objetivando reconstruir o ambiente familiar. Com o tempo, os 

lares foram sendo substituídos por grupos escolares, oficinas de capacitação profissional e 

outras atividades de promoção social, apoiando crianças, jovens e adultos carentes ou de baixa 

renda provenientes de Pau da Lima e de bairros próximos, fornecendo a eles educação 

integral. A instituição atende, gratuitamente, cerca de 3.200 crianças e adolescentes por dia, 

além de adultos e idosos carentes. Para os alunos ds escola Jesus Cristo, crianças da Creche A 

Manjedoura, albergados da Caravana Auta de Souza e funcionários, a Mansão do Caminho 

fornece cerca de 5.000 refeições por dia. 

O GACC, segundo o site da instituição, www.gaccbahia.org.br, promove  assistência 

psicossocial, médica e financeira às crianças com câncer oriundas de famílias carentes de todo 

o estado da Bahia. A finalidade é propiciar as condições necessárias para elas serem 

submetidas ao tratamento médico adequado no combate ao câncer. Na instituição são 

desenvolvidos projetos envolvendo música e literatura, mas tudo voltado para seu público-

alvo. 

 

2.1.3 Os alunos 

 

Os alunos que participaram da presente proposta de intervenção pedagógica que é  

aqui apresentada frequentavam o 5º ano A, turma para a qual eu lecionava, além da disciplina 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rf%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jovem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolescente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aluno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Creche_A_Manjedoura&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Creche_A_Manjedoura&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Caravana_Auta_de_Souza&action=edit&redlink=1
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de língua portuguesa, todas as demais. A turma iniciou o ano letivo de 2014 com 33 alunos, 

sendo 16 meninos e 17 meninas com idades variando entre 9 e 15 anos. O número de alunos 

apresentou variações devido ao grande número de novas matrículas e transferências que 

foram efetuadas no decorrer de todo o ano letivo. A turma chegou a ter 38 alunos 

matriculados no início das aulas, sendo finalizada com um total de 32 alunos com frequência 

bastante irregular, tínhamos uma média de apenas 25 alunos todos os dias em sala.  

A diferença de idade entre os alunos é muito grande. Na figura 1 a seguir, na qual está 

ilustrado o gráfico de idades da turma, construído no início do ano letivo, é possível perceber 

que essa diferença é muito significativa. O gráfico foi construído no segundo dia de aula, 

quando fazíamos atividades de integração da turma. Nesta atividade, os alunos escreviam seus 

nomes em um papel e coloriam de acordo com a cor atribuída a idade na legenda, no  

momento de se apresentar falavam sua idade, colovam seu nome na coluna correspondente e 

diziam o que achava de bom ou ruim nesta fase de sua vida. Ao final da atividade, foi possível 

traçar, aproximadamente o perfil da turma e a diferença de idades era um ponto significativo 

dele. 

 

Fig. 1 – Foto do gráfico de idades da turma construído pelos alunos 

 

Fonte: Arquivo da professora, 2014. 

 

 Tal situação constituiu um problema de relacionamento entre eles em sala em muitos 

momentos, sobretudo nos casos de desentendimentos gerados pelo distanciamento das áreas 

de interesse e nível de maturidade. Enquanto os alunos mais novos ainda estavam envolvidos 
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em brincadeiras, jogos e histórias infantis, os adolescentes se interessam por assuntos como 

sexo, drogas e violência. As brincadeiras inadequadas eram bastante recorrentes e quase 

sempre acabavam em agressão verbal e/ou física, nas quais os mais novos sempre levavam 

desvantagem;  

De acordo com consultas realizadas no histórico escolar desses alunos, fornecido pela 

secretaria da escola, cerca de 75% são estudantes dessa escola desde a educação infantil, onde 

passaram pelo primeiro ciclo do ensino fundamental, que corresponde aos 1º, 2º e 3º anos com 

progressão continuada até o 3º ano, no qual devem apresentar consolidação de uma base 

alfabética para avançarem para o segundo ciclo do ensino fundamental, equivalente aos 4º e 

5º anos também com progressão continuada. 

Apesar de estarem inseridos em uma proposta de educação desenvolvida em um 

currículo organizado por ciclos que proclama privilegiar a aprendizagem dos educandos,  

respeitando o ritmo e as demandas de cada aluno para o desenvolvimento de competências 

cada vez mais complexas, os alunos que apresentam defasagem idade/série repetiram o 3º ano 

do ciclo I várias vezes, pois, ao final desse ciclo, ainda não tinham desenvolvido as 

habilidades de leitura e escrita necessárias para seu avanço. 

Em virtude dessa situação, as turmas do 3° ano do ciclo I se tornaram o ―calcanhar de 

Aquiles‖ do sistema de ciclo proposto pela rede municipal de ensino. Esta, apesar de dedicar 

uma atenção especial a esta série, com programas específicos e a promoção de formação 

continuada para os professores que nelas atuam, não consegue evitar que tal problema 

repercurta nas turmas do ciclo seguinte, pois, muitas vezes, os alunos que ainda não 

consolidaram as habilidades necessárias para o ciclo seguinte são aprovados. 

Em 10 anos de atuação na rede municipal de ensino na cidade de Salvador, a maioria 

atuando como professora do 5º ano do ciclo II, inúmeras vezes, me deparei com alunos nesta 

situação. Esse fato acaba por se transformar em uma verdadeira bola de neve, pois esses 

alunos não recebem uma atenção diferenciada  que possa contribuir para que eles superem as 

dificuldades que não foram sanadas nas séries anteriores. 

Eles acabam sendo aprovados para o Ensino Fundamental II ou por já apresentarem 

uma defasagem idade/série muito grande, ou porque acabam por se transformarem em alunos-

problema, que incomodam toda a escola com seus inúmeros episódios de indisciplina a partir 

do desinteresse que desenvolvem em sala de aula, já que não conseguem acompanhar o 

desempenho dos demais alunos da turma na qual estão inseridos. 

O problema é que o número de alunos nessa situação é maior a cada ano, fazendo com 

que essa bola de neve já chegue as turmas do Ensino Médio, levando os professores a 
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culparem sempre os professores das séries anteriores pelas quais o aluno passou e que, 

segundo eles, não contribuíram para resolver essa situação.  

Aqui mesmo no Profletras, no início do nosso processo de formação, em uma das 

aulas da disciplina Alfabetização e Letramentos, me deparei com professores do Ensino 

Fundamental II que, diante de redações de alunos do 9º. ano trazidas por uma colega para 

expor esse mesmo problema, questionaram o trabalho realizado pelos professores das séries 

iniciais, que, segundo suas avaliações iniciais, seriam os responsáveis ou pelo menos um dos 

responsáveis pela não alfabetização desses alunos. Hoje, acredito que muitos mudaram suas 

percepções assim como eu mudei em relação a outras questões. 

Mas, o que me surpreendeu nesse episódio foi constatar, após a leitura de algumas 

dessas redações, que os alunos que produziram os textos eram sim alfabetizados; o que eles 

ainda não haviam consolidado era um domínio ortográfico da língua e algumas regras 

gramaticais de concordância e sintaxe que os auxiliariam na construção de textos mais coesos 

e coerentes. Ou seja, o nível de escrita desses alunos do nono ano era praticamente o mesmo 

apresentado pelos alunos que concluem o 5º ano do Ensino Fundamental I, quando nós, 

professores desse ano, os aprovamos com a esperança que desenvolvam as habilidades não 

adquiridas até então nos anos posteriores. 

Nessa ocasião percebi que tal atitude não tem ajudado os alunos, pelo contrário, 

muitas vezes acaba agravando o problema. Pois, assim como eu, muitos professores ainda 

apostavam na velha crença do senso comum de que se aprende a ler lendo e a escrever 

escrevendo. Ou seja, que os alunos conseguirão desenvolver habilidades de leitura e escrita 

sozinhos, apenas pelo fato de estarem sistematicamente, ano após ano, em contato com o texto 

escrito. 

Na verdade, o que pude constatar é que ao desconsiderar a necessidade do ensino 

sistemático da leitura e da escrita em qualquer nível de aprendizagem nos deparamos sempre  

com o mesmo problema: como fazer para os alunos superarem dificuldades de leitura e 

escrita. A maioria ainda não consegue localizar informações explícitas em um texto, nem 

reconhecer a finalidade de textos de diferentes gêneros, ou inferir sobre o tema ou o assunto 

principal em um texto. No que se refere à escrita, apresentam dificuldades para fazer a 

estruturação de um texto (uso de parágrafo, pontuação, coerência de ideias), além de não 

conseguirem justificar a forma escrita de determinadas palavras, considerando as 

regularidades e irregularidades ortográficas (escrita da palavra, acentuação, letra maiúscula). 

Um dos grandes entraves desse cenário é a concepção de alfabetização que nós, 

professores, adotamos em nossas práticas. Geralmente tomada como um processo de 
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aquisição da ortografia de uma língua que se dá através do ensino sistemático de regras da 

escrita, a alfabetização é concebida como uma etapa da escolarização que acontece de forma 

uniforme e num determinado momento da vida escolar do aluno. 

De acordo com Freire (1991), alfabetização vai além do código escrito, compreende o 

entendimento do que se lê e se escreve. É comunicar-se graficamente, implicando não em 

uma memorização mecânica das sentenças, das palavras, das sílabas, desvinculadas de um 

universo existencial, mas uma atitude de criação e recriação. 

 Nessa ótica, a alfabetização torna-se um processo de construção contínuo, que se 

inicia antes do ingresso da criança na escola e prossegue além do espaço e do tempo escolar. 

Esse entendimento difere dos conceitos de alfabetização, impregnado em alguns livros 

didáticos e na concepção de língua que formou a maioria de nós professores que durante 

muito tempo compreendeu a aprendizagem como linear e acumulativa, segundo a qual o 

conteúdo deveria ser ensinado e aprendido em etapas pré-estabelecidas. 

De acordo com Kleiman (1995), até a academia utilizava o termo ―alfabetização‖ 

como uso individual da competência da escrita, e só recentemente passou a pensar a leitura e a 

escrita como práticas sociais. 

 

Pode-se afirmar que a escola, a mais importante das agências de letramento, 
preocupa-se, não com o letramento, prática social, mas com apenas um tipo de 

prática de letramento, a alfabetização, o processo de aquisição de códigos 

(alfabético, numérico), processo geralmente percebido em termos de uma 

competência individual necessária para o sucesso e promoção na escola. Já outras 

agências de letramento, como a família, a igreja, a rua, lugares de trabalho, mostram 

orientações de letramento muito diferentes. (KLEIMAN, 1995, p. 96) 

 

Essa discussão acabou por me motivar a buscar uma forma de aperfeiçoar a minha 

prática enquanto professora do Ensino Fundamental e contribuir, de algum modo, para o 

desenvolvimento do domínio da leitura e da escrita por parte dos alunos, ao constatar que 

essas são atividades que possibilitam a compreensão da complexa organização humana no 

mundo e são necessárias à efetiva participação social. 

Em virtude disso, quando me foi apresentada a proposta do Profletras de formulação 

de um projeto de intervenção para ser aplicado na turma na qual eu atuava como professora de 

língua portuguesa, com a perspectiva de relacionar as teorias abordadas no curso à minha 

prática efetiva em sala de aula, não hesitei um só momento sobre a minha escolha: leitura e 

escrita. 
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2.2 O segundo desafio: promover uma nova práxis 

 

A opção pelo trabalho com os dois processos, leitura e escrita, em meu projeto de 

intervenção foi defendida por mim durante a maior parte do tempo em que o estive 

formulando. Mesmo diante da necessidade de delimitação do foco de atuação do projeto, 

devido à abrangência dos processos escolhidos, tive muita dificuldade em assim proceder, 

pois não conseguia pensar a promoção de um trabalho de escrita sem realizar um trabalho de 

leitura conjuntamente. 

Concordo com Cacliari (1994) quando este afirma, 

 

É muito mais importante saber ler do que saber escrever. O melhor que a escola 

pode oferecer aos alunos deve estar voltado para a leitura. Se um aluno não se sai 

muito bem nas outras atividades, mas for um bom leitor, penso que a escola cumpriu 

em grande parte sua tarefa. Se, porém, outro aluno tiver notas excelentes em tudo, 
mas não se torna um bom leitor, sua formação será profundamente defeituosa e ele 

terá menos chance no futuro do que aquele que apesar das reprovações, se tornou um 

bom leitor. (CAGLIARI, 1994 p. 148). 

 

 A leitura é um instrumento fornecedor do saber que envolve acesso a livros e a 

significados que o ser humano atribui à realidade e, dessa forma, ela está presente nos 

sentidos que o indivíduo pode atribuir a um texto. É ela que conduz o ser humano à 

transformação e à produção de conhecimento e principalmente, contribui significativamente 

para a ampliação de possibilidades dos alunos na produção de textos. 

Acredito ser necessário conhecer os caminhos percorridos pelo ensino da leitura para, 

conseqüentemente, observar qual a influência que ela tem sobre a escrita dos educandos e a 

qualidade dos textos produzidos por estes leitores.  Segundo Santos (2008), para orientar os 

alunos na produção textual o professor deve fornecer-lhes modelos para leitura, já que para 

aprendermos a escrever textos, devemos ler textos e, dessa maneira aprendemos a escrever a 

partir do que lemos. 

No entanto, muitas vezes, nós professores, ao trabalhar com produção de texto, 

lançamos um tema e pedimos para que os alunos redijam, sem ao menos prepará-los antes em 

termos de leitura e análise textual. Faço aqui uso do nós porque muitas vezes já agi dessa 

forma. E como resposta, o aluno geralmente desmotivado, visando cumprir a tarefa, redigi 

textos preocupado com o número de linhas exigido e com tema proposto.  

Santos (2008, p.22 ), diz que ―a prática constante da escrita certamente conduz ao seu 

aperfeiçoamento, desde que não seja artificial (...) e o texto não seja mero pretexto para nota‖, 

então cabe a nós professores instrui os alunos, de modo que eles percebam como os escritores 
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organizaram os textos que eles estão lendo, quais características determinados textos 

possuem, oferecendo dessa forma subsídios para que redijam melhor seus textos. 

O processo de leitura e escrita deve ser conduzido paralelamente ao longo da vida 

escolar, no entanto, acabamos dando maior importância para a atividade da escrita (não que 

esta não seja importante) e ―no mundo em que vivemos é muito mais importante ler do que 

escrever‖ (CAGLIARI, 1994, p. 168), pois muitas pessoas que têm o domínio da escrita 

vivem perfeitamente sem escrever e também têm muitas pessoas leigas na escrita que não 

vivem sem ler, como é o que acontece nos casos de pessoas analfabetas que conhecem 

dinheiro, placas de ônibus, sinais etc. 

Neste contexto, comecei a delinear o projeto de intervenção a partir da seguinte 

inquietação: de que modo é possível desenvolver, na sala de aula, atividades que promovam 

uma aprendizagem significativa do uso da leitura e da escrita como práticas que permitam a 

integração da identidade do aluno com seu processo de aprendizagem da língua?  

Em busca de respostas para esse questionamento, iniciei um trabalho de pesquisa de 

cunho etnográfico com a turma na qual iria aplicar o projeto, com as seguintes intenções: 

 (1) Identificar as práticas de letramentos mais significativas e comuns à maioria da 

turma; 

 (2) Utilizar uma das práticas de letramento identificadas para desenvolver um trabalho 

de ensino e aprendizagem da leitura e escrita de textos.   

Para isso utilizei quatro questionários, sendo o primeiro (ver anexo 01, p.147), um 

questionário aberto no qual as perguntas versavam sobre a relação do aluno com a escola e os 

demais questionários com perguntas fechadas que buscavam identificar de que forma a leitura 

e a escrita estavam presentes no dia-a-dia dos alunos. No segundo e  terceiro questionários, ( 

anexo 02, p.149 e anexo 03, p.150) foram listadas práticas de letramentos que envolviam 

leitura e escrita para que os alunos assinalassem a frequência com que eram realizadas. No 

último questionário, (ver anexo 04, p.152),  os alunos deveriam assinalar dentre os suportes 

textuais listados aqueles a que tinham acesso. Os questionários fechados foram baseados em 

algumas das atividades propostas por Rojo (2009) para análise das práticas e eventos de 

letramento de alunos e/ou de seus familiares. 

A aplicação dos questionários, assim como as rodas de conversas, foram realizados no 

mês de maio, pois teríamos um período de  recesso na escola, nos meses de junho e julho, em 

virtude da realização dos jogos da Copa do Mundo aqui no Brasil. Esse período seria usado 

por mim para analisar os dados recolhidos e, a partir deles, elaborar o projeto de intervenção. 
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Antes da aplicação dos questionários, expus aos alunos a proposta de realização de um 

projeto no qual trabalharíamos com ensino e aprendizagem da leitura e escrita a partir de 

textos que fossem significativos para eles e lhes permitissem se reconhecer como agentes 

nesse processo. Dessa forma, os questionários seriam usados para identificação de práticas de 

leitura e escrita do cotidiano deles que pudessem ser usadas como ponto de partida para este 

trabalho. 

Os questionários foram sempre aplicados às segunda-feiras por ser este o dia em que a 

frequência da turma era maior. Em média, neste dia,  de um total de 33 alunos estavam 

presentes sempre cerca de 25. O primeiro questionário foi aplicado no dia 05 de maio de 

2014. Durante sua aplicação, cada pergunta era lida por mim e os alunos tinham cerca de 5 

minutos para responder. Por se tratar de um questionário aberto, os alunos tiveram a liberdade 

de responder da forma que considerassem mais adequada sem nenhuma interferência ou 

direcionamento para as suas respostas.  

Para melhor entendimento dos dados obtidos nesse questionário, agrupei as respostas 

em categorias de acordo com aproximação de sentido.  Como se tratava de um questionário 

aberto, listei todas as respostas apresentadas e colori com a mesma cor as respostas que 

apresentavam um sentido mais próximo o que me permitiu estabelecer três categorias de 

respostas para cada pergunta e tabular as respostas mais frequêntes. (ver anexo 05, p.154) 

O estabelecimento das categorias facilitou a leitura e análise dos dados coletados, pois 

permitiu que eu pudesse ordenar e dispor dos resultados numericamente como é possível ser 

visto a seguir. 

 

Tabulação dos dados recolhidos no questionário - 1 

  

QUESTÃO -1. O que é a escola para você? 

Lugar para estudar Lugar importante para o futuro Lugar para estudar e brincar 

6 12 7 

 

QUESTÃO – 2. Para que serve a escola? 

Para ter um futuro melhor Para estudar e brincar Para aprender a ler e escrever 

3 10 12 

 

QUESTÃO – 3. Por que você frequenta a escola? 

Categorias estabelecidas a partir das respostas. 

Porque gosto de estudar Para aprender a ler e escrever Pra ser alguém na vida 

6 7 12 
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QUESTÃO – 4. O que você gosta  e o que você não gosta na escola? 

Estudar Brincar Relacionamentos 

8 14 3 

Brigas Fazer dever Estrutura Escolar 

10 10 5 

 

QUESTÃO – 5. Como você acha que a escola deveria ser? 

Como ela é Mais organizada, atraente e divertida 

4 21 

OBS.: 25 alunos responderam ao questionário.  

 

Ao analisar as respostas obtidas neste questionário, pude constatar que a maioria dos 

alunos, cerca de 17 de um total de 25, concebem a escola como lugar para estudar, sendo que 

a noção de estudo está vinculada à ideia de aprender a ler e escrever de acordo com a variação 

de prestígio. Isso fica claro em suas respostas à pergunta para que serve a escola, na qual 

reforçam o discurso que provavelmente escutam em casa quando respondem: ―Pra ser alguém 

na vida.‖, ―Pra ter um trabalho bom.‖, ―Porque sem estudo a gente não é nada.‖ ―Pra aprender 

a ler e escrever.‖ 

No entanto, também foi significativo o número de alunos, 10 de um total de 25, que vê 

a escola como lugar para brincar e se divertir ou como proteção e que responderam a essa 

mesma pergunta da seguinte forma: ―Pra não ficar na rua‖, ―Pra discansar‖, ―Pra brincar e 

fazer amigos‖ . Tais respostas permitem entender, de certo modo, a resistência desses alunos 

com as atividades escolares que não estão associadas ao lúdico. 

Apesar de se tratar de uma turma de 5º ano, com a maioria dos alunos pré-

adolescentes, a ideia do brincar é muito forte em suas respostas. Mais da metade dos alunos 

que responderam aos questionários, afirmam que o que mais gostam na escola é brincar e o 

que menos gostam é fazer dever. 

O segundo e o terceiro questionários, aplicados nos dias 12.05.2014 e 19.05.2014 

respectivamente, foram questionários fechados que tinham por objetivo identificar a 

frequência com que os alunos e seus familiares realizavam atividades que envolvem leitura ou 

escrita. No segundo questionário, os alunos foram orientados a assinalar os números (1), (2) 

ou (3) para indicar a frequência com que realizam as atividades listadas.O quadro abaixo traz 

os resultados obtidos. 
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Tabulação dos dados recolhidos no questionário - 2 

 

( 1 ) PARA ATIVIDADES QUE RARAMENTE REALIZA 

( 2 ) PARA ATIVIDADES QUE REALIZA COM FREQUÊNCIA 

( 3 ) PARA ATIVIDADES QUE REALIZA TODOS OS DIAS 

 

 

ATIVIDADE ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

Consultar catálogo telefônico 17 8 1 

Consultar mapas de ruas 20 4 2 

Fazer listas de coisas que precisa fazer 18 8 0 

Usar agenda para marcar compromissos 19 7 0 

Deixar bilhetes com recados para alguém 14 10 2 

Escrever cartas para amigos ou familiares 18 8 0 

Ler cartas de amigos ou familiares 11 13 2 

Ler correspondências impressas que chega em sua casa 10 15 1 

Fazer lista de compras 4 19 3 

Procurar ofertas ou promoções em folhetos e jornais 8 17 1 

Verificar a data de vencimento dos produtos que compra 7 11 8 

Comparar preços entre produtos antes de comprar 3 17 6 

Pagar contas em bancos ou casas lotéricas 6 16 4 

Utilizar caixa eletrônicos 6 19 1 

Ler manuais para instalar aparelhos domésticos 8 16 2 

Reclamar por escrito sobre produtos ou serviços que adquiriu 14 9 3 

Ler bula de remédios 5 8 13 

Copiar ou anotar receitas 9 12 5 

Copiar ou anotar letras de músicas 14 11 1 

Escrever histórias, poesias ou letra de músicas ( de sua autoria) 9 14 3 
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Escrever diário pessoal 17 9 0 

Escrever e-mails 14 11 1 

Escrever sms 12 8 6 

Participar de sites de bate papo 8 7 11 

Fazer atividades escolares 4 9 13 

Ouvir e contar histórias em rodas de conversas 6 12 8 

Participar de jogos recreativos 10 4 12 

Jogar jogos eletrônicos 11 7 8 

OBS.: 26 Alunos responderam ao questionário. 

 

O terceiro questionário, semelhante ao segundo, também trazia práticas de letramentos 

para que os alunos indicassem a frequência que são realizadas por eles e seus familiares. 

Neste questionário, foi explicado aos alunos que eles deveriam assinalar com um (X) a 

frequência com que realizavam as atividades listadas. A semelhança entre os questionários se 

deve ao fato da elaboração da lista de eventos de letramentos ter ficado muito extensa, 

levando a sua divisão em dois questionários na tentativa de fazer com que seu preenchimento 

não se tornasse muito cansativo. A seguir apresento os resultados obtidos. 

 

Tabulação dos dados recolhidos no questionário - 3 

 

1. Frequência que os alunos (ou seus pais) faz(em) cada uma das atividades abixo: 

 

 Frequentemente Ás vezes Raramente Nunca 

1. Ir ao cinema 0 12 6 11 

2. Ir ao teatro 0 0 0 29 

3. Ir a show de música ou dança 3 4 9 13 

4. Ouvir noticiário no rádio 10 12 4 3 

5. Ouvir outros programas no rádio 5 15 3 6 

6. Assistir a vídeo e DVD em casa 14 10 3 2 

7. Assistir noticiário na TV 13 11 3 2 

8. Assistir a filmes na TV 12 12 5 0 

9. Assistir a outros programas na Tv 18 6 5 0 

10. Ir a museus ou exposições de arte 0 0 0 29 
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11. Ir à biblioteca 0 4 10 15 

12. Ir ao teatro 0 0 5 24 

13. Acessar a internet 12 10 6 1 

14. Acessar  redes sociais 11 11 1 6 

15. Utilizar SMS ou Watsapp 12 5 1 11 

OBS.: 29 Alunos responderam ao questionário. 

 

Ao analisar as práticas de leitura e escrita realizadas pelos alunos, bem como a 

frequência com que são realizadas  em seu dia a dia, nesses questionários, pude constatar que 

o resultado foi bastante distante das práticas de leitura e escrita trabalhadas na escola. Se 

deixarmos de fora as práticas de escrita que estão vinculadas ao uso da internet e de redes 

sociais, as práticas de escrita efetiva da maioria se restringiram às atividades de casa e a 

trabalhos de pesquisa escolar. No entanto, como professora da turma sei que, de um total de 

32 alunos, apenas 5 ou 6 tinham o hábito de realizar tais atividades. Diante disso, pude 

depreender que as práticas de escrita da turma fora do ambiente escolar eram bastante raras. 

O quarto questionário, realizado no dia 26.05.2014, trazia uma lista de suportes 

textuais para que os alunos indicassem aqueles a que tinham acesso em seus lares. No 

resultado a seguir é possível identificar a partir da análise de suas respostas que a maioria não 

tem acesso a livros, revistas e jornais fora do ambiente escolar e que, em muitos casos, os 

livros religiosos e o livro didático são os poucos materiais de leitura,  que estão presentes em 

praticamente todos os lares, o que me levou a refletir sobre a responsabilidade de nós, 

professores, na participação da escolha do livro didático pois, para alguns alunos este é um 

dos poucos surportes textuais a que eles tem acesso fora do ambiente escolar. 

 

Tabulação dos dados recolhidos no questionário - 4 

 

1. SUPORTES TEXTUAIS(IMPRESSOS) QUE OS ALUNOS TÊM EM CASA. 

 

Álbuns de fotografia 24 

Bíblia ou livros religiosos 30 

Cartilhas ou livros escolares 27 

Livros ou folhetos de literatura de cordel 19 

Dicionário 20 
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Enciclopédias 2 

Folhetos ou livretos de movimentos sociais ou de partidos políticos 5 

Folhinhas, calendários 30 

Guias de rua e serviços 3 

Catálogos e lista telefônica 13 

Jornais 18 

Revistas 23 

Livros de receitas 18 

Livros de literatura 18 

Livros didáticos ou apostilas escolares 30 

Livros infantis 18 

Livros técnicos ou especializados 9 

Manuais de instrução 27 

Não tem nenhum desses materiais  

Outros. Quais?  

OBS.: 30 alunos responderam ao questionário. 

 

Além dos questionários, realizamos duas rodas de conversas
1
 nas quais os alunos 

puderam expor sua relação com a leitura e a escrita na escola e fora dela. Alguns dias antes da  

primeira roda de conversa realizada com os alunos, solicitei que trouxessem livros, revistas ou 

qualquer outro suporte textual que costumavam ler independente das atividades escolares. 

Essa atividade aconteceu logo depois da aplicação dos questionários, no dia 02.06.2014 e 

durou cerca de 2h/a.  Na figura a seguir aparece alguns dos exemplares trazidos por eles neste 

dia. 

 

 

 

 

                                                             
1 Na descrição das rodas de conversas  neste trabalho aplica-se as seguintes convenções: P : Professora 

pesquisadora; A: Alunos que não serão identificados para preservar suas identidades.  
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Fig. 2  – Alguns exemplares do acervo pessoal dos alunos 

   

Fonte: Arquivo da professora-pesquisadora, 2014 

 

No início da aula, pedi aos alunos que juntassem algumas mesas para expor o material 

de leitura que eles trouxeram para que todos pudessem ter acesso e manuzeá-los. Depois que 

todos os alunos puderam ver e manusear o arcervo trazido, pedi que cada aluno apresentasse o 

texto  trazido por ele. 

No início da atividade a maioria ficou receiosa mas depois, pouco a pouco, a partir das 

minhas indagações foram ficando mais descontraídos e falaram sobre o material que 

trouxeram e suas preferências de leitura fora do ambiente escolar. 

A seguir descrevo alguns trechos da roda de conversa deste dia: 

 

P – Vamos ver,  quem trouxe esse, ―A criação‖, história bíblica? 

A1 – Fui eu! 

P – Então, conte para nós como você ganhou esse livro, sobre o que ele fala, por que 

você gosta dele, por que achou interessante trazê-lo? 

A1 – Eu ganhei da minha mãe, ela sempre compra os livros desse de histórias da bíblia 

pra eu e meus irmãos, às vezes ela também lê pra gente. 

P – Sim, e sobre o que ele fala? 

A1 – Ah professora, da história de como Deus criou o mundo, as coisas tudo, a gente, 

fala disso. 

P – E você gosta desse tipo de histórias, por que você trouxe ele e não outro? 

A1 – Porque lá em casa só tem mais livro desse e de escola, porque eu gosto, sei lá. 

P – E quem trouxe esse, ―O bichinho que queria crescer‖ de Ziraldo? 

A2 – Eu. 
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P – Sim J., então fale um pouco sobre seu livro. 

A2 – Eu ganhei ele aqui na escola ano passado. 

P – Sim, e vc gosta da história, ele fala sobre o que, você tem outros livros em casa? 

A2 – Eu gosto que a história é pequena e tem figura. Tem mais lá em casa que meu 

irmão também ganhou. Fala de um bicho lá, acho que é uma minhoca. 

P – E quem trouxe revistinhas? 

A3 – Eu trouxe essa da dengue. 

P – E aí, você gosta de revistinhas. 

A3 – Eu gosto mais não tem mais lá em casa não, essa eu ganhei aqui na escola. 

 

No decorrer da atividade outros alunos apresentaram seus livros, mais da metade do 

material tinha relação com orientação religiosa. Neste dia, descobri que os pais e avós desses 

alunos têm o costume de contar histórias bíblicas para eles. Então, fiz algumas perguntas para 

os alunos sobre essa relação entre eles e as pessoas que lhes contavam histórias. 

 

P – Além das histórias dos livros religiosos, os pais ou avós de vocês contam outras 

histórias? 

A2 – Minha mãe conta histórias de lobisomem que ela ouviu quando ela era pequena. 

A4 – Meu pai também conta as histórias que o pai dele contava. 

P – E você lembra de alguma dessas hístorias pra contar pra gente? 

A4 – Ah professora, sei lá é um bocado de história, eu não lembro não. 

P – E os pais ou avós de vocês não contam histórias sobre eles? Histórias que 

aconteceram com eles quando eles eram mais jovens? 

A5 – Minha mãe conta de quando ela era pequena. 

A6 – Meu pai também conta umas coisas lá e diz que queria que eu nascesse no tempo 

dele pra eu ver. 

P – E você acha que ele fala assim por quê? 

A6 – Ah, sei lá, é porque no tempo dele, ele fala que as coisa era mais difícil. 

P – Difícil como? 

A6 – Sei lá professora. Ele fica lá falando aí eu saio nem sei direito, ele fala um monte 

de coisa lá. 

 

Alguns outros alunos também se motivaram e começaram a contar as histórias que 

escutam  de seus pais e avós, geralmente contos de terror ou histórias de suas infâncias 
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sofridas. Finalizamos a atividade com a leitura de um dos livros trazidos pelos alunos, 

escolhido por eles através de votação.  

 Devido a aproximação do recesso junino, que naquele ano iria começar em 

12.06.2014, nossa segunda roda de conversa foi antecipada para a quarta-feira, 04.06.2014 e 

teve duração de 2h/a. Neste dia, questionei os alunos sobre algumas respostas apresentadas 

por eles no questionário aberto. Dentre elas, a afirmação de não gostar de fazer dever diante 

da pergunta o que não gosta de fazer na escola?. Os alunos explicaram que fazer o dever, 

principalmente o de casa, é uma tarefa difícil para eles, porque exigem que eles leiam e 

escrevam sobre assuntos que não dominam e que geralmente não entendem sem ajuda. A 

seguir apresento algumas das colocações dos alunos durante esta conversa: 

 

P – Bem, hoje, vamos conversar sobre o primeiro questionário que vocês 

responderam, lembram? O questionário que eu pedi que vocês respondessem sobre a 

escola, para que a gente pudesse indentificar atividades que vocês gostam e que devem 

está no nosso projeto de leitura e escrita? 

A1 – Eu lembro. 

A2 – Eu lembro que eu fiz, mais eu num me lembro mais o que eu respondi não. 

P – Mas eu não quero que vocês lembrem de tudo que vocês escreveram, não. Eu 

quero conversar sobre algumas ideias que apareceram nas respostas pra entender 

melhor, certo? 

P –  No questionário tinha a pergunta: ―Por que você frequenta a escola?‖, e a maioria 

de vocês responderam: ―Porque eu gosto de estudar.‖, ―Para aprender a ler e escrever.‖ 

,―Porque temos que estudar pra ter um trabalho bom.‖ E na pergunta ―O que você não 

gosta na escola?‖ a maioria respondeu que não gostam de fazer dever. Não entendi. 

Vocês gostam de estudar mas não gostam de fazer dever,  

A3 – Ah, professora. É que fazer o dever é chato. 

P – Por que é chato? 

A3 – Porque a gente tem que ler e responder. 

P – Como assim? 

A3 – Ni português a gente sempre tem que ler um texto e responder. E as histórias é 

tudo chata. 

A2 – É, e são tudo grande. Quando eu termino de ler já se esqueci de tudo. 

P – Mas por que vocês não lêem novamente pra lembrar? 

A3 – Ah por que ter que ler tudo de novo é chato e as historias é tudo chato. 
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P – Mas todas as histórias que já lemos aqui são chatas? 

A2 – Não né professora. As que a gente lê aqui todo mundo junto é bom, mas quando 

chega em casa pra ler sozinho  e responder sozinho é muito chato. 

P – É, e quais histórias vocês não acham chato ler sozinhos. 

A1 – As que a gente já conhece. Que é mais fácil da gente lembrar e a gente já sabe. 

P – Mas como vamos avançar nos nossos estudos se ficarmos lendo só textos que já 

conhecemos, como vamos conhecer outras histórias? 

A1 – Mas a gente tá falando das histórias pra fazer o dever. 

 

Antes de finalizar a aula, distribuí para os alunos uma atividade de produção, cuja a 

orientação era que eles se auto definissem, escrevendo sobre si, suas preferências, apitidões 

etc. Essa atividade seria também utilizada na análise sobre a turma para tentar identificar 

alguma prática de letramento significativa para eles que pudesse ser utilizada na elaboração 

do projeto de intervenção.  

   

 

Fig. 2 – Produções textuais de alguns alunos da turma 

 

TEXTO – 01  
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TEXTO  – 02  
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TEXTO – 03  
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TEXTO – 04  
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TEXTO – 05  
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TEXTO – 06  
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TEXTO – 07  
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TEXTO – 08  
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TEXTO – 09  

 

Fonte: Arquivo da professora-pesquisadora, 2014. 

 

Com o olhar direcionado para o objetivo inicial dessa atividade, durante a leitura das 

produções só consegui perceber que  a maioria dos alunos escreveram sobre suas preferências 

em relação a brincadeiras, comidas e time de futebol,  o que gostam de fazer em seu dia-a-dia 

e que se definiram como crianças felizes. Percebi ainda que alguns fizeram referência a 
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família e a escola mas não identifiquei a descrição de  nenhuma atividade desenvolvida por 

eles que tivesse relação com a leitura e a escrita e lhes parecesse significativa. 

No entanto, apesar dessas produções não terem atendido as minhas espectativas 

iniciais, que era de que servissem  para a identificação de práticas de letramentos da turma, 

elas foram utilizadas para identificação e justificativa  dos conteúdos  relacionados à produção 

escrita que poderíam ser  trabalhados durante a intervenção já que estes textos apresentavam 

alguns aspectos da linguagem escrita que os alunos precisavam desenvolver. 

Desse modo, com vistas à melhoria de aspectos linguísticos e textuais das produções 

dos alunos, relacionei os conteúdos que apresentaram uma maior ocorrência de equívocos nos 

textos, tais como: uso adequado de letra maiúscula, flexão verbal, ortografia, sinais de 

pontuação, organização textual, coesão, e coerência. Tal identificação, no entanto, não 

pressupõe que todos esses conteúdos seriam contemplados durante a intervenção, pois na 

elaboração e aplicação da mesma outros aspectos ainda precisavam ser definidos.  

Com essa atividade encerrei o levantamento de dados sobre a turma que foi utilizado 

para a construção da sua etnografia.  Esses dados me permitiram construi o seguinte perfil da 

turma que seria alvo do projeto: A turma é constituída de crianças e adolescentes com idade 

entre 10 e 16 anos provenientes de famílias de baixa renda que estão inseridos em uma 

comunidade da periferia da cidade que dispõe de poucos  espaços que oportunizam atividades 

esportivas e culturais. Dispõem de um acesso limitado a suportes textuais escritos que se 

restrigem aos livros didáticos e paradidáticos fornecidos pela escola e a livros religiosos 

disponibilizados pelas igrejas que frequêntam ou que são adquiridos por seus pais. Suas 

práticas de escritas também são bastante limitadas, realizadas apenas em diálogos 

estabelecidos nas  redes sociais e em atividades escolares. Não apresentam um ideia bem 

definida sobre a função da escola, apenas repetem o discusso que escutam dos adultos sobre a 

importância da escola para aprender a ler e a escrever e ser alguém na vida.  Na verdade, 

ainda atribuem a escola a ideia de espaço para brincar. Apresentam resistência às atividades 

propostas na escola de leitura e escrita de textos que não consideram significativos por não 

apresentarem relação com seus conhecimentos de mundo. Atribuem importãncia a leitura de 

textos bíblicos e aos relatos de memórias e histórias contadas por seus pais ou pessoas 

próximas. 

A partir dessas informações, comecei a delinear alguns caminhos que o projeto de 

intervenção deveria trilhar no trabalho de leitura e escrita de textos com esta turma. A 

necessidade, então, de contextualizar o ensino da língua, abordando-a a partir de textos 
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significativos para esses alunos, que despertassem  neles o desejo de aprender e respeitassem 

sua identidade foi uma questão que para mim ficou evidente na análise dos dados construídos. 

Segundo Freire (1990), na prática educativa deve estar implicado o respeito à 

autonomia e à identidade do educando como preceito ético, norteador de uma educação 

comprometida com a emancipação dos aprendizes. E é essa ideia de prática educativa que 

pretendi adotar na intervenção para promover a leitura e a produção de textos que fossem 

significativos para os alunos. 

Nessa perspectiva, os estudos sobre etnografia se fizeram fundamentais nessa 

intervenção, visto que todos nós vivemos na nossa própria cultura, em nossos próprios 

contextos, com significados e linguagem próprios. E se nos propusermos a compreender as 

práticas de letramentos significativas para um grupo, devemos construir uma atitude de 

respeito e compreensão em relação ao saber e ao lugar do outro como nos orienta Street 

(2010). 

 

Portanto, a relação do professor com os alunos tem de ser diferente quando se sabe 

isso, em vez de se imaginar que eles são espaços vazios que devem ser preenchidos. 

Esses alunos estão engajados em uma sociedade, em uma cultura em que a escrita 

pode ocupar grande espaço. Trata-se de uma abordagem muito diferente para o 
ensino da escrita. Diferente de ficar de pé lá na frente com um método fazendo abc e 

pensando que todos são ignorantes. (STREET, 2010, p. 49) 

 

Seguindo esses pressupostos e, levando em consideração as informações dos 

questionários e rodas de conversa que apontaram a contação de histórias bíblicas por parte dos 

pais e avós dos alunos como uma prática de leitura recorrente e a necessidade de 

contextualização das leituras propostas para que fossem mais facilmente compreendidas e 

despertassem interesse, decidi propor no projeto de intervenção um trabalho de estudo da 

língua a partir da leitura e escrita de memórias de pessoas da comunidade (pais de alunos, 

avós, moradores antigos, personalidades do bairro, etc.) como forma de promover o 

reconhecimento da história local, levando-os a construir um conceito positivo do seu grupo 

social a partir da ampliação do conhecimento sobre sua comunidade.  

 

 

2.2.1  O projeto de intervenção 

 

O projeto de intervenção foi apresentado para uma banca de pré-qualificação na 

disciplina Elaboração de Projetos e Tecnologias Educacional do curso do Mestrado 
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Profissional em Letras – Profletras como um dos pré-requisitos para aprovação na disciplina e 

como uma oportunidade para que este fosse submetido à avaliação de professores que 

poderiam apontar possíveis problemas e indicar caminhos para solucioná-los. 

Desse modo, apresentei o projeto, justificando sua aplicação em razão da necessidade de 

promoção de um trabalho mais significativo de leitura e escrita com os alunos do ensino 

fundamental, apontado pelas inúmeras pesquisas e relatórios, encomendados pelos órgãos 

reguladores do ensino no Brasil (PISA, INEP, PROVA BRASIL, ENEM) como um dos 

principais problemas do sistema educacional no Brasil.  

A partir disso, delimitei o problema do projeto da seguinte forma: De que modo é 

possível desenvolver, na sala de aula, atividades que promovam uma aprendizagem 

significativa do uso da leitura e da escrita como práticas que permitam a integração e 

interação da identidade do aluno com seu processo de aprendizagem da língua. 

Buscando respostas para esse problema, justifiquei a necessidade de promoção de um 

trabalho em torno da leitura e escrita de textos que possibilitasse aos alunos a redescoberta da 

importância da leitura e do domínio da escrita para sua utilização em diferentes contextos 

sociais.   

Para isso, apontei o trabalho com o gênero memórias e a adoção da concepção de ensino 

e aprendizagem da leitura e da escrita enquanto prática social como alternativa para 

contemplarmos os vários tipos de conhecimentos que interagem nos processos cognitivos e 

sociais que envolvem o estudo da língua. 

O trabalho com o gênero memórias proposto no projeto de intervenção teve a intenção 

de valorizar os saberes e conhecimentos de mundo trazidos pelos alunos e fazê-los repensar 

seu lugar na sociedade enquanto sujeitos ativos, pois o reconhecimento da história individual 

de cada um, de sua família, de seus amigos, aproxima o aluno do fazer e o retira apenas do 

contemplar, já que passa a existir a possibilidade de que ele se reconheça nesse conteúdo que 

é construído na sala de aula.  

O gênero memória se constitui em um exercício de interrogação de nossas 

experiências passadas para fazer aflorar não só recordações e lembranças, mas também 

informações que confiram novos sentidos ao nosso presente. A forma como encaramos certas 

situações e objetos está impregnada por nossas experiências passadas. Segundo Bosi (1994), 

através da memória, não só o passado emerge, misturando-se com as percepções sobre o 

presente, como também desloca esse conjunto de impressões construídas pela interação do 

presente com o passado que passam a ocupar todo o espaço da consciência. O que a autora 
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quer enfatizar é que não existe presente sem passado, ou seja, nossas visões e 

comportamentos estão marcados pela memória, por eventos e situações vividas.  

As memórias indicam a riqueza dos conhecimentos dos quais os alunos são 

portadores, ressaltando o seu potencial como referência para a compreensão e articulação de 

um conhecimento ampliado e emancipatório.  

 

O que está em jogo nesse conhecimento de si não é somente compreender como nos 

formamos e nos transformamos, ao longo de nossas vidas, mediante um conjunto de 

vividos transformados em experiências, mas também tomar consciência de que esse 

reconhecimento de nós mesmos como sujeitos encarnados, mais ou menos ativos, ou 
passivos, segundo as circunstâncias, permite, doravante, visualizar nosso itinerário 

de vida, nossos investimentos e nossos objetivos, com base numa auto-orientação 

possível, numa invenção de si, a qual articula mais conscientemente nossas 

heranças, nossas experiências formadoras, nossas pertenças, nossas valorizações, 

nossos desejos e nosso imaginário, criar e explorar, para que advenha um si que 

aprende a identificar e a combinar obrigações e margens de liberdade. (JOSSO, 

2010, p. 65)    

 

 

Seguindo esses pressupostos, o projeto de intervenção teve como objetivo geral: 

Desenvolver atividades que envolvessem os alunos em práticas sociais de leitura e escrita que 

promovesse o resgate da sua história e da comunidade local, a partir da apropriação do gênero 

textual memórias com o propósito de valorizar os saberes e conhecimentos de mundo trazidos 

pelos alunos para que eles se reconhecessem como agentes no seu processo de aprendizagem 

e ampliassem seus conhecimentos sobre língua portuguesa. 

Essa proposta de trabalho com memórias procurava resgatar, por meio do encontro com 

as lembranças das pessoas mais velhas, a história da comunidade onde os alunos vivem, 

permitindo mostrar o valor das pessoas, ao mesmo tempo em que buscava conhecer histórias 

delas, propiciando o contato entre gerações e um sentimento de pertencer ao lugar onde se 

vive, contribuindo para a formação de seres humanos mais completos e para a constituição da 

cidadania. 

Desse modo, alguns objetivos específicos foram elaborados para nortear a intervenção e 

fazê-la alcançar seu objetivo principal. Dentre eles destaco: 

 Registrar, através da escrita de memórias, conhecimentos de mundo, de comunidade, 

de família, de língua, de leitura, para compreender de que lugar ele fala; 

 Valorizar a história local, através da escrita e da reescrita de memórias de seus atores 

(pais de alunos, moradores antigos, personalidades do bairro etc.), permitindo aos 

alunos construir um conceito positivo do seu grupo social, a partir da ampliação do 

conhecimento sobre sua comunidade; 
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 Proporcionar conhecimentos sobre leitura e escrita por meio de atividades de reescrita 

dos textos produzidos durante o processo de produção das memórias de pessoas da 

comunidade; 

 Planejar e construir um produto (livro, sarau, blog, exposição etc.) que seja o resultado 

dos trabalhos realizados sobre a história da comunidade e socializá-lo através de um 

evento promovido pelo grupo; 

 Com o intuito de alcançar tais objetivos, elegi a sequência didática como meio de 

orientação e sistematização para a realização das atividades que pretendia desenvolver durante 

o projeto, dentre elas destaco:  

 Apresentação de textos memorialísticos para que os alunos se apropriem das 

características do gênero memórias; 

 Promoção de rodas de conversas para que os alunos relatem e escutem memórias uns 

dos outros como forma de motivá-los na produção escrita de suas memórias; 

 Produção  escrita de memórias de alguns moradores do bairro a partir de entrevistas; 

 Promoção de leitura das memórias produzidas durante os trabalhos de pesquisas 

realizados para o resgaste da história local e de seus atores; 

 Realização de revisão e reescrita dos relatos de memórias produzidos sobre a 

comunidade a partir de oficinas nas quais serão trabalhados os aspectos linguísticos 

identificados nas produções da primeira versão das memórias como necessários para o 

que os alunos avançem em seus processos de escrita; 

 Construção de um produto que tente trazer o vivido pela comunidade para um discurso 

em linguagem escrita que seja possível de ser comunicado, socializado e 

compreendido. 

Segundo Zabala (1998), a Sequência Didática subsidia a análise da prática pedagógica 

do professor com respeito aos procedimentos de ensino referentes a conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, articulando-os com as atividades do ensino. Dolz, Noverraz & 

Schneuwly (2004) utilizam o mesmo termo (sequência didática), referindo-se a conjunto de 

atividades escolares organizado de maneira sistemática em torno de um gênero textual oral 

e/ou escrito. Estas têm o objetivo de dar acesso aos alunos a práticas de linguagens tipificadas, 

ou seja, de ajudá-los a dominar os diversos gêneros textuais que permeiam nossa vida em 

sociedade, preparando-os para saberem usar a língua nas mais variadas situações sociais, 

oferecendo-lhes instrumentos eficazes para melhorar suas capacidades de ler e escrever.  
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 Vê-se que a concepção acerca de sequência didática apresentada pelos autores citados 

tem em comum o princípio de sistematização da atividade pedagógica. É esse princípio que 

está sendo adotado aqui como proposta para orientação das atividades de ensino e 

aprendizagem da leitura e escrita de textos, na qual o gênero memórias ganha destaque pelos 

motivos já mencionados anteriormente.   

Portanto, nessa proposta didática, o trabalho com a leitura e a escrita toma como 

referência, além dos procedimentos sequenciais para o ensino defendidos por Zabala (1998), a 

metodologia de trabalho com o gênero. Ensinar língua com base nos usos sociais passou a ser 

um ideário, em grande medida, sustentado por duas vertentes teóricas: a concepção de 

gêneros de discurso, de herança bakhtiniana (BAKHTIN, 2003), e a concepção de letramento 

ideológico, originada em Street (2010). Segundo essas vertentes, as interações humanas são 

viabilizadas por meio dos usos da linguagem, e tais usos têm configurações relativamente 

estáveis que atendem a propósitos sociais e que precisam ser entendidas à luz de sua 

historicidade.  

Sob essa perspectiva, os gêneros viram objeto de ensino em si e por si mesmos, 

permitindo que a escola promova o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita dos 

alunos em práticas sociais de usos da linguagem as quais sejam relevantes na necessária 

hibridização entre as experiências locais com escrita e as experiências globais (STREET, 

2010) de que os alunos, situados socio-historicamente, precisam se apropriar para transitar em 

diferentes esferas sociais. 

Então, como trabalhar os gêneros do discurso na escola? Eis a primeira questão que 

me pareceu relevante responder: o foco não parece ser trabalhar os gêneros, mas trabalhar a 

língua em uso, tendo os gêneros como ―(mega)instrumentos‖, tal qual propõem Schneuwly e 

Dolz (2004).  

Se os gêneros são ―(mega)instrumentos‖, tal qual propõem os estudiosos de Genebra, 

ou se são dispositivos socio-historicamente situados, tal qual propõe Marcuschi (2008), não 

podem ser o foco do processo de ensino e aprendizagem da língua, mas o meio para que ela se 

dê. 

Dessa forma, a sequência didática que norteou essa intervenção será descrita no 

subcapítulo seguinte, bem como as atividades propostas nesta que foram formuladas tendo 

como foco a ampliação dos conhecimentos dos alunos em relação à leitura e a escrita de 

textos a partir da apropriação do gênero memórias. 
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2.2.2 A efetivação da intervenção 

 

Como mencionei no subcapítulo anterior, a proposta de intervenção foi orientada por 

uma sequência didática, no entanto, vale salientar que tal sequência foi se constituindo a partir 

das experiências do meu fazer em sala de aula e das contribuições de várias disciplinas 

cursadas durante o Profletras. Todas as disciplinas contribuíram de alguma forma para que 

essa sequência didática fosse construída e se efetivasse de fato, ainda que com algumas 

incertezas e muitas apostas. Digo incertezas porque em nenhum momento me foi dada uma 

receita pronta para ser aplicada em sala de aula. Muito pelo contrário, a única certeza que 

tinha era a de que precisava fazer com que as orientações teorias trabalhadas durante o curso 

se tornassem práxis, mas o ―como‖ era a principal questão. Daí então é que nascem as 

apostas. Não trago aqui o termo ―aposta‖ como um jogo de sorte ou azar, mas no sentido de 

investir em algo com um propósito, com o desejo de que saia do mundo das ideias e se efetive 

como algo possível e viável. 

Dentre as muitas concepções de sequências didáticas estudadas, elegi a sequência 

básica apresentada por Cosson (2006), para o desenvolvimento de atividades leitoras tendo 

como objeto a literatura, para orientar os trabalhos com a leitura dos textos que apresentaria 

aos alunos. Apesar de não propor, nessa sequência didática, um trabalho de leitura apenas 

com textos literários, utilizei as orientações apresentadas pelo autor por considerar que os 

procedimentos de leitura elencados por ele concebem que o leitor é tão importante quanto o 

texto e a leitura como um fenômeno cognitivo e social. A sequência básica é constituída por 

quatro passos: motivação, introdução, leitura e interpretação.  

A motivação é o primeiro passo da sequência básica e consiste em preparar o aluno para 

entrar no texto. Segundo Cosson (2006), o sucesso inicial do encontro do leitor com a obra 

depende de boa motivação. A introdução é a apresentação do autor e da obra. A leitura é o 

momento da decifração da entrada no texto através das letras e das palavras. O autor nos 

adverte que ao ensinarmos leitura não podemos perder de vista os objetivos; pois a leitura 

escolar precisa de acompanhamento e direcionamento. A interpretação constitui-se das 

inferências para chegar à construção do sentido do texto, dentro de um diálogo que envolve 

autor, leitor e comunidade. Cosson(2006) salienta que o importante na interpretação é que o 

aluno tenha a oportunidade de fazer uma reflexão sobre a obra lida e externalizá-la de forma 

explícita, permitindo o estabelecimento do diálogo entre os leitores. 

Para subsidiar as atividades de produção textual utilizei as orientações de Dolz, 

Noverraz & Schneuwly (2004) por constatar, na estruturação de suas propostas, uma 
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preocupação em promover um maior envolvimento do aluno com a aprendizagem desse 

processo. A estrutura de base da Sequência Didática apresentada por Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004, p. 98) é constituída pelos seguistes passos: ―apresentação da situação, 

produção inicial, módulo 1, módulo 2, módulo 3 (ou oficinas) e produção final.‖ 

A apresentação da situação é o momento em que os alunos fazem uma representação 

da situação de comunicação e do gênero a ser trabalhado. Como produção inicial, os alunos 

elaboram um texto escrito ou oral do gênero a ser trabalhado. De acordo com Dolz, Noverraz 

e Schneuwly (2004), essa produção serve como um diagnóstico tanto para os alunos como 

para o professor. Para os alunos porque vai permitir que eles consigam descobrir o que já 

sabem fazer e se conscientizam dos problemas que eles mesmos, ou outros alunos, apresentam 

e para o  professor porque pode adaptar as atividades propostas na sequência didática, de 

acordo com as dificuldades dos alunos.  

Os módulos são atividades para se trabalhar os problemas que aparecem na primeira 

produção e dá aos alunos os instrumentos necessários para superá-los. Durante a elaboração 

dos módulos, destaca-se a recomendação dos autores para que se variem as atividades e os 

exercícios propostos. Na produção final, o aluno  deve colocar em prática o conhecimento 

apropriado durante a realização das atividades nos diferentes módulos. 

Desse modo, elaborei a sequência didática, que apresento a seguir, tentando 

sistematizar atividades de leitura e produção textual que tivesse o gênero memórias como 

elemento norteador para a promoção do ensino e aprendizagem da leitura e da escrita que 

levasse em consideração a identidade dos alunos e fosse significativo para eles. 

Antes de descrever a sequência didática na prática e como esta se efetivou, gostaria de 

esclarecer que devido ao fato de atuar numa turma de 5º ano, na qual ministro aulas de todas 

as disciplinas, foi possível organizar os horários de modo que as atividades do projeto fossem, 

de certo modo, priorizadas. Desse modo, as atividades da intervenção eram realizadas nas 

segundas e terças das 07h:30min. às 11h:30min., com um intervalo de 30 minutos. A escolha 

desses dias foi motivada pela não ocorrência de aulas de outras disciplinas, Inglês e Educação 

Física, e por serem os dias em que a frequência era maior. Apesar da liberdade de escolha do 

horário de aplicação do projeto ter sido facilitada pelo fato de ensinar a maioria das 

disciplinas aos alunos, foi bastante difícil conciliar a execução das atividades planejadas com 

a demanda de projetos e atividades promovidos pela escola. A maioria desses projetos 

abraçados pela escola é enviada pela Secretaria Municipal de Educação e quase sempre chega 

com uma certa urgência de execução e cobrança de resultados. 
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Então, concomitantemente com a intervenção proposta por mim, tive que desenvolver 

com os alunos vários outros projetos, como o Programa Salvador Avalia (PROSA), 

Olimpíadas da língua portuguesa, Dia do Bem Querer, além do trabalho com todas as datas 

comemorativas (Carnaval, Semana Santa, Páscoa, Descobrimento do Brasil, Dia do Índio, das 

Mães, do Livro, do Circo, dos Pais, do Estudante, do Soldado etc.), que a escola faz questão 

de desenvolver todos os anos. Dessa forma, a sequência didática foi se materializando a partir 

do possível, e principalmente do viável, diante de uma realidade difícil e desafiadora que é a 

sala de aula. Passo agora então, a descrever a sequência didática e sua realização, assim como 

os resultados obtidos durante as aulas.  

 

2.2.3. A Sequência Didática e sua aplicação 

   

1. OBJETIVOS 

 Ampliar a competência comunicativa, lendo e escrevendo textos socialmente 

relevantes a partir do apropriação do gênero textual memórias. 

 Ler, ouvir, compreender e comentar textos com base no gênero memórias. 

 Identificar as características formais e discursivas do gênero memórias. 

 Planejar, produzir, reescrever, revisar e oralizar memórias. 

 Realizar análise linguística sobre os textos produzidos. 

 

2. CONTEÚDOS 

 Gênero textual Memórias 

 Leitura  

 Produção textual. 

 Procedimentos de produção, reescrita e revisão de textos. 

 Análise linguística - uso da letra maiúscula, ortografia, pontuação, vocabulário, 

transposição da fala para a escrita, concordância verbal, coesão, coerência.  

 

3. DESENVOLVIMENTO 

1ª Aula : 4 h/a
2
 

                                                             
2 A sigla h/a: corresponde a quantidade de minutos utilizados em cada aula na Educação Básica que corresponde 

os Ensino Fundamental e Médio, desse modo, são utilizados 50 minutos de uma hora para cada aula. 
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Objetivos específicos: 

 Propor que os alunos assistam ao filme ―Narradores de Javé‖ e orientem sua leitura 

fílmica a partir de um roteiro de observação; 

 Exibir o filme ―Narradores de Javé‖. Disponível em: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Trm-CyihYs8. 

 

A primeira atividade proposta como motivação na sequência didática foi realizada no 

dia 01.09.2014.  A motivação é o primeiro passo do letramento literário proposto por Cosson 

(2006) e consiste em preparar o aluno para entrar no texto. Segundo o autor, o sucesso inicial 

do encontro do leitor com a leitura de qualquer texto depende de boa motivação. 

Narradores de Javé é um filme brasileiro de 2003, do gênero drama, dirigido por 

Eliane Caffé, que conta a história de uma pequena cidade chamada Javé, que será submersa 

pelas águas de uma represa. (NARRADORES., 2003) Seus moradores não serão indenizados 

e não foram sequer notificados porque não possuem registros e nem documentos das terras. 

Inconformados, descobrem que o local poderia ser preservado se tivesse um patrimônio 

histórico de valor comprovado em um ―documento científico‖. Decidem então escrever a 

história da cidade, mas poucos sabem ler e só um morador, o carteiro, sabe escrever.  A partir  

disso, o que se vê é uma tremenda confusão, pois todos procuram o escrivão da obra de cunho 

histórico para contar sua versão sobre a história da fundação da cidade e ter o seu nome citado 

no livro. 

Para orientar a leitura fílmica, distribuí um roteiro de observação antes do início do 

filme, que deveria ser preenchido pelos alunos ao final da sua exibição para posterior 

discussão coletiva sobre as temáticas abordadas.  

 

1. Roteiro de observação do filme: ―Narradores de Javé‖ 

 

 Quem eram os narradores de Javé? 

 Por que era importante registrar as histórias que os moradores conheciam sobre Javé? 

 De que forma as histórias sobre Javé eram contadas pelas pessoas que viviam em 

Javé? 

 Por que esta forma de contar as histórias sobre Javé não podia ser utilizada para salvar 

a cidade? 

 Qual foi a principal dificuldade que os narradores encontraram para registrar as 

histórias? 

https://www.youtube.com/watch?v=Trm-CyihYs8
http://pt.wikipedia.org/wiki/Represa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio_hist%C3%B3rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio_hist%C3%B3rico
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 O que o responsável pelo registro escrito sobre Javé fazia para recolher as histórias dos 

moradores de Javé? 

 Quais pessoas eram entrevistadas: os jovens ou os mais velhos? Por quê? 

 Como as pessoas mais velhas tiveram conhecimento das histórias sobre Javé? 

 Por que o responsável pelo registro escrito das histórias sobre Javé não conseguiu 

escrever o livro? 

Durante a exibição do filme, os alunos demonstraram atenção e se preocupavam em 

fazer relação entre o que assistiam e o roteiro que discutiríamos no segundo momento da aula. 

Em vários momentos percebi que eles comparavam suas impressões sobre o filme entre si, 

baseando-se nas perguntas do roteiro. 

 

2ª Aula: 4 h/a 

Objetivo específico: 

 Promover uma roda de conversa sobre: a importância do relato de memórias oral e 

escrito para preservação da história de um povo, a partir do roteiro de observação do 

filme Narradores de Javé. 

Nessa aula, realizada no dia 02.09.2014, promovi uma roda de conversa para 

discutimos as impressões que tivemos sobre o filme assistido na aula anterior.  A importância 

da escrita foi, sem sombra de dúvida, a questão que mais chamou a atenção da turma.  

As falas de muitos alunos reforçaram o valor da escrita para a sociedade e o quanto 

essa valorização condiciona a vida das pessoas, ainda que elas não percebam ou deem 

importância a essa valorização da escrita. 

A seguir transcrevo algumas das falas dos alunos nessa roda de conversa: 

 

P: O que mais chamou a tenção de vocês no filme? 

A1: Que cada um queria contar a história de qualquer jeito. 

A2: Que contar falando não adianta nada.  

A3: Que como contavam a história falando eles mentiam o que eles contava. 

A4: Que falando as histórias não servem porque não fica registrada. 

P: E vocês acham que todos os registros históricos que conhecemos são verdadeiros, é 

como de fato aconteceu? 

A2: Num sei, mais é o que vale. 

A3: Eu acho que é que ninguém ia escrever mentira no livro. 
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P: Se Pedro Biá tivesse escolhido uma das histórias que ele ouviu para escrever no livro, 

estaria escrevendo a verdade?  

A3: Ia porque quando fica escrito no livro vira verdade, todo mundo acredita. 

P: E porque todo mundo acredita? 

A2: Porque o que vale é o que tá escrito, não pode depois que escreve ficar mais 

mudando. 

A4: É fica provado e as palavras o vento leva não serve pra provar, cada um diz de um 

jeito, por isso que tem fofoca. 

A2: Por isso que a gente tem que saber ler e escrever, pra conhecer as histórias de 

verdade. 

P: É, quando aprendemos a ler e escrever conseguimos até perceber quando a escrita está 

sendo usada para contar mentiras e enganar as pessoas. 

A2: Como professora? 

A3: Oxe, é só comparar as histórias e vê as que metem mais. 

P: Isso mesmo. 

 

 Aproveitei o gancho dessa temática para apresentar a proposta de intervenção do 

projeto para a turma. Expliquei para os alunos que, dentre as práticas de letramentos 

identificadas nos questionários respondidos por eles, constatei que era comum a contação de 

histórias. E que, vendo que essa prática é significativa para a maioria, resolvi promover a 

realização de um trabalho de produção escrita de memórias da comunidade, no qual eles 

pudessem conferir importância e sentido para a escrita de textos, tornando o estudo da língua 

mais próximo de seu universo social. 

A maioria da turma abraçou a proposta com entusiasmo, reconhecendo-se agora como 

escrivães que, ao contrário do personagem do filme, podiam escrever as histórias de vida das 

pessoas da comunidade e retratar a realidade do lugar onde eles viviam. Esse entusiasmo, no 

entanto, não foi unânime. Alguns alunos se mostraram um pouco resistentes ao fato de ter que 

recontar histórias de outras pessoas. Um aluno disse que não participaria porque as pessoas 

que conhecia não lhe contariam história alguma.  

Sei que se deparar com resistências a propostas, em si tratando de um trabalho com 

grupo é normal e que, nós professores, devemos estar preparados para tais situações. Mas 

confesso que, neste momento, fiquei com um certo receio de que essa resistência fosse talvez 

uma forma deles demonstrarem que não acharam sentido na atividade, afinal de contas, a 

prática de contação de histórias por parte dos pais ou avós, identificada nas rodas de 
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conversas realizadas durante a construção da intervenção, não era um letramento comum a 

todos. Mas como, dificilmente, eu iria conseguir propor uma atividade que fizesse parte das 

práticas sociais de todos tentei sensibilizar esses alunos mais resistentes.  Falei para eles sobre 

a importância de conhecermos as histórias de outras pessoas, da oportunidade de conhecermos 

o outro, suas experiências, outras formas de se comportar,  de compreender as heranças 

deixadas pelas gerações anteriores e entender, de certo modo, como essas experiências  

influenciam o nosso modo de viver e nos ensinam a compreender melhor nossa própria vida. 

Também ressaltei que essas histórias podiam ser contadas por qualquer pessoa da comunidade 

e não apenas de pais ou avós. 

 

3ªAula: 4 h/a 

Objetivos específicos: 

 Explicar que todos nós temos episódios de vida para lembrar: uma festa, uma 

travessura, um passeio, uma viagem, um costume. Alguns deles são tão importantes e 

marcantes que merecem ser registrados;  

 Pedir aos alunos que pesquisem os termos memória e memórias em dicionários; 

 Conversar com os alunos sobre o significado das palavras ―memória‖ e ―memórias‖, e 

pedir para diferenciá-las; 

 Perguntar aos alunos se há acontecimentos marcantes na vida deles, que mereçam ficar 

registrados para sempre na memória e estimular o relato desses acontecimentos 

oralmente; 

 Apresentar e ler um texto do gênero memórias; 

 Propor a escrita das memórias relatadas em sala para serem apresentadas nas aulas 

seguintes; 

 

Esse encontro, realizado no dia 08.09.2014, deveria ser o momento da apresentação da 

temática do projeto, quando discutiríamos o que são memórias e sua importância. Segundo 

Dolz, Noverraz & Schneuwly (2004), a apresentação da situação é o momento em que os 

alunos têm uma representação da situação de comunicação e do gênero a ser trabalhado.  

 No entanto, devido ao fato de alguns alunos terem se mostrado resistentes à proposta 

de escrita das memórias da comunidade na aula anterior, propus que realizássemos uma roda 

de conversa na qual esses alunos se colocassem e explicassem o que na proposta não lhes 

agradava.  
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Nesta roda de conversa pude perceber que os alunos resistentes eram justamente 

aqueles que apresentavam mais dificuldades com a produção escrita. Essa era uma postura 

comum desses alunos em qualquer atividade proposta em sala que envolvesse a escrita. Aliás, 

é uma postura que tenho observado já algum tempo em minha prática de sala de aula. Eles 

sempre buscavam alguma forma de não participar para que não precissem escrever. Esses 

alunos, em sua grande maioria, sentem-se inseguros, pois acreditam que não dominam a 

língua escrita e, por isso, sentem-se constrangidos ao participar de atividades em que precisam 

expor seus textos. 

A seguir transcrevo trechos dessa conversa: 

 

P: Eu tinha programado para hoje algumas atividades pra gente conhecer um pouco mais 

sobre o que são memórias. No entanto, como na aula passada alguns de vocês se 

mostraram um pouco resistente à proposta de escrita das memórias de pessoas da 

comunidade, achei melhor usarmos essa aula para discutimos a questão e descobrir se 

devemos dar proceguimento ao nosso projeto ou pensar em outra proposta. 

A1: Eu achei bom. 

A2: Eu também gostei. 

P: É, eu percebi que muitos de vocês gostaram mas, eu queria que as pessoas que não 

gostaram, ou que não gostaram tanto falassem porque não gostaram. 

A3: Eu não gostei porque eu vou ter que ficar pedindo aos outros pra falar e tem gente 

que não quer falar. 

P: Mas se uma pessoa não quiser falar não tem problema, você pode tentar com outras 

pessoas, pode ser um vizinho, um tio, o pastor, o professor da capoeira qualquer pessoa. 

Não é possível que nenhuma pessoa queira te contar uma história que aconteceu com ela. 

A3: E como a gente vai consegui escrever tudo que a pessoa falar, tem gente que fala 

muito rápido. 

P: Mas não é preciso escrecer tudo que a pessoa falar. Você vai escutar a história que a 

pessoa irá te contar e só depois você vai escrever a história com suas palavras da forma 

como você entendeu. 

A4: Oxe professora isso é muito difícil e se a gente não lembrar? 

P: Vocês podem gravar quando a pessoa estiver contando suas memórias e ouvi várias 

vezes até entender o que foi contado e recontar essa história com suas palavras. Só não 

pode pedir para as pessoa escrever, pois a memória é dela mas o autor do texto será você. 

A2: Que nem Antônio Biá no filme, né, professora? 
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P: É. 

A3: É mas, Antônio Biá também não escreveu nada. 

P: E você acha que ele não escreveu por quê? 

A1: Porque ele era preguiçoso e queria só dormir. (Todos ríram) 

A3: Porque contaram um monte de história e ele não sabia qual era a verdade. 

A4: Pode ser também que ele não sabia escrever porque o livro tava branco. 

P: Mas isso não vai acontecer com vocês porque vocês vão escrever a memória de uma 

única pessoa, então não vão ter como ter dúvida, e todos aqui sabem escrever. 

A3: Eu não sei.  

A4: Nem eu. 

P: Como não sabem? Não são vocês quem escrevem quando a gente realiza atividades 

aqui de produção de textos, ou quando respondem aos questionários depois da leitura de 

textos de história, geografia, ciência. 

A3: É mais tem sempre que consertar porque tá sempre errado alguma coisa. 

P: Mas quando escrevemos é assim mesmo, sempre precisamos rever o texto para corrigir 

o que não está adequado. Escrever é muito difícil. Vocês acham que os escritores de 

livros, jornais e revistas não corrigem seus textos antes de publicar? Vocês acham que 

eles já escrevem tudo certinho de primeira? 

A3: Num sei. A gente só vê os texto já pronto. Como a gente vai saber que ele escreveu 

outra vez antes? 

P: Mas podem acreditar, todo texto precisa ser corrigido e muitas vezes ele é reescrito 

várias vezes antes de chegar nas nossas mãos. 

 

Diante disso, esclareci para os alunos que a competência para escrever textos é uma 

conquista inteiramente possível para qualquer pessoa e que a ideia de que as pessoas que 

sabem escrever nascem com um dom para isso é um mito. Valendo-me das concepções de 

Antunes (2005), expliquei que não existe dom de escrever; a escrita é resultado de muita 

determinação, tentativas e práticas desde muito cedo. 

De acordo ainda com Antunes (2005), a escola acaba reforçando a aceitação desse 

grande equívoco sobre o dom da escrita ao não promover a revisão e reescrita dos textos dos 

alunos quando promovem exercícios de redação no qual o texto é escrito numa primeira e 

única versão.  

Em Antunes (2003), a autora admite três grandes momentos para a atividade de 

escrever: o do planejamento, o da escrita propriamente dita e o da revisão. Consequentemente:  
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 Elaborar um texto escrito é uma tarefa cujo sucesso não se completa, 

simplesmente, pela codificação de ideias ou informações, através de sinais 

gráficos. Supõe etapas de idas e vindas, etapas interdependentes e 
intercomplementares, que acontecem desde o planejamento, passando pela 

escrita, até o momento posterior da revisão e da reescrita (ANTUNES, 2003, 

p. 54). 

 

Desse  modo, assegurei aos alunos que, em nosso projeto, planejaríamos juntos a melhor 

forma de recolhermos os relatos de memórias das pessoas escolhidas e que todos os textos 

seriam revistos de forma coletiva para que pudéssemos identificar as dificuldades que por 

ventura viessem a ser apresentadas nos textos e promoveria a reescrita deles em sala. Assim, 

estaríamos cumprindo as etapas da escrita de um texto – planejamento, escrita, revisão –  

como nos orienta Antunes (2003).   

 

4ª Aula: 4 h/a 

Objetivos específicos: 

(Os objetivos da aula anterior foram realocados para este dia devido à necessidade de 

esclarecimentos sobre a proposta de intervenção para os alunos, como foi relatado 

anteriormente.)  

 

Nesse encontro, realizado no  dia 09.09.2014, demos prosseguimento à sequência 

didática, utilizando diferentes dicionários para definir os termos memória e memórias. Em 

seguida realizamos uma roda de conversa, na qual compartilhamos alguns fatos oralmente que 

marcaram a vida de cada um e que se tornaram significativos em suas memórias. A roda 

começou com o relato da minha memória sobre o meu primeiro dia de aula. Conclui a roda 

distribuindo e lendo para os alunos o texto ―Brinquedos‖ de Rubens Alves, como exemplo de 

um texto escrito do gênero memórias. Esse texto será retomado numa das aulas seguinte para 

análise do gênero memórias. 

 

Brinquedos 
 Minhas netas: Quando eu era menino eu brincava muito. Brincar é a coisa mais gostosa. 

Algumas pessoas grandes têm vergonha de brincar; acham que brincar é coisa de criança. O 

resultado é que elas ficam sérias, preocupadas, ranzinzas, amargas, implicantes, chatas, 

impacientes. Perdem a capacidade de rir e ninguém gosta da sua companhia. Quem brinca não 

fica velho. Pode ficar velho por fora, como eu. Mas por dentro continua criança, como eu... 
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Naquele tempo o jeito de as meninas e os meninos brincarem era muito diferente do jeito de 

hoje. Hoje, falou brincar, falou comprar brinquedo. E os brinquedos se encontram  nas lojas e 

custam dinheiro. Mas lá na roça onde eu morava não havia nem lojas. E mesmo que houvesse, 

eu era um menino pobre. Não tinha dinheiro para comprar brinquedos. 

Eu brincava. Brincava sem comprar brinquedos. Não precisava. Eu fazia meus brinquedos. Na 

verdade, fazer os brinquedos era a parte mais divertida do brincar. 

Já lhes contei sobre o carrinho de lata de sardinha que tenho guardado entre os meus 

brinquedos. Quando o vi, lembrei-me de mim mesmo, fazendo os meus brinquedos. O menino 

que fez aquele carrinho era um menino pobre. E eu o vejo trabalhando para fazer o brinquedo 

que ele não podia comprar. E imagino o orgulho que ele sentiu quando o carrinho ficou 

pronto. ―Fui eu que fiz!‖ Um amigo meu, o Vidal, me deu um caminhão que ele mesmo fez, 

como presente de Natal. É um caminhão tanque. O tanque é feito com uma lata de óleo 

deitada. A cabine, com janelas e espelhos retrovisores, é feita com uma lata de azeite. As 

antenas e o cano de escapamento são feitos com pedaços de antenas velhas que ele encontrou 

em lojas onde se consertam rádios. E as rodas, ele as fez cortando, com um serrote, fatias de 

um cabo de enxada, iguais às fatias que se cortam de um salame. 

Para se fazer um brinquedo é preciso usar a imaginação. A imaginação é um poder mágico 

que existe na nossa cabeça. Magia é transformar uma coisa em outra pelo poder do 

pensamento. A bruxa fala: ―Sapo‖ e o lindo príncipe vira sapo... O menino que fez o carrinho 

com a lata de sardinha teve de usar a sua imaginação mágica também. Ele olhou para a lata de 

sardinha abandonada e disse: ―Carrinho‖. E foi esse carrinho que ele viu com o pensamento 

que fez com que ele trabalhasse para fazer o carrinho. 

A imaginação gosta de brincar. A brincadeira de que ela mais gosta é o faz-de-contas. É 

brincando de faz-de-contas que ela constrói brinquedos. Faz de contas que uma lata de 

sardinha é um carrinho . Faz de contas que o cachorrinho de pelúcia é um cachorrinho de 

verdade . Faz de contas que o travesseiro macio é uma pessoa de quem a gente gosta muito. 

Faz de contas que esses bolinhos de barro são brigadeiros. Faz de contas que a minha mão 

com o dedo esticado é um revolver. Faz de contas que o cabo de vassoura é um cavalinho que 

se chama Valente. Faz de contas que esse pedaço de bambu é uma espada... 

A Raquel, minha filha, tinha 4 anos. Eu a levei ao cinema para ver o ET. O cinema é também 

uma brincadeira de faz-de-contas. Enquanto a gente está lá a gente vive, ri e chora ―como se‖ 

tudo fosse verdade. Prestem atenção nisso: essa é uma das coisas mais extraordinárias dos 

seres humanos: temos a capacidade de viver e sentir coisas que não existem, coisas que são 

produto da imaginação, como se elas fossem reais. Quem não chorou vendo o filme O Rei 
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Leão? Quem não ficou com raiva da Madrasta e da Drizela? Quem não torceu pelos cãezinhos 

dálmatas? Pois a Raquel saiu do cinema e chorou, chorou, chorou... Não houve o que a 

consolasse. Depois do jantar eu resolvi consolá-la. Para consolá-la eu precisava entrar no jogo 

de faz-de-contas. Aí eu lhe disse: ―Vamos lá fora ver se achamos a estrelinha que é a casa do 

ET!‖ Ela se levantou, animada. Mas aí, decepção. O tempo tinha mudado. O céu estava 

coberto de nuvens. Não havia estrelinhas para serem vistas. Pensei rápido. Uma mudança de 

tática era necessária. ―Olha lá, Raquel, atrás da palmeira! O ET está lá‖. Ela não sorriu, como 

eu esperava. Não entrou na minha brincadeira. ―O ET não existe, papai.‖, ela respondeu séria. 

Então eu disse: ―Ah! É? Se não existe, porque é que você estava chorando?‖ Ela me 

respondeu: ―Por isso mesmo, porque ele não existe...‖ Que coisa mais misteriosa, mais bonita: 

que nós sejamos capazes de ter alegrias e tristezas por causa de coisas que não existem. 

As crianças são as que melhor sabem brincar o jogo do faz-de-contas com a imaginação. Os 

grandes vão perdendo progressivamente essa capacidade. Mas a imaginação sozinha não faz 

arte. Quem faz a obra de arte é o artista. Para isso ele tem de saber usar as ferramentas 

apropriadas: martelo, cinzel, pincel, tinta... Eu, para fazer os meus brinquedos, tive de 

aprender a usar ferramentas. Aprendi a usar o canivete, a afiar o canivete, a usar o martelo (é 

uma delícia pregar um prego numa tábua mole, sem entortar...), o serrote, o alicate, as 

agulhas, os barbantes, a régua, as cordas, o fogo. O fogo tinha múltiplos usos. Um arame em 

brasa serve para furar um bambu. E o fogo era indispensável também para fazer ferver a 

mistura de água e polvilho com que se fazia grude, necessário para colar o papel de seda dos 

papagaios. Me cortei muitas vezes, martelei o dedo, me feri com o serrote e a agulha, me 

queimei. Mas não há jeito de aprender a usar as ferramentas sem se machucar. E aprendi a 

cuidar dos meus ferimentos, sem precisar chorar. 

Fazer um brinquedo é um trabalho que se faz com  prazer, sem precisar que alguém mande. 

Tudo que se faz com prazer é brinquedo. Ninguém tem preguiça de trabalhar fazendo um 

brinquedo. Quando a gente está com preguiça de trabalhar (ou de estudar) é porque aquilo que 

se está fazendo não é brinquedo, é trabalho forçado. Não é coisa que dê prazer. 

Fonte: Correio Popular, 10/03/2002. 

 

Ainda neste dia, propus que as memórias contadas fossem registrados pelos alunos, em 

casa, como um exercício de escrita de si para ser apresentado na próxima aula. Nesse primeiro 

registro, não foi cobrado que a escrita obedecesse às características do gênero memórias, até 

porque eu ainda não havia apresentado o gênero para os alunos. O objetivo da atividade era 

promover a socialização das mémorias dos alunos para que estes pudessem perceber que 
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todos nós guardamos memórias que marcaram nossas vidas e que a escrita é uma das 

alternativas que temos para eternizar essas memórias. 

De acordo com Dolz, Noverraz & Schneuwly (2004), na produção inicial, os alunos 

elaboram um texto escrito ou oral do gênero a ser trabalhado. Essa produção serve como um 

diagnóstico tanto para os alunos como para o professor. Os alunos conseguem descobrir o que 

já sabem fazer e se conscientizam dos problemas que eles mesmos, ou outros alunos, 

apresentam e o professor, por sua vez, pode adaptar as atividades propostas na sequência 

didática, de acordo com as dificuldades dos alunos.  

 

5ª Aula: 4 h/a 

Objetivo específico: 

 Leitura de algumas memórias produzidas pelos alunos. 

 

No dia 15.09.2014, os alunos me entregaram as memórias solicitadas na aula anterior. 

Propus aos alunos que lêssemos os textos produzidos pela turma e tentássemos identificar 

quem seriam os autores dessas histórias, utilizando o datashow para que todos pudessem 

participar. A turma ficou bastante empolgada com o jogo de adivinhar os autores dos textos e 

poder conhecer um pouco da história de vida de cada um. Nessas memórias, decobrimos que a 

vida nos apresenta alegrias e tristezas que vão nos formando enquanto pessoas no nosso 

caminhar e nos ensinando a viver melhor não só pelo que aprendemos com nossas 

experiências, mas com as dos outros. 

A seguir, apresento algumas das produções que lemos nesse dia. A escolha dos textos 

para a leitura não obedeceu a nenhum critério específico, os mesmos foram lidos na ordem em 

que foram entregues no início da aula. 
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Fig. 3 – Produções dos alunos 

Texto – 01. 
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Texto – 02. 
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Texto – 03. 
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Texto – 04. 
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Texto – 05. 
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Texto – 06.  
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Texto – 07.  
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Texto – 08.  

 

Fonte: Arquivo da professora-pesquisadora, 2014. 

 

 

Os textos, em sua maioria, relatam lembranças que os alunos consideraram 

significativas em sua história de vida. Neles, é possível perceber que a ideia apresentada por 

alguns alunos, em uma de nossas aulas anteriores, de que não sabem escrever não se 
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comprova. Todos os textos apresentam uma narrativa com encadeamento lógico dos 

acontecimentos, é possível identificar a presença de uma organização linear dos fatos que são 

retratados por sequências de ações relacionadas ao aconteciemento apresentando começo, 

meio e fim. Em alguns podemos identificar marcas de tempo, personagens e até diálogos. No 

entanto, a ausência de sinais de pontuação e uso de marcas de oralidade, além da grande 

quantidade de erros ortográficos e do uso inadequado de letras maiúscula nos leva, num 

primeiro momento, a um estranhamento do texto por este não atender às normas de escrita 

padrão da língua portuguesa, fazendo com que reforcemos a ideia de que os alunos não sabem 

escrever ao não valorizarmos o que os textos trazem de avanços em seus processos de escrita. 

No texto – 01, por exemplo, a escolha do título: ―A tomada maldita‖é extremamente 

coerente com a história e demonstra até uma certa irônia do aluno em relação ao 

acontecimento relatado. O texto – 02 apresenta um diálogo descrito em discurso direto que 

apesar da ausência dos sinais de pontuação consegue marcar a fala de cada personagem. No 

texto – 03, é possível identificar coerência entre o relato da saída do aluno da escola e os 

motivos que o fazem se esforça para retornar para a mesma. No texto – 04, os tempos verbais 

utilizados marca corretamente a diferença entre o fato narrado e o tempo da narrativa. Os 

textos 05 e 08 apresntam relatos com uma riqueza de detalhes que ilustram de forma bastante 

clara e coerente como o fato aconteceu. Os textos – 06 e 07 além de apresentarem os relatos 

do passado fazem relação desse acontecimento com sua vida hoje. 

 Na verdade, com a leitura dos textos o que pude perceber é que os alunos sofrem do 

que Oliveira (2010) chama de autoestima linguística destruída. O autor utiliza essa definição 

para caracterizar a situação de estudantes que acreditam não saberem a língua que usam todos 

os dias desde que nasceram. Segundo ele, somente alguém sem autoestima linguística é capaz 

de afirmar que não sabe português mesmo tendo usado essa língua durante toda sua vida para 

se comunicar, para expressar sentimentos e pensamentos, e para constituir a sua realidade.  

De acordo com o autor isso acontece porque os alunos relacionam ―saber português‖ a 

―conhecer as regras da gramática normativa‖. Por acreditarem nessa equivalência e por não 

conhecerem essas regras, eles internalizam a ideia de que não sabem português. Ideia essa, 

muitas vezes, reforçada por nós professores ao defendermos o discurso de que as formas 

encontradas na gramática normativa são aquelas que eles devem usar sempre, tanto na escrita 

quanto na fala. 

Desse modo, o autor esclarece que nós professores precisamos deixar claro para os 

alunos que saber português não é a mesma coisa que dominar as regras da gramática 

normativa e conscientizá-los de que fala e escrita são processos distintos e se aplicam em 
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contextos diferentes. Pois só essa consciência da necessidade de adequação da fala e da escrita 

ao contexto vai ajudar o estudante a entender que a sociedade julgará suas escolhas sintáticas 

e lexicais nos textos que elaboram. 

Cagliari (1993) nos adverte que os alunos precisam trilhar um longo caminho de 

adaptação e de aprendizagem, até essa noção de que fala e escrita são diferentes se acomodem 

em seus processos cognitivos. Isso porque tudo o que diz respeito à linguagem é sempre 

muito complexo e a aquisição de novas habilidades não ocorre no mesmo tipo de contexto em 

que ocorre a aquisição da linguagem, quando a criança aprende a falar. 

No entanto, hoje, percebo, que em minhas experiências com a sala de aula, estive 

constantemente atribuindo certa urgência para que as práticas de ensino e aprendizagem  

desenvolvidas por mim apresentassem resultados. De acordo com Cagliari (1993, p.75), ―a 

escola não precisa achar que as crianças vão ter que aprender tudo em um ou dois anos, pois 

esse progresso é algo que vai se acelerar com o tempo.‖ Há muita ansiedade por parte de nós 

educadores, pais e até do governo, atrapalhando uma atividade que, segundo ele, poderia 

acontecer de forma mais tranquila, e trazer satisfação para os alunos e professores.  

Além dos textos apresentados acima, outros textos me chamaram atenção pela carga 

de emoção que traziam. Dentre esses, destaco alguns trechos a seguir: 

 

 

TEXTO – 09.  

 

 

(Transcrição do texto – 09) 

Quando Eu era Bebé minha Mãe não tinha Condição de me Criar porquê ela tinha mais filho 

e trabalhava e não tinha Condição de paga um baba ai ela me deu pra minha tia minha tia 

Me criou Eu chamava ela de Mãe ai caquando Eu conheci a minha Mãe Eu dei TCHAU A 

minha tia e fui mora Com Minha Mãe tou Na igreja e sor feliz derdo dia que encontrei Jesus 

na igreja universal. (E.S., 27.08.2014) 
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TEXTO – 10. 

 

 

 

(Transcrição do texto – 10) 

Eu estava em casa e minha mãe em sai ela recebeu um telefonema que meu Tio foi peresso eu 

fiquei muito Triste chore muito depois minha foi visita meu Tio depois onte ele foi souto esta 

em casa esto muito feliz eu vou visitar ele esta feliz. (F. S.C., 17.09.2014) 

 

 

TEXTO – 11. 

  

 

 

 

(Trânscrição do texto – 11)  

Eu tenho saudade quando meu maí paí é a minha mãe não eram separados era muito legauau 

meus pais eram divertidos eles milevava para o chopem eles brincava de varias brincadeiras 

com migo é quando eu tinha 4 anos, meus pais cantavam muzicas para mim turmí eu sito 
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muita fauta diso e muita fauta do meu pai que eu não vejo a 10 anos. FAMILIA E TUDO. (A. 

C. S.L., 27.08.2014) 

 

 

TEXTO – 12. 

 

 

(Trancrição do texto – 12) 

Eu quando era pequena gostava de tome tondinhoe comer melancia eu comecei a qrecer e 

pacei pór muitas mudança Tipo eu morava nacasa maior agora não eu moro Na casa Muito 

Pequena minha mãe esta doente ela Tamuito do enti e eu Tanben fiquen çabendo qui meu pai 

não é o Pai qui mi registro mas ele êrambompai mas ele Bebi desati quando euera pequena 

agora eu tom Felis com minha mãe ê meu Pai eu moelis! Fim. (G. M. C., 17.09.2014) 

 

Ao ler esses textos junto com eles,  pude constatar que algumas crianças já viveram 

situações sociais e psicológicas muito difícies que podem até está influenciando o 

desenvolvimento dos seus processos de aprendizagem, requerendo um olhar mais 

especializado. No entanto, o que mais me surpreendeu foi que, mesmo aqueles que tinham 

memórias que foram por mim consideradas tristes, queriam ver suas histórias lidas e, quando 

a turma não conseguia identificar a autoria,  os autores dos textos lidos faziam questão de se 

apresentar e contar oralmente outras histórias pelas quais passaram. 

Alguns alunos, quando identificavam seus textos, já se prontificavam a contar sua 

história antes mesmo que ela fosse lida. Eles sentiam orgulho por serem protagonistas das 

histórias trabalhadas em sala e criavam uma certa expectativa em relação às histórias que 
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seriam apresentadas nas aulas seguintes. Não apresentavam nenhum constrangimento em 

contar sua história, inclusive acrescentavam fatos ao que estava escrito no texto. 

Como os alunos ficaram muito empolgados com a leitura de seus textos para a turma, 

ficou acertado que leríamos todos os textos produzidos. Ficou então combinado com a turma 

que faríamos a leitura de duas memórias por semana, nos dias de segunda e terça, duas em 

cada dia, nas aulas dedicadas ao projeto. Assim como no encontro de hoje iríamos ler as 

memórias mas também promoveríamos a analisar de aspectos linguísticos que precisassem ser 

revistos para a reescrita dos mesmos. 

 

6ª Aula: 4 h/a 

Objetivos específicos: 

 Apresentar o áudio da canção ―Filho Adotivo‖;  

 Fazer uma leitura silenciosa da canção; 

 Promover uma roda de discussão sobre a história apresentada na canção; 

 Levantar os pontos da história que os alunos consideraram mais marcantes; 

 Identificar o enunciador da história e caracterizá-lo no espaço e no tempo em que a 

história acontece; 

 Relacionar as personagens da história da canção com pessoas reais do nosso cotidiano; 

 Proporcionar uma reflexão sobre o lugar do idoso no nosso grupo social. 

 Conduzir a discussão de modo que os alunos percebam a importância dos idosos/ das 

pessoas mais velhas para a formação de uma sociedade (economia, lazer, educação, 

cultura); 

 

Nesse encontro, realizado no dia 16.09.2014,  iniciamos com a apresentação do audio 

da canção Filho Adotivo, de autoria de Sérgio Reis, seguido da leitura da sua letra. 

 

Filho Adotivo  

Sérgio Reis 

 

Com sacrifício 

Eu criei meus sete filhos 

Do meu sangue eram seis 

E um peguei com quase um mês 

Fui viajante 

Fui roceiro, fui andante 

E pra alimentar meus filhos 

Não comi pra mais de vez 

http://letras.mus.br/sergio-reis/
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Sete crianças 

Sete bocas inocentes 

Muito pobres, mas contentes 

Não deixei nada faltar 

Foram crescendo 

Foi ficando mais difícil 

Trabalhei de sol a sol 

Mas eles tinham que estudar 

Meu sofrimento 

Ah! meu Deus, valeu a pena 

Quantas lágrimas chorei 

Mas tudo foi com muito amor 

Sete diplomas 

Sendo seis muito importantes 

Que as custas de uma enxada 

Conseguiram ser doutor 

Hoje estou velho 

Meus cabelos branquearam 

O meu corpo está surrado 

Minhas mãos nem mexem mais 

Uso bengala 

Sei que dou muito trabalho 

Sei que às vezes atrapalho 

Meus filhos até demais 

Passou o tempo 

E eu fiquei muito doente 

Hoje vivo num asilo 

E só um filho vem me ver 

Esse meu filho 

Coitadinho, muito honesto 

Vive apenas do trabalho 

Que arranjou para viver 

Mas Deus é grande 

Vai ouvir as minhas preces 

Esse meu filho querido 

Vai vencer, eu sei que vai 

Faz muito tempo 

Que não vejo os outros filhos 

Sei que eles estão bem 

E não precisam mais do pai 

Um belo dia 

Me sentindo abandonado 

Ouvi uma voz bem do meu lado 

Pai, eu vim pra te buscar 

Arrume as malas 

Vem comigo, pois venci 
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Comprei casa e tenho esposa 

E o seu neto vai chegar 

De alegria eu chorei 

E olhei pro céu 

Obrigado, meu Senhor 

A recompensa já chegou 

Meu Deus proteja 

Os meus seis filhos queridos 

Mas foi meu filho adotivo 

Que a este velho amparou 

 

 A opção pelo gênero canção, assim como a escolha do gênero filme para a 

apresentação da temática do projeto, teve como justificativa a intenção de tornar as atividades 

mais diversificadas como nos orienta  Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004).  

Eu poderia ter começado lendo algumas memórias literárias, identificado as 

características do texto memorialístico, etc., mas, por experiência em sala de aula, achei que 

esse caminho seria certamente um pouco entediante para os alunos, visto que diariamente 

trabalhamos com textos, identificamos o gênero ao qual pertencem, suas características, 

finalidade e, muitas vezes, não ganham o sentido que aqui se pretendia conferir  que era 

mostrar a riqueza de um relato de memória ao apresentar a história de vida de uma pessoa, 

suas alegrias e angústias, os valores que estão por trás de suas ações, as consequências de seus 

atos para si e para o outro, as dificuldades enfrentadas, uma época, um lugar. 

Tenho experenciado em minha prática que o trabalho com vários textos de um mesmo 

gênero costuma não ser bem aceito pelos alunos. Geralmente, eles reclamam por 

considerarem uma repetição do que eles acreditam já dominarem. Há uma resistência bastante 

grande por parte dos alunos quando retomamos um mesmo texto ou uma atividade já 

realizada com a turma.  

Eles constumam dizer: ―Nós já vimos isso, pró‖, Isso a senhora já deu, professora‖, 

―Oxe, isso de novo‖, seguido de um vasculhar de cadernos para mostrar que você está 

repetindo e que não há razão para realização de tal proposta, além da falta de entusiasmo com 

que eles realizam a atividade quando é explicado o novo objetivo do trabalho com o texto do 

gênero já estudado. Como pretendia tornar as atividades mais diversificadas diante da já tão 

anunciada resistência dos alunos à leitura e escrita de textos de um mesmo gênero, lancei mão 

da alternativa de trabalhar com textos que apresentassem uma intergenericidade com o gênero 

memórias. A intergenericidade, também conhecida como intertextualidade intergêneros, 

mistura diferentes gêneros com o propósito de melhorar a comunicação oral ou escrita. 
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Segundo Marcuschi (2002), dentro de um mesmo texto, podem conviver diferentes 

gêneros textuais: a essa convivência é dado o nome de intergenericidade ou intertextualidade 

intergêneros. A intergenericidade acontece quando um determinado gênero toma emprestado 

características que não são, por convenção, suas. Essa mistura ou hibridização acontece em 

virtude do propósito comunicacional, seja com o objetivo de melhorar a comunicação com o 

interlocutor ou leitor, seja com propósitos artísticos e literários.  

Ainda segundo Marcuschi (2002), a intergenericidade comprova que são tênues as 

barreiras entre os gêneros textuais. Por esse motivo, não podemos afirmar que exista um 

gênero puro. Para o autor, compreender esse processo de hibridização de textos é importante, 

especialmente no caso dos textos escritos, pois isso permitirá que o leitor interprete 

adequadamente todas as suas informações. 

Após ouvirmos a  canção Filho Adotivo, líamos cada estrofe e discutíamos a história 

que ia se revelando ao longo do texto a partir de perguntas que eu ia fazendo para a turma 

como: Quem conta a história?, Como vocês imaginam essa pessoa?, O que vocês acham da 

atitude de adotar mais um filho mesmo tendo tantos? Por que será que os outros filhos não 

foram visitar o pai? Todos identificaram uma memória na letra da canção e perceberam que o 

gênero memória, neste texto, está a serviço do gênero música, embora sua função tenha sido 

preservada. Percebida a intergenericidade pelos alunos,  passamos a discutir o papel do idoso 

na nossa comunidade, bem como sua importância e o lugar que conferimos a essas pessoas na 

nossa sociedade.  

A seguir transcrevo algumas das colocações dos alunos durante a nossa conversa: 

 

 P: Vocês acham importante respeitar os idosos e suas memórias? 

 A1: Sim, porque eles tem uma história de vida. 

 A2: Sim, porque eles tem vivido mais tempo do que os adolescentes e os jovens e 

sabem mais coisas e também tem que respeitar os mais velhos. 

 A3: Sim, porque os idosos lembra de tudo e a gente aprendi com eles. 

 A4: Sim, porque eles contam histórias pra os mais novos aprender a vida. 

 A5: Porque as histórias deles servem para a gente aprender a lidar com a vida. 

 A6: Porque eles vai passar para os jovens como saber viver o presente. 

Essa discussão levou os alunos a perceberem que essas pessoas seriam o foco da nossa 

pesquisa no recolhimento das memórias da comunidade, próximo passo proposto em nosso 

projeto. Muitos alunos relataram ser criados por seus avós ou disseram que o papel dessa 

http://www.brasilescola.com/redacao/conceito-generos-textuais.htm
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figura familiar é muito importante em suas vidas, sendo muitas vezes a única referência de 

carinho e atenção que têm. 

Ainda nessa aula, um aluno me chamou a atenção dizendo que conhecia uma música 

que contava uma história parecida com a que tínhamos escutado na aula. Outros alunos 

concordara com ele e citaram a canção Filho Ingrato do Rap Família. Achei interessante que 

alguns alunos tivessem estabelecido essa intertextualidade entre as músicas e pedi que 

trouxessem na aula seguinte. 

Fiquei curiosa para ver o coteúdo da letra da música citada pelos alunos e certificar se 

eles haviam estabelecido realmente uma relação entre textos semelhantes e decidi pesquisar a 

música referida por eles. Ao ler a letra da música constatei a intertextualidade estabelecida 

pelos alunos e percebi que havia perdido uma oportunidade significativa para um 

envolvimento ainda maior dos alunos nas aulas ao não ter consultado os mesmo e promovido 

a participação deles na escolha dos textos que iríam fazer parte da sequência didática quando 

esta estava sendo formulada.  

Hoje, a partir dessa experiência, repensaria a minha postura, pois percebi que apesar 

de ter criticado lá no capítulo 1 a leitura obrigatória de obras literárias a que fui submetida 

durante minha trajetória como estudante, ainda hoje, procedo da mesma forma com meus 

alunos. 

A seguir apresento a letra da música citada pelos alunos: 

 

FILHO INGRATO  

Compositor: A Familia 

 

Dezembro eu relembro como se fosse agora 

Um momento de emoção, um dia aquela hora 

Sua mãe radiante, de olhar cintilante 

Recebendo a noticia que estava gestante, 

Nervoso e feliz no mesmo instante, 

A emoção tomou conta, dominando o gigante, 

 

Feliz sempre quis com a mulher amada 

Prolongar minha raiz, por um pé na estrada 

Era novo só amor, na flor da idade, 

Responsabilidade o meu peito invade 

Quem casa quer casa tem que ter proceder 

O tempo era curto e eu tinha que correr 

O relógio meu inimigo mais meu filho quer nascer 

Como é que vai ser? o trabalho vai ser duro 

O dia de amanhã tô sabendo é escuro 

O presente eu já vi só não enxergo o futuro 
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Mas acredito em deus e não vou me abalar 

Minha fé inabalável tenho força pra lutar 

Se a preguiça for virtude para mim ela não presta 

Eu sei se precisar faço varias horas extra 

Quem testa só detesta e protesta o nosso amor 

É gente só ruim e no peito só rancor 

A família toda contra pela pele minha cor 

O racismo é uma doença e tá no peito do avô 

 

São varias barreiras mais não fico preocupado 

Meu pai sempre falo que a vida não era fácil 

E só pra mim cria trabalho tipo um escravo 

Longe de mim querer ser filho ingrato 

O homem que é guerreiro com a batalha não se ilude 

Eu peço aos ancestrais por favor me ajudem 

Faço parte da plebe rebelde e sou rude 

Eu só peço inteligência e meu filho com saúde 

 

Oito meses se passando, eu só ando apressado 

De casa pro hospital, do hospital pro trabalho 

Comprei todo enxoval, arrumei o nosso quarto 

Contrações aumentando consagrando a luz do parto 

E faz pré natal corre, corre pro hospital 

São vários exames ela tá passando mal 

Falei meu deus por favor me acuda 

Meu amor tá morrendo manda um anjo com ajuda 

 

Homem: 

Doutor, doutor por favor doutor  

Minha mulher meu filho 

Doutor: 

Calma senhor seu filho nasceu é uma criança 

Linda mas infelizmente a mãe não resistiu, 

Sinto muito,sinto muito 

 

A tristeza novamente toma conta do espaço 

Minha mulher deu a luz mas faleceu no parto 

Não faz nem um ano que meu pai foi enterrado 

Agora eu tô sozinho no meio da guerra desarmado 

 

Chama um querubim, um arcanjo, serafim 

Pois o peso do mundo desabou sobre mim 

A natureza da com a mão e com a outra toma sim 

Me da um filho belo e minha esposa teve um fim 

 

Mas a fé que deus nos da não pode ser abalada 

O inimigo me acerto me levantei refiz a guarda 

Levantei minha cabeça em direção ao horizonte 

Sou pedreiro, marceneiro, construtor, faço ponte  
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A roupa, o alimento, e um teto pra morar, 

Amor, muito carinho, e uma moça pra cuida, 

Brinquedo não falto, uma escola pra estuda 

Jurei por deus do céu por você vou batalhar 

 

A idade, a vaidade foi chegando pois eu via 

Queria quase tudo que a tv lhe oferecia 

Eu de longe via ele já querendo namorar 

Eu só tinha uma exigência você tem que estudar 

A tristeza ce cansou, chegou a felicidade, 

Quando eu tive a noticia que ele entrou pra faculdade 

Filho nunca esqueça de fazer boas ações 

Pois eu peço sempre a deus em minha orações 

 

Já faz bastante tempo que eu não vejo a minha cria 

A última noticia se formou em engenharia 

As grandes capitais deixam as pessoas frias 

Mandei ele estudar mais eu juro eu não sabia 

 

A ruga, a velhice tomou conta do meu rosto 

Do meu coração quem se apossou foi o desgosto 

Se dedica a uma pessoa o tempo todo da sua vida 

E não recebe nem um tchau na hora da partida 

A idade já chegou as dores vem se aproximando 

Só trinta por cento do meu corpo funcionando 

 

Mal de parkinson, derrame, bateria de exame 

Diabete muito alta já circula no meu sangue 

Noites mal durmidas minha mente conturbada 

Enxergo muito pouco minha visão tá complicada 

Mais eu posso enxergar a cegueira do meu filho 

Lhe dei tanto amor mais hoje eu vivo num asilo!!! 

 

 

(chorando) 

Eu me sinto abandonado de viver não tenho vontade 

Será que amor de mais é uma forma de maldade? 

Eu fui perito na enxada mais não tive camiseta 

Mas hoje o meu filho é o doutor da caneta 

Há muito tempo atrás eu tive que provar 

Que também era capaz de poder lhe criar 

Sua mãe faleceu seu avô veio lhe tomar 

Lutei contra o mundo pra poder te cuidar 

Agora o desprezo é o pão que eu tô comendo 

Cada dia que se passa a solidão me corroendo 

Antes de morrer eu desejava lhe ver 

Enquanto não acontece eu rezo por você 

(choro) 
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7ª Aula: 4 h/a 

Objetivos específicos: 

 Ler e analisar memórias produzidas pelos alunos em uma das aulas anteriores, 

utilizando o datashow; 

Nesta aula, realizada no dia 22.09.2014, apresentei uma das memórias produzidas 

pelos alunos utilizando o datashow. A escolha do texto não obedeceu a nenhum critério 

específico. Como o objetivo da aula era analisar vários textos para que os alunos 

compreendessem a necessidade de revisar seus textos a escolha do mesmo se deu de forma 

aleatória.  

A seguir apresento o texto trabalhado: 

 

Texto analisado na aula: 

 

O dia que o carro passo em cima de mim  

ela uma Noite Muito Bonita Eu em MeUs AMiGos tava andano de bicicleta ai Noix estava 

conversando ai apareceu um carro Preto Em fico olhando pra Noix ai tava ino Pra casa em 

esse carro Preto dava ino atraze de noix ai agente saiu correndo de Bicicleta ai eu Fui 

atravesa a rua ai esse carro Preto passa en cima da Bicicleta a minha Sorte Foi que eu Pulei 

da Biciceta. (M.F.R., 16 anos, 17.09.2014) 

 

Dei início a nossa leitura coletiva do texto com o jogo que havíamos combinado de 

tentar advinhar quem era o autor do texto a partir de algumas pistas que pudéssemos encontrar 

durante a leitura sobre ele. 

A seguir, descrevo como a atividade se desenvolveu: 

P: Bem, e aí? Conseguiram identificar quem é o autor do texto? 
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A1: Eu acho que foi ―R‖ que escreveu. 

P: Por quê? 

A1: Porque no texto diz que é de noite e ele é o mais velho daqui, o pai dele deve 

deixar ele ficar na rua de noite. 

A2: Eu também fico na rua com meus amigos até mais tarde. 

P: É, mas a gente não sabia disso. A relação que ela fez tem sentido. Como ―M‖ é o 

mais velho da turma, pode ter mais liberdade para ficar na rua à noite com os amigos. 

A1: É professora, ainda mais brincando de bicicleta. Quem aqui os pais vai deixar 

brincar de bicicleta de noite. 

P: É, sua leitura faz sentido. E aí ―R‖ você é o autor do texto? 

A3: Claro que é eu professora, quem desses otários ia conseguir pular da bicicleta 

antes do carro passar por cima. (o aluno riu) Se  fosse com eles, tava tudo morto. 

P: É, pode ser, mais não podemos subestimar os outros. Aqui na turma pode ter 

pessoas tão espertas quanto você. 

A3: Aonde, professora! 

P: Bem, mas você não acha perigoso ficar na rua andando de bicicleta, você poderia 

ter se machucado. 

A4: É, ele não se machucou porque deu sorte. 

A5: É, e se o homem do carro tivesse te dado um tiro? 

A3: Eu sou algum labrão pra ele atirar em mim? 

A1: Não é, mais ele podia achar que era. 

A1: Se você tava andando de noite com um monte de amigo e parou pra ficar 

conversando na esquina. O homem achou que vocês ia roubar ele. 

P: Mas vocês acham que a atitude do homem foi correta? Só porque tem um grupo de 

pessoas conversando na esquina à noite quer dizer que elas irão roubar alguém? 

A2: É, professora, fica aí que não. 

A3: Ás vezes é e ás vezes não. 

P: Então se não temos certeza, podemos sair por aí colocando o carro em cima de 

qualquer pessoa que achamos suspeito? 

A1: Não, mas as pessoas ficam com medo. 

P: E quando ficamos com medo, devemos agredir os outros?  

A2: As vezes também sabe o que é? É preconceito. Porque vê ele preto, na rua, de 

noite, pensa logo que é ladrão. 

P: E vocês acham que essa atitude é correta? Só existem ladrões negros? 
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A3: Não, mas a maioria das pessoas pensa assim. Tem até um ditado:‖ Branco 

correndo é atleta, preto correndo é ladrão. (Os alunos ríram). 

P: E você acha esse ditado engraçado? Ditados como estes reforçam o preconceito e 

faz essa atitude parecer normal. Você acha isso correto? Ficar repetindo esse tipo de 

ideia, só reforça o preconceito. 

 

Depois da discussão, identificamos aspectos linguísticos do texto que precisavam ser 

revistos, tais como: o uso indevido da letra maiúscula, a falta de utilização de sinais de 

pontuação, a ortografia de algumas palavras, a organização das ideias no texto, concordância 

verbal,  marcas de oralidade. Isso foi feito, porque havíamos acordado, em nossa segunda 

aula, que as aulas do projeto seria também uma oportunidade para que eles aprefeiçoassem 

suas escritas e, portanto, os textos iriam ser revistos e reescritos para que pudessem avançar 

em seus processos de escrita. 

Desse modo, os próprios alunos sinalizavam a presença de problemas no texto que 

eram circulados por mim com piloto. A cada identificação, parávamos a leitura e listávamos 

as possibilidades de reformulação para resolver o problema. Para isso, utilizávamos 

dicionários para consulta pois, as ocorrências apontadas por eles, geralmente, eram 

ortográficas.  

 

P: Agora,vamos iniciar a análise da escrita do texto. O nosso objetivo com a análise do 

texto é torná-lo mais claro, mais compreensível para quem vai ler. O leitor não pode 

ficar com dúvidas ao ler o texto pois ele não terá o autor ao seu lado para explicar para 

ele o que queria dizer quando escreveu. Não é verdade? 

A1: É, já pensou a gente ficar explicando toda hora pra todo mundo que fosse ler o que 

está escrito? Ninguém ia aguentar. 

P: É, seria um problema. Por isso temos que nos preocupar com a nossa escrita e com 

o leitor do nosso texto. 

P: Então, vamos começar pelo título. O que vocês acham do título? 

A6: Eu achei bom. 

A6: O título diz o que aconteceu no texto. 

P: Tem certeza que o título diz o que vai acontecer no texto? 

A6: Tem que dizer, né professora. 

P: É tem que dizer mas, nesse caso, diz? 

A6: Diz sim. O carro não ia pegar ele? 
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P: Então vamos ler o título novamente: ―O dia que o o carro passou em cima de mim‖, 

e aí então, isso acontece no texto? 

A1: Ah, professora! É mesmo. O carro não passa em cima dele mesmo não. 

P: Então, como vocês acham que deveria ser o título? 

A1: O dia que o carro quase passou em cima de mim. 

A6: O dia do meu acidente. 

A1: Mas não teve acidente. 

A6: Ah! É mesmo, então esse tá bom. 

P: O qual? 

A6: O dia que o carro quase passou em cima de mim. 

À medida que os alunos iam sujegindo mudanças na escrita do texto eu ia 

reescrevendo na lousa ao lado do texto projetado para que os alunos percebessem a diferença 

entre o texto e sua reescrita após nossa revisão. 

 

P: Agora vamos rever a primeira parte do texto. 

A2: Mas que parte do texto professora se não tá separado, tá tudo junto. 

P: Então vamos ter que separar, pois toda história tem começo, meio e fim. 

A7: E onde vai terminar o começo? 

P: Temos que identificar onde começa e termina cada informação do texto assim 

conseguiremos estabelecer suas partes. 

A7: E como marcamos as parte?  

A1: Pulando uma linha. 

P: Pular linha é uma possibilidade, mas não nesse tipo de texto. Aqui podemos usar 

um outro recurso, quem lembra? 

A2: O ponto. 

P: Isso. Temos vários sinais de pontuação que devem ser usado no texto para reforçar 

as nossas ideias no texto. 

P: Alguém lembra de algum? 

A1: Tem o final, o de pergunta, aquele quando a gente fala. Ah professora!É um 

monte. 

P: São sim. Mas vamos ver quais iremos usar no texto agora. 

P: Vamos estabelecer que a primeira parte do texto seja esta:  

―ela uma Noite Muito Bonita Eu em MeUs AMiGos tava andano de bicicleta ai 

Noix estava conversando ai apareceu um carro Preto.”  
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P: Então, o que precisamos mudar e quais sinais de pontuação usaremos? 

A1: Tem que começar com letra maiúscula e tá minúscula. 

A2: É e também tem palavra que tá com letra misturada. 

P: Misturada como? 

A4: Tem letra maiúscula e minúscula. 

P: Mas não pode? 

A4:Não. 

P: Por quê? 

A4: Porque tá na mesma palavra. 

P: E o quê mais? 

P: E todas as palavras que estão escritas com letra maiúscula deve ficar assim? 

A2: Não. 

P: Por quê? 

A6: Ah! Sei lá, eu não lembro não mais acho que não pode. 

P: Quem lembra quando é que devemos usar letra maiúscula? 

A1: É em nome de gente. 

P: E onde mais? 

A2: Quando começa a escrever. 

P: Em início de frases. Certo. E onde mais? 

A6: Num sei. 

P: Ninguém mais lembra? 

P: Que tipo de letra usamos depois de alguns sinais de pontuação? 

A5: Ah! É mesmo. 

P: Voltando ainda para essa primeira parte, ainda tem alguma coisa pra mudar? 

A2: A palavra ―noix‖ 

P: E como é que deve ser escrita essa palavra? 

A1: Com a letra ―S‖ no lugar do ―X‖. 

P: Só essa mudança resolve a escrita correta dessa palavra? 

A1: Resolve. 

P: Todo mundo concorda? 

A5: Eu acho que sim. 

A3: Não professora, tem que tirar o ―I‖  

P: Então vamos consultar o dicionário pra tirar a dúvida. Quem pode pegar o 

dicionário e procurar? 
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A6: É tem que tirar a letra ―I‖ mesmo. 

P: Bem então ficou assim:  

―Ela uma noite muito bonita eu e meus amigos tava andano de bicicleta aí nós 

estava conversando aí apareceu uma carro preto.‖ 

P: O que vocês acham, ficou bom ou ainda dá pra melhorar? 

A1: Esse ―ela‖ aí no começo tá errado e também tá faltando os ponto. 

A1: Onde tem ―em‖ tem que ser ―e‖ 

P: Só? Então acabou? Revemos tudo? 

A2: Já professora. 

P: E o que vocês acham da construção: ―tava andano‖, deve ficar assim? 

A1: O que é que tem, professora? 

A1: Não é assim que a gente fala. 

 

Com essa última fala tive a oportunidade de esclarecer para os alunos que não 

escrevemos como falamos e nem falamos como escrevemos. Que fala e escrita são processos 

complementares mais diferentes. Não conseguimos concluir a análise do texto neste dia. 

Quando acabou o horário da aula, ainda estávamos na primeira parte do texto e várias 

questões que demandavam um tempo maior de reflexão para que os alunos entendessem a 

reescrita precisavam ser melhor esclarecidas. Desse modo, ficou combinado que, na aula 

seguinte, daríamos prosseguimento a revisão desse texto e que, ao invés da análise de dois 

textos por semana, analisaríamos só um. 

Com essa prática, consegui atrair alguns alunos resistentes à realização da escrita, pois 

eles puderam perceber, com muito bem afirma Antunes(2005), que nenhum texto está isento 

de reformulação e todos precisam, em algum aspecto, ser revistos. A ideia de que todo texto 

precisa ser revisado e que nem mesmo os textos publicados em jornais, livros e revistas são 

escritos de uma única vez foi constantemente reforçada em sala, o que levou alguns alunos a 

se sentirem mais a vontade com suas escritas. 

 

8ª Aula: 4 h/a 

Objetivos específicos: 

 Apresentar o site www.museudapessoa.net, utilizando datashow; 

 Fazer levantamento de hipótese sobre o conteúdo do site; 

 Apresentar a seção Memórias da literatura infantil e juvenil do site chamando atenção 

para o acervo de memórias de escritores de nossa literatura presentes no site; 

http://www.museudapessoa.net/mdl/memorias
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 Promover a leitura silenciosa dos textos ―Ritual de contação‖ e ―Histórias de pai e 

mãe‖ de Sônia Junqueira retirado da sessão Leitura de textos: Memórias da literatura 

infantil e juvenil do site www.museudapessoa.net/mdl/memoriasdaliteratura/autores; 

 Fazer a leitura compartilhada dos textos para que os alunos socializem suas impressões 

a respeito dos mesmos; 

 Fazer um levantamento das características dos textos, identificando os aspectos que 

fazem com que eles sejam considerados memórias; 

 Apresentar e analisar memórias produzidas pelos alunos em uma das aulas anterior, 

utilizando o datashow; 

 Estabelecer relações entre os textos produzidos pelos alunos e os textos do site 

identificando semelhanças e diferenças. 

 

Nesta aula, trabalhamos com dois textos do gênero memórias; Ritual de contação e 

Histórias de pai e mãe, de Sônia Junqueira e começamos a nos familiarizar com as 

características do gênero memórias. Isso se deu no dia 23.09.2014. 

 

TEXTO – 1  

Ritual de contação 

Às vezes era um momento da família. Às vezes era nas férias, a gente ia para casa de algum tio e 
juntava todo mundo para contar e ouvir histórias em volta do fogão a lenha. Eram histórias de 

assombração de dar medo. Era uma delícia! Menina adora história! Fiz a Coleção Baú de Histórias, 

inspirada nesses momentos. Era tão legal ouvir que deu vontade também de contar do meu jeito. 
Então, escrevi um monte. 

E tem milhões de outras histórias que eu gostaria de contar também. Essa coisa de recontar é outro 
barato, porque às vezes junto duas histórias, faço recontos, invento muito em cima também. Mantenho 

o fio, o enredo, mas invento muito. 

 

TEXTO – 2  

Histórias de pai e mãe 

Minha mãe contava muita história, meu pai também. Eu lia muito também. Essas histórias, por 

exemplo, recontei chamando de A noite assombrada, aquela em que começam a cair pedaços de gente. 
Uma mãe e uma filha, muito pobres – o pai morreu –, não tinham dinheiro para nada e foram morar 

numa casa abandonada e mal-assombrada. 

Ninguém chegava perto porque tinha gritos, barulhos. Mas elas não tinham para onde ir e foram 

dormir lá. De noite, a moça começa a escutar uma voz tremida, assim: ―Eu caio, eu caio‖. Essa coisa 
se repetia e cada vez que a voz falava caía um braço, depois outro braço, uma perna, depois outra 

http://www.museudapessoa.net/mdl/memorias
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perna. Depois caiu o tronco, a cabeça. Na frente da moça apavorada todas as partes se juntaram e 

formaram um homem, era o antigo dono da casa, que tinha maltratado muita gente, e o castigo dele foi 

morrer e não ter descanso, ficar assombrando pessoas, até que alguém tivesse coragem de esperar as 
partes todas caírem, para libertar o homem daquilo. 

E como a moça tinha tido aquela coragem ele podia descansar paz na eternidade. Em troca, ele contou 

a ela onde estava enterrado um tesouro dele. Ele tinha sido riquíssimo, tinha um tesouro enterrado no 

quintal. Ela e a mãe pegaram o tesouro, ficaram ricas e assim acabou a história. 
Tinha aquela em que a princesa ia dançar toda noite – Os sete sapatos da princesa – e gastava um par 

de sapatos por noite. Era levada por um diabinho para dançar – uma coisa de encantamento. Recontei 

A vingança da caveira, que é muito legal: um cara gozava de mortos e defuntos, até que uma caveira 
aparece para ele… Ah, sei lá, tanta história! A roupa do rei, aquela que o rei estava nu… Uma que eu 

gostei muito de recontar foi A lenda da gralha-azul, lenda do sul do país, da gralha-azul que planta 

pinhões. 

 

Os textos foram retirados da seção Leitura de textos: Memórias da literatura infantil e 

juvenil do site Museu da Pessoa, que traz, entre outros textos, memórias de cerca de 30 

autores brasileiros sobre a infância e a entrada da literatura em suas vidas. Em cada relato, 

cada autor dá sentido ao que é comum a todos: a paixão pela literatura. 

 

Fig. 5 – Página do Museu da Pessoa 

 

Fonte: Museu da pessoa, 2014. 

 

A escolha dos textos desse site se deu pelo fato de ser uma oportunidade de mostrar 

para os alunos que grandes autores também foram crianças e, muitas vezes, vivenciaram 

experiências que  os alunos vivem hoje, ouviram histórias parecidas com as que eles 

escutaram e também passaram por dificuldades semelhantes. Essa aproximação permitiu que 

muitos alunos desenvolvessem gosto pela leitura desses textos e se interessassem pela leitura 

de outros textos desses autores. 
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Propus aos alunos que a leitura dos textos ocorresse de forma compartilhada para 

conversar sobre o que era lido a partir de questões norteadoras, como nos propõe Colomer 

(2003), permitindo que os alunos fossem construindo um sentido para o texto a partir de sua 

experiência de leitura e não para apreensão de conteúdos, como muitas vezes fazemos, 

segundo Cosson (2006), ao trabalhar com o texto literário em sala de aula.  

Com a leitura desses textos, os alunos puderam perceber que memórias são textos que 

contam histórias verídicas ou baseadas em fatos reais na qual são narradas as lembranças de 

alguém. Muitas vezes são histórias tão comuns que temos a impressão que estão sendo 

contadas nossas próprias histórias. Isso possibilitou um envolvimento e aproximação dos 

alunos com os textos, visto que muitos se identificavam com eles e se surpreendiam ao 

perceberem que não é preciso que a história seja mirabolante, rebuscada ou cheia de 

acontecimentos inusitados para que seja contada. Muitas vezes são apenas acontecimentos 

que, para o outro, pode parecer simples e corriqueiro, mas que ganharam um significado todo 

especial pelo que representaram para nós em nosso passado.   

A seguir, apresento como essa conversa se desenvolveu durante a aula: 

 

P: Então, o que vocês acharam das memórias que acabamos de ler? 

A1: Elas não tem palavra difícil e conta história que a pessoa ouviu do jeito dela. 

P: E o que é contado nesses textos? 

A2: As lembranças da infância e dos pais contando histórias que agora ela conta.‖ 

A3: São histórias que ouviu os pais contar, que nem quando eu vou pro interior que a 

gente fica ouvindo um monte de história de lobisomen.  

A2: Essas histórias aconteceu mesmo, professora? Dá vontade de ouvir as outras que 

ela disse que os pais contava. 

Mas vocês podem ler as outras histórias, é só procurá-las no site quando vocês tiverem 

acesso à internet. 

 

Ainda neste encontro, depois do intervalo, demos prosseguimento a análise da 

memória que iniciamos na  7ª aula. No entanto, percebemos que a análise feita de forma 

fracionada, em dias diferentes, estava ficando descontextualizada, pois os alunos que não 

tinham participado da aula anteriore em que parte do texto já havia sido analisado ficavam 

confusos. Diante disso, propus aos alunos que ao invés de fazermos a análise dos textos no 

final das aulas, que reservassemos aulas específicas só para isso. Assim, teríamos mais tempo 

para aprofundar as questões que precisavam ser revistas nos textos. 
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9ª Aula: 4 h/a 

Objetivos específicos: 

 Promover a leitura silenciosa  do texto “ Brinquedos ” de Rubem Alves, retirado do 

site: http://rubemalves.com.br/site/badulaques02.php; 

 Fazer a leitura compartilhada do texto com a classe e, durante a leitura, questionar os 

alunos sobre as pistas linguísticas e extralinguísticas que possibilitam a atribuição de 

determinados sentidos; 

 Fazer um levantamento das características textuais do gênero memórias. 

 

No dia 29.09.2014,  retomamos a leitura do primeiro texto do gênero memórias que foi 

apresentado ao alunos em nossa segunda aula do projeto. O texto ―Brinquedos‖ foi retomado 

para sistematizarmos as características do gênero memórias: sua linguagem, o público-alvo, o 

suporte. Isso aconteceu ao passo em que fomos respondendo oralmente, em nossa leitura 

compartilhada, a algumas questões como: qual o propósito do texto? Quem o produziu? Quem 

o lê? Para que ler um texto como esse? Qual a possível influência dessa leitura? Qual a reação 

em resposta à leitura desse texto? Essas perguntas nos auxiliaram na definição do gênero 

textual memórias e a entender como esses textos são construídos. 

A seguir, descrevo uma de nossas conversas em que os alunos apresentam as 

características do gênero memórias da forma como eles perceberam: 

 

P: A partir das leitura dos textos do gênero memórias que já trabalhamos aqui em sala 

e da nossa discussão do texto de hoje, gostaria que nós listássemos agora algumas 

características do gênero memórias que vocês conseguiram perceber. 

P: O levantamento dessas característica vai ajudá-los mais a frente quando vocês 

forem escrever as memórias das pessoas que vocês entrevistarão. 

P: Então quem pode me dizer alguma característica do gênero memória? 

A1: São textos que conta coisas que aconteceu com alguém. 

P: Então são textos narrativos ou descritivos? 

A1: Os dois porque no texto conta a história e fala como era as coisas no tempo que a 

história aconteceu, como na história do avô falando do brinquedo. 

P:Isso mesmo, muito bem! E o quê mais? 

A2: São histórias que aconteceu com a pessoa que conta ou com a pessoa que ela 

ouviu alguém contar. 

P: Então quer dizer que pode ser escrito em primeira ou segunda pessoa do discurso. E 

http://rubemalves.com.br/site/badulaques02.php
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o quê mais?  

A3: Na história usa a linguagem que a gente usa no dia-a-dia. 

P: E quem lembra como chamamos esse tipo de linguagem? 

A1: É... Linguagem informal. 

P: E o que mais? 

A4: Geralmente são contadas no passado. 

A5: Tem personagens real ou inventado. 

A2: Serve pra gente conhecer as pessoas e o que ela fez e serve de lição pra nossa 

vida. 

P: Muito bem. 

 

 

10ª Aula: 4 h/a 

Objetivos Específicos: 

 Ler para a classe o seguinte trecho do livro Velhos amigos, de Ecléa Bosi: 

“De onde vêm as histórias? Elas não estão escondidas como um tesouro na gruta de 

Aladim ou num baú que permanece no fundo do mar. Estão perto, ao alcance de sua 

mão. Você vai descobrir que as pessoas mais simples têm algo surpreendente a nos 

contar. 

Quando um avô fica quietinho, com o olhar perdido no passado, não perca a ocasião. 

Tal como Aladim da lâmpada maravilhosa, você descobrirá os tesouros da memória. 

Se ter um velho amigo é bom, ter um amigo velho é ainda melhor.” 

Ecléa (Bosi, 3003, p.).  

 Orientar os alunos sobre os possíveis procedimentos (conversa informal, gravação, 

anotação, filmagem) que poderiam ser adotados por eles para fazer o levantamento das 

memórias das pessoas da comunidade;  

 Organizar com os alunos um roteiro de perguntas para facilitar a tarefa. 

Durante a realização desta aula, realizada no dia 30.09.2014, conversei com os alunos 

sobre a necessidade de elaborarmos coletivamente um roteiro para a aplicação da entrevista 

que eles realizariam com as pessoas da comunidade para produção das memórias. De forma 

sucinta, expliquei para eles o que é um roteiro e qual a sua finalidade. A partir disso, 

produzimos coletivamente, durante a aula, um roteiro para a realização das entrevistas. Os 

alunos iam dizendo os itens que consideravam importantes estarem presentes no roteiro e eu 

ia escrevendo no quadro fazendo interferência quando acha necessário. No roteiro, elaborado 



114 
 

pela turma, havia espaço para a escrita de dados pessoais que identificariam os entrevistados, 

e sua relação com o aluno. Também foram incluídas perguntas sobre a infância e a relação 

dessas pessoas com a escola e por fim  perguntas para induzir os entrevistados a contarem 

suas memórias. O roteiro foi padronizado para que todos realizassem suas pesquisas 

obedecendo as mesmas questões norteadoras. 

 

Roteiro para entrevista 

 

Fonte: Arquivo da professora-pesquisadora, 2014. 

 

 

Com a proximidade das eleições ficaríamos sem a aula do projeto na segunda-feira da 

semana seguinte, devivo ao fato da escola ser posto eleitoral. Então, definimos o dia, 

07.10.2014, como o prazo limite para a apresentação das entrevistas.  
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11ª Aula: 4 h/a 

Objetivos Específicos: 

 Promover a leitura coletiva e análise textual de algumas memórias recolhidos pela 

turma utilizando o datashow; 

 Identificar junto com o grupo se as memórias recolhidas se adequam ao gênero 

proposto, apontando aspectos que precisem ser revistos ou melhorados; 

 

Nesta aula, os alunos apresentaram suas entrevistas e a primeira versão da escrita das 

memórias das pessoas da comunidade. Como procedemos na nossa 5ª aula, quando lemos as 

memórias dos alunos, lemos algumas memórias e discutimos as temáticas trazidas por elas.  

Essas memórias, assim como as de alguns alunos apresentadas na aula acima referida,  

também relatam momentos difíceis da vida das pessoas entrevistadas mas que, segundo elas, 

foram superados e hoje é motivo de orgulho para seus autores, como é possível perceber a 

seguir nas primeiras versões dos relatos apresentados pelos alunos antes do trabalho de 

reescrita realizado em sala. 

 

Fig. 6 – Primeira versão de algumas das memórias escritas pelos alunos a partir das entrevistas 

realizadas na comunidade. 
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Comesei trabalhando com 5 anos não tive o portunidade de estudar com 11 anos comesei 

trabalhar na casa de família apanhei muito e sofri muito tive temtativa de estrupo com 15 

anos fui para São Paulo não tive sorte fiquei noiva engravifidei o pai mim apandonou com 8 

mesês de gravida e grasas a Deus passei por tudo issor e agora eu e minha familía samos 

feliz mais eu passei fome e seca no meu interior chamado santo estevão e meu filhos ficaram 

muitos secos eu fiquei muito preocupada com minha familía. (M.G., 32 anos, mãe da aluna 

G.S.O., 20.10.2014) 

 

 

 

Quado eu tinha 12 anos tomava conta dos meus irmãos queria assinti na casa dos vizinhos 

minha mãe não deixava ela dizia so podia deixe não deixava ela dizia so podia deixa si meus 

irmao domia eu tinha direito di assinte por que ela não deixava os vizinhonão gostava do 

meu irmao eu ficava muito triste eu saia escondido e quando eu vinha apanhava muito mais 

eu não ligava i minha irma mais velha milha mãe tratava como pricesa na época aqui não 

tinha enegia. eu comprava gás e minha mae não mandava a minha irmã compra pra não fica 

fendedoa gas pa que ela tinha vegolha de compra gas  tabei nao batia. (E.C. S., 40 anos, tia 

do aluno R.C.S.S., 20.10.2014) 
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A morte do neu imão, Ele se emvolvel Com pessoas erradas, ele assaltou um banco foi preso 

depois. foi Baleado com 15 ou mais tiros. Era irmoã de criação, meu pai registrou com três 

anos de idade, Mas era como se fose de sange. (L.A.B.S., 36 anos, mãe de E. B.S., 

22.10.2014) 

 

 

Talvez seja um fato insiginificante para as pessoas mas para meim mão porque ficou marlado 

em minha vida. O fato de eu passar de Ano e nunca familiares osgulados ne mim. Eu ganhava 

presentes e ganhei ate um cachorrinho que lemberanca que marcou minha vida por comesa 

desse fato. Estou muito feliz por que isso foi signitivtomento otimo pra mim da qui a uns 

meses já posso fazer minha faculdade tão esperada e hoje eu sou professona de banca e tanto 

passar essa mensagem de apredizagem para todsos meuo alumos. (S.S., 42 anos, professora 

da banca de U.P.S., 22.10.2014) 

 

Durante a leitura dos textos íamos discutindo as temáticas abordadas em todos os 

textos e muitos alunos reconheceram o fato de que a infância da maioria das pessoas 

entrevistadas tinham sido muito difícil, principalmente quando comparadas às suas. Houve 

momentos em que percebi que alguns alunos se sensibilizaram com tais experiências e 

conseguiam fazer relação entre essas vivências e as concessões que seus pais e avós muitas 

vezes fazem certamente por não querer que passem pelas mesmas situações. 
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12ª Aula: 4 h/a 

Objetivos Específicos: 

 Promover a reescrita de textos em sala. 

 

Nesta aula, realizada no dia 13.10.2014, propus aos alunos que eles se organizassem 

em grupos, de acordo com suas preferências e afinidades, para que déssemos início ao 

trabalho de revisão  das memórias que eles produziram a partir das entrevistas realizadas. A 

proposta de realização desse trabalho em grupo buscou possibilitar a interação entre os 

alunos, bem como a socialização entre eles dos conhecimentos desenvolvidos durante as aulas 

que vínhamos realizando durante esta intervenção. Nesse trabalho, todos do grupo analisariam 

os textos um dos outros, o que permitiria que um mesmo texto pudesse ser submetido a várias 

análises e que os alunos tivessem a oportunidade de refletir sobre diferentes aspectos 

linguísticos. 

 Orientei os grupos que procedessem da seguinte forma para realização da revisão dos 

textos: o grupo deveria ler os textos de cada integrante, circular as ocorrências que julgasse 

ser necessário fazer alterações e sugerir, no final do texto, alternativas para a reescrita. Após 

esse momento os textos retornaram para mim e eu pude fazer um levantamento dos conteúdos 

que precisavam ser trabalhados com a turma para que eles dominassem os aspectos que 

precisavam ser revistos nos textos.  

Durante a elaboração da sequência didática, eu havia estabelecido um número de cinco 

aulas com 4 h/a. cada, para a realização das revisões das memórias produzidas pelos alunos 

seguindo os moldes dessa 12ª aula. No entanto, devido ao desenvolvimento das aulas e a 

necessidade de mais tempo por parte dos alunos para realizarem as revisões dos textos o 

número de aulas foi estendido para sete aulas que ocorreram além do dia 13, nos dias 14, 20, 

21 e 28 de outubro e nos dias 03 e 04 de novembro.   

Nestas aulas, desenvolvi oficinas sobre os conteúdos que os alunos precisavam 

dominar para realizar a reescrita das memórias. Desse modo, foi reservada duas horas aula, 

em cada um desses dias, para uma explicação sobre cada um dos conteúdos identificados 

como necessários para o avanço dos alunos em seus processos de escrita, seguido de exercício 

prático onde os alunos podiam aplicar o conhecimento trabalhado.  

No dia 13.12.2014, realizei a primeira oficina com os alunos abordando o conteúdo 

sinais de pontuação. Dei início a oficina falando sobre a importância dos sinais de pontuação 

para a compreensão de um texto e que está oficina tinha como objetivo proporcionar a eles a 

oportunidade de perceber que a linguagem verbal não é constituída apenas de palavras. 
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Expliquei para os alunos que na fala, há outros elementos que participam da interação verbal e 

tornam mais preciso o sentido do que se fala. Como exemplo, citei a entonação, os gestos, a 

expressão facial, a ênfase sobre algumas palavras, o ritmo da fala etc.  

Expliquei ainda aos alunos que para transpor todos esses recursos para a linguagem 

escrita precisamos dominar o uso dos sinais de pontuação, pois estes cumprem, até certo 

ponto, esse papel, tornando mais claro e preciso o sentido dos textos, já que uma de suas 

funções mais importante é tornar as orações e os períodos mais fáceis de ler. Desse modo, 

chamei atenção dos alunos para a necessidade de ao escrevermos frases, mais ou menos 

longa, realizarmos uma leitura atenta e repetida, para que a pontuação seja usada de modo 

correto. 

Assim, apresentei os sinais de pontuação mais usados nos textos a partir da leitura do 

texto a seguir: 

 

Texto – 1. 

 

Como surgiram os principais sinais de pontuação? 
 

 

.  ?  !  ― ‖  ,  ...  ;  :   ( )  ___  ‗   

  

 

Surgiram no início do Império Bizantino (330 a 1453). Mas sua função era diferente das 

atuais. O que hoje é o ponto final servia para separar uma palavra da outra. Os espaços 

brancos entre palavras só apareceram no século VII, na Europa. Foi quando o ponto passou a 

finalizar a frase. O ponto de interrogação é uma invenção italiana, do século XIV. O de 

exclamação surgiu no século XIV. Os gráficos italianos também inventaram a vírgula e o 

ponto-e-vírgula no século XV (este último era usado pelos antigos gregos, muito antes disso, 

como sinal de interrogação). Os dois pontos surgiram no século XVI. O mais tardio foi a 

aspa, que surgiu no século XVII. 

(Superinteressante, junho 1997.) 

 

Em seguida destaquei os sinais que seriam trabalhados nesta oficina: o Ponto, a 

Interrogação, a Exclamação, a Vírgula, os Dois-pontos, as Aspas e o Travessão. Expliquei 

para os alunos que a escolha desses sinais para o trabalho nesta oficina se deu pelo fato de 

serem os sinais que eles precisam dominar para a revisão de suas produções em nosso 

trabalho com as memórias. 
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Para iniciarmos o estudo sobre esses sinais de pontuação e sua aplicação nos textos, 

distribui o texto a seguir que foi lido de forma coletiva.   

 

Texto – 2. 

 

Ponto de Vista 

 

 
 

Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de Português 

quando estourou a discussão. 

— Esta história já começou com um erro — disse a Vírgula. 

— Ora, por quê? — perguntou o Ponto de Interrogação. 

— Deveriam me colocar antes da palavra "quando" — respondeu a 

Vírgula. 

— Concordo! — disse o Ponto de Exclamação. — O certo seria: 

"Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de 

Português, quando estourou a discussão". 

— Viram como eu sou importante? — disse a Vírgula. 

— E eu também — comentou o Travessão. — Eu logo apareci para o leitor 

saber que você estava falando. 

— E nós? — protestaram as Aspas. — Somos tão importantes quanto 

vocês. Tanto que, para chamar a atenção, já nos puseram duas vezes neste 

diálogo. 

— O mesmo digo eu — comentou o Dois Pontos. — Apareço sempre antes 

das Aspas e do Travessão. 

— Estamos todos a serviço da boa escrita! — disse o Ponto de 

Exclamação. — Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos 

colocarem corretamente, vira uma confusão como agora! 

— Às vezes podemos alterar todo o sentido de uma frase — disseram as 

Reticências. — Ou dar margem para outras interpretações... 

— É verdade — disse o Ponto. — Uma pontuação errada muda tudo. 

— Se eu aparecer depois da frase "a guerra começou" — disse o Ponto de 

Interrogação — é apenas uma pergunta, certo? 

— Mas se eu aparecer no seu lugar — disse o Ponto de Exclamação — é 

uma certeza: "A guerra começou!" 

— Olha nós aí de novo — disseram as Aspas. 

— Pois eu estou presente desde o comecinho — disse o Travessão. 

— Tem hora em que, para evitar conflitos, não basta um Ponto, nem uma 

Vírgula, é preciso os dois — disse o Ponto e Vírgula. — E aí entro eu. 

— O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz — disse a Vírgula. 

— Então, que nos usem direito! — disse o Ponto Final. E pôs fim à 

discussão. 

Conto de João Anzanello Carrascoza, ilustrado por Will. 

Revista Nova escola – Edição  Nº165 – Setembro de 2003 
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Após a leitura discutimos a ocorrência de cada sinal de pontuação e o sentido diferente 

que a leitura ganhava a cada troca do sinal de pontuação nas frases destacadas no texto, assim 

íamos percebendo qual era a função de cada sinal. 

Em seguida, pedi aos alunos que se organizassem em grupos de 5 pessoas e distribuí o 

texto que apresento a seguir para que explicassem qual o novo sentido que o texto ganhou em 

cada mudança dos sinais de pontuação empregada no trecho em destaque. 

 

Texto – 3. 

 

O TESTAMENTO 

 

Um homem rico, sentindo-se morrer, pediu papel e caneta e escreveu assim: 

 

"Deixo os meus bens à minha irmã 

não ao meu sobrinho jamais será paga 

a conta do alfaiate nada aos pobres" 

 

Não teve tempo de pontuar e morreu. A quem deixava ele a riqueza? 

Eram quatro os concorrentes. Chegou o sobrinho e fez estas pontuações numa cópia do 

bilhete: 

 

"Deixo os meus bens à minha irmã? 

Não. Ao meu sobrinho. Jamais será 

paga a conta do alfaiate. Nada aos 

pobres". 

 

A irmã do morto chegou em seguida, com outra cópia do escrito, e pontuou deste modo: 

 

"Deixo os meus bens à minha irmã. 

Não ao meu sobrinho. Jamais será 

paga a conta do alfaiate. Nada aos 

pobres". 

 

Surgiu o alfaiate que, pedindo a cópia do original, fez estas pontuações: 

 

"Deixo os meus bens à minha irmã? 

Não! Ao meu sobrinho? Jamais! Será 

paga a conta do alfaiate. Nada aos 

pobres". 

 

O juiz estudava o caso, quando chegaram os pobres da cidade; e um deles, mais sabido, 

tomando outra cópia, pontuou-a assim:  

 

"Deixo os meus bens à minha irmã? 

Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será 

paga a conta do alfaiate? Nada. Aos 
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pobres". 

 

 
(Adaptado de: Amaro Ventura e Roberto Augusto Soares leite. 

Comunicação/Expressão em língua nacional. 5a. série. São Paulo. 

Nacional, 1973, p.84.) 

 

Após cada grupo se manifestar chamei atenção dos alunos para o fato de que, 

dependendo dos sinais de pontuação utilizados, o texto é capaz de admitir interpretações 

diferentes. A leitura do texto mostra, portanto, o valor da pontuação. Para que nossa 

mensagem seja clara, correta e possa ser entendida por todos, tal qual a imaginamos, 

precisamos empregar, corretamente, os sinais de pontuação. 

Em seguida, utilizando Datashow, apresentei a seguinte sistematização do uso dos 

sinais de pontuação. 

 

Texto – 4. 

Emprego dos Sinais de Pontuação 

UOL - Michaelis 

 

Há certos recursos da linguagem - pausa, melodia, entonação e até mesmo, silêncio - que só 

estão presentes na oralidade. Na linguagem escrita, para substituir tais recursos, usamos os 

sinais de pontuação. Estes são também usados para destacar palavras, expressões ou orações e 

esclarecer o sentido de frases, a fim de dissipar qualquer tipo de ambigüidade. 

 

1. Vírgula 

Emprega-se a vírgula (uma breve pausa): 

a.  para separar os elementos mencionados numa relação: 

A nossa empresa está contratando engenheiros, economistas, analistas de sistemas e 

secretárias. 

O apartamento tem três quartos, sala de visitas, sala de jantar, área de serviço e dois 

banheiros. 

 

NOTA 

Mesmo que o e venha repetido antes de cada um dos elementos da enumeração, a vírgula 

deve ser empregada: 

 

Rodrigo estava nervoso. Andava pelos cantos, e gesticulava, e falava 

em voz alta, e ria, e roía as unhas. 

 

b.. para isolar palavras e expressões explicativas (a saber, por exemplo, 

isto é, ou melhor, aliás, além disso etc.): 

Gastamos R$ 5.000,00 na reforma do apartamento, isto é, tudo o que 

tínhamos economizado durante anos. 

Eles viajaram para a América do Norte, aliás, para o Canadá. 
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c. para isolar elementos repetidos: 

O palácio, o palácio está destruído. 

Estão todos cansados, cansados de dar dó! 

d. para isolar, nas datas, o nome do lugar: 

São Paulo, 22 de maio de 1995. 

Roma, 13 de dezembro de 1995. 

 

e. para separar o paralelismo de provérbios: 

Ladrão de tostão, ladrão de milhão. 

Ouvir cantar o galo, sem saber onde. 

 

f. após a saudação em correspondência (social e comercial): 

Com muito amor, 

Respeitosamente, 

 

 

2. Ponto 

 

Emprega-se o ponto, basicamente, para indicar o término de uma frase declarativa de um 

período simples ou composto. 

Desejo-lhe uma feliz viagem. 

A casa, quase sempre fechada, parecia abandonada, no entanto tudo no seu 

interior era conservado com primor. 

 

O ponto é também usado em quase todas as abreviaturas, por exemplo: fev. 

= fevereiro, hab. = habitante, rod. = rodovia. 

 

 3. Dois-pontos 

 

Os dois-pontos são empregados para: 

a. uma enumeração: 

... Rubião recordou a sua entrada no escritório do Camacho, o modo 

porque falou: e daí tornou atrás, ao próprio ato. 

Estirado no gabinete, evocou a cena: o menino, o carro, os cavalos, o 

grito, o salto que deu, levado de um ímpeto irresistível... 

(Machado de Assis) 

 

b. uma citação: 

Visto que ela nada declarasse, o marido indagou: 

- Afinal, o que houve? 

 

c. um esclarecimento: 

Joana conseguira enfim realizar seu desejo maior: seduzir Pedro. 

Não porque o amasse, mas para magoar Lucila. 

Observe que os dois-pontos são também usados na introdução de exemplos, 

 

4. Ponto de interrogação 

O ponto de interrogação é empregado para indicar uma pergunta direta, 

ainda que esta não exija resposta: 

- Que horas são? 
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- Onde está a minha borracha? 

- Quantos anos você tem? 

 

 

5. Ponto de exclamação 

O ponto de exclamação é empregado para marcar o fim de qualquer 

enunciado com entonação exclamativa, que normalmente exprime 

admiração, surpresa, assombro, indignação etc. 

- Que lindo! 

- Ele veio! 

- Nossa! Que horror! 

 

NOTA 

O ponto de exclamação é também usado com interjeições e locuções interjetivas: 

Oh! 

Valha-me Deus! 

 

6. Travessão 

Emprega-se o travessão para indicar a mudança de interlocutor no diálogo: 

- Que gente é aquela, seu Alberto? 

- São japoneses. 

- Japoneses? E... é gente como nós? 

- É. A única diferença é que eles são amarelos. 

 

7. Aspas 

As aspas são empregadas: 

a. para realçar uma palavra ou expressão: 

Ele falou para ela que ―não‖ quer ser seu amigo. 

Sua mãe desistiu de viajar e aquela "viagem maravilhosa" só  ficou na imaginação de Arthur. 

 

b. para indicar a fala de personagens em discursos direto. 

Chapeuzinho vermelho se admirou quando viu a vóvó: ―Nossa vovó! Que olhos grandes você 

tem!‖ 

 
Ao final da oficina, os alunos retomaram à suas memórias analisando as ocorrências 

dos sinais de pontuação em seus textos, verificando a necessidade de correção da aplicação ou 

não dos mesmos. Todas as outras oficinas seguiram a mesma dinâmica empregada neste dia e 

serviram de orientação para que os alunos revizassem seus textos. Desse modo, foram 

realizadas ainda as oficinas de ortografia, nos dias 14 e 20 de outubro, de concordância 

nomimal, no dia 21 de outubro, de  concordância verbal,  nos dias 28 de outubro e 03 de 

novembro e de  oralidade nos textos escritos no dia 04 de novembro.  

Nas aulas seguintes, dias 10 e 11 de novembro, as memórias foram reescritas pelos 

alunos, agora individualmente, pois já tinham desenvolvido uma certa autonomia para  fazer 

as alterações necessárias nos textos a partir dos estudos desenvolvidos nas aulas anteriores. 
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Nessas aulas, os alunos puderam contar com a minha ajuda para tirar dúvidas ou orientá-los 

caso sentissem necessidade. 

 

Fig. 6  – Oficinas de revisão de textos

  

Fonte: Arquivo da professora pesquisadora 

 

 

4. ATIVIDADE DE EXTENSÃO (8 h/a.) 

 Para encerrar as atividades, os alunos irão trazer da comunidade, material que 

representem situações de memórias, como: tecnologias ditas como ultrapassadas, fotos 

dos pais e avôs, escritos antigos feitos por pessoa da comunidade, artesanatos, entre 

outros, para ornamentar uma exposição dos textos produzidos pela turma para a escola 

e a comunidade, e  publicar o resultado do evento no blog da escola. 

 

De acordo com o planejado, essa exposição deveria ser organizada e promovida pelos 

alunos para exposição dos textos produzidos pela turma e deveria contar com a presença da 

comunidade e da participação de convidados que contaríam pessoalmente suas memórias 

durante o evento. No planejamento da sequência, eu havia reservado dois dias de aula, 17 e 18 

de novembro, para que os alunos organizassem e promovessem essa atividade que seria 

realizada no 24 de novembro. O último dia do nosso projeto, dia 25 de novembro, seria 

dedicado a realização de nossa avaliação, a partir de uma roda de conversa, sobre todo o 

processo desenvolvido durante o mesmo.   

No entanto, durante o mês de novembro, comecei a desenvolver problemas de saúde 

decorrentes da minha gestação que nessa época havia completado sete messes. Existia 
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portanto a possibilidade do meu afastamento da escola devido a um quadro de diabetes 

gestacional que vinha se agravando.  

Desse modo, propus aos alunos que essa atividade fosse redirecionada para a 

confecção coletiva de um livro de memórias da turma, que seria apresentado no Dia do Bem 

Querer. O Dia do Bem Querer é uma atividade pedagógica promovida pela escola todos os 

anos que visa valorizar ações de cidadania, como respeito ao próximo, amizade e paz no 

ambiente escolar. A cada ano é escolhido um tema ou uma personalidade para que as turmas 

apresentem trabalhos que promovam homenagens ou reflexão.  

Nste ano, o tema escolhido para o Dia do Bem Querer foi a vida. O livro de memórias 

que seria confeccionado pela turma enquadrava-se, portanto, na proposta de celebração e 

reflexão sobre o tema deste ano, pois todos os textos produzidos pelos alunos retratavam 

cenas da vida de pessoas que, de algum modo, participaram de suas vidas de forma 

significativa e se tornaram exemplo de superação para eles.    

Para compor o livro, os alunos produziram um autorretrato e escreveram o texto 

―Perfil do autor‖. Estes textos se juntaram aos demais produzidos durante o projeto e 

comporam os capítulos do livro. Os alunos ainda fizeram um texto imagéticos para ilustrar 

seus capítulos. Desse modo, cada capítulo do livro tinha o autorretrato, o perfil do autor, a 

apresentação, e as memórias produzidas pelos alunos. 

A seguir apresento algumas dessas produções: 

 

Fig. 8 – Produções dos alunos para confecção do livro de memórias 
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Fonte: Arquivo da professora-pesquisadora, 2014. 

 

 

Nos dias 17 e 18 de novembro, orientei a turma para a organização das produções para 

a confecção do livro, visto que tive meu afastamento confirmado para o dia 20 de novembro. 

Cada aluno organizou seu capítulo, fazendo seus ajustes finais. Os alunos mais assíduos 

participaram de todas as etapas de construção do livro. No entanto, tive alguns alunos que, por 

não apresentarem uma frequência regular às aulas, não participaram de todas as etapas do 

projeto e realizaram apenas algumas das atividades  propostas, o que resultou em alguns 

capítulos incompletos, pois, do total de 32 capítulos que nosso livro deveria ter, apenas 14 

ficaram completos.  

Mesmo com esses desfalques, o livro de memórias da turma ficou pronto para ser 

apresentado à comunidade escolar. Nesta apresentação seriam oralizadas quatro memórias que 

foram eleitas pela própria turma para o dia da apresentação do Dia do Bem Querer 
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programada para ocorrer no dia 19.12.2014. Nesta ocasião os alunos seriam acessorados pela 

professora que me substituiria em virtude do meu afastamento. 

 

 

Fig.09 – Organização do livro de memórias da turma 

 

 

 

Fonte: Arquivo da professora-pesquisadora, 2014 

 

 

5. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação levará em conta o envolvimento e desempenho dos alunos em todas as 

etapas do processo de leitura, compreensão  e produção das memórias. 

Como avaliar é um processo contínuo e sistemático, os trabalhos serão analisados por 

etapas, bem como os conhecimentos construídos a partir deles, levando em conta o 

envolvimento da turma para as atividades solicitadas e os objetivos aqui pretendidos.  

 

Durante a realização da intervenção, consegui desenvolver com os alunos um trabalho 

com leitura e escrita, no qual partimos do conhecimento de mundo de que eles dispunham ou 

podiam se apropriar para buscar a ampliação do conhecimento deles sobre a língua. Não me 

preocupei com os índices de aprovação exigidos pelo sistema de ensino ou com a nota que 

receberíamos nos programas de avaliação, mas com o desenvolvimento de cada um durante o 

processo de ensino/aprendizagem que desenvolvemos em consonância com as suas 

necessidades. 
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Partindo das experiências de vidas de pessoas reais, de um universo que é significativo 

para todos os envolvidos, porque retrata de certo modo um pouco de cada um, do lugar de 

onde falam e de suas histórias, pude fazê-los sentirem-se autores de um processo que 

contribuiu não somente para o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, mas para a 

o crescimento deles enquanto pessoas. Foi esse o sentimento que ficou presente em mim, 

assim como, acredito que foi o que ficou nos alunos que participaram de maneira efetiva 

dessa intervenção, ao ouvi-los falar em nosso momento de avaliação.  

A seguir apresento a foto da nosso encerramento e as falas de alguns alunos que 

participaram dessa aula:  

 

Fig. 10 – Encerramento do projeto com os alunos 

 

Fonte: Arquivo da professora-pesquisadora, 2014. 

 

P: Hoje estamos encerrando nosso projeto de trabalho de leitura e escrita de texto e eu 

gostaria de parabenizá-los pela participação e empenho na realização das atividades 

propostas. Principalmente àqueles que abraçaram esse trabalho, participando de todas as 

etapas, àqueles que contribuíram com suas críticas e considerações para que pudéssemos 

juntos construir um processo de ensino e aprendizagem de língua mais significativo para nós.  

P: Agora gostaria que vocês se colocassem e dissessem o que acharam desse trabalho, 

como se sentiram, o que gostaram e o que não gostaram e, principalmente, o que aprenderam 

nesse processo. 
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A1: Ah! Eu gostei porque a gente aprendeu de um jeito diferente. 

P: Diferente como? 

A2: Ah! A gente mesmo escreveu os textos que depois serviu pra gente aprender mais. 

A3: É, a gente conheceu as histórias de outras pessoas e aprendeu coisas com eles de 

como superar as dificuldades. 

A4: A gente pôde contar nossa história e ela serviu pra ensinar mais a gente a escrever. 

P: E o que mais? 

A5: Aprendeu a respeitar os mais velhos e as histórias deles. 

P: Quem mais aprendeu algo nesse processo? 

A6: Eu aprendi que gente tem que escrever e consertar um monte de vez pra ficar 

bom. 
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3. ANÁLISE DA INTERVENÇÃO 

 

O objetivo da intervenção aqui exposta, que foi inicialmente comprovar que a 

promoção de atividades relacionadas às práticas sociais significativas para os alunos pode 

contribuir para desenvolver competências e habilidades de leitura e escrita de textos, foi 

alcançado. No entanto, a escolha das atividades a serem promovidas não foi uma tarefa tão 

simples como inicialmente podia parecer; ao contrário, esta foi a fase da intervenção que 

requereu mais atenção e cuidado, visto que ela nortearia todo o processo de ensino e 

aprendizagem de língua a ser desenvolvido. 

A investigação das práticas sociais de letramento comuns à maioria dos alunos foi uma 

tarefa de difícil execução e que demandou muito tempo. Isso porque são inúmeros os 

contextos em que as práticas de leitura e escrita ocorrem, assim como são diversos os modos e 

valores que a elas são atribuídos para que possamos eleger quais práticas sociais são mais 

significativas para o aluno que outras. 

Dentro desse contexto, surge, segundo Kleiman (2005), a difícil tarefa de negociar 

com os participantes do processo de ensino e de aprendizagem quais são as práticas 

significativas e, consequentemente, o que é um texto significativo para determinada 

comunidade. A atividade assim adotada torna-se complexa porque envolve a bagagem 

cultural prévia dos alunos, que são sujeitos integrantes e participantes de outras esferas 

sociais, com diferentes graus e modos de participação. 

Nesse sentido, a definição do gênero textual memórias – para ser empregado nas 

atividades que seriam desenvolvidas na intervenção – foi uma etapa muito angustiante para 

mim, pois esta escolha não partiu da verbalização de um desejo dos alunos, como nos orienta 

a maioria dos estudos sobre o trabalho com práticas sociais de letramentos, mas de inferências 

construídas por mim a partir dos resultados obtidos durante a realização da etnografia da 

turma.  

Tal escolha, no entanto, na minha avaliação, não impossibilitou ou dificultou a 

realização do objetivo inicial da intervenção, pois foi o caminho encontrado por mim para 

direcionar o trabalho de leitura e escrita de forma que os alunos encontrassem sentido nas 

tarefas a cumprir, visto que as memórias nos conduziriam a uma reflexão sobre práticas 

sociais que estavam integradas às suas próprias vidas, possibilitando assim a concretização da 

intervenção, pois confesso que, mesmo depois da aplicação dos questionários que buscavam 

identificar as práticas de letramentos dos alunos fora da escola, tive dificuldade para definir 

uma prática de letramento comum a todos.  
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Segundo Kleiman (2007), o que importa na verdade é que o ensino a partir das práticas 

de letramentos incentive o desenvolvimento de variadas operações cognitivas, o uso da 

criatividade, a atenção e a memória, trazendo aos alunos o domínio das diversas ferramentas e 

estratégias para pensar e agir verbalmente sobre o mundo, nas interações com, sobre e por 

meio de textos. Desse modo, a presença de práticas de escrita, solicitadas pelo professor ou 

originadas de um desejo dos alunos, pode favorecer modos diferentes de participação dos 

alunos e permitir a construção de uma relação com a escrita enquanto prática discursiva e 

objeto social. 

A promoção dessas práticas se faz necessária porque, segundo Ferreiro (2002), por 

muito tempo, as práticas escolares objetivaram apenas a codificação e decodificação, sem a 

preocupação com o entendimento, com a interpretação do que era lido ou escrito. A criança, 

segundo a autora, não está sendo estimulada a produzir seus próprios textos ou ler por prazer. 

Não há relação afetiva e prazerosa com a escrita, estando esta quase sempre muito distante 

das funções comunicativas e expressivas dos atos de ler e escrever. De acordo com Ferreiro,―a 

história da alfabetização mostra a transformação da escrita – objeto social por excelência – em 

objeto escolar, reduzindo o estudante, em aprendiz de uma técnica, com um único texto 

privilegiado, com um único sistema de escrita válido, com uma norma de fala fixa, com uma 

única definição de leitor.‖ (FERREIRO, 2002, p.81) 

Cagliari (1998) afirma que, geralmente, nas atividades de produção textual realizada 

pelo aluno, os aspectos gramaticais são mais valorizados do que a própria ideia transmitida 

pelo texto. Os ―erros‖ cometidos pelos alunos acabam por se tornar o centro da atividade. O 

conteúdo, a criatividade e tudo que ele aprendeu antes da escola valem menos que a norma 

ensinada pelo professor. O resultado disso é que o aluno conclui que não sabe escrever e passa 

a escrever cada vez menos, pois, assim, haverá menos ―erros‖ para corrigir. 

Segundo Cagliari (1998), os erros e os acertos constituem o processo de aprendizagem 

do sistema de escrita e denotam o esforço do aluno para compreender e apreender o objeto do 

estudo. Ele observa que a escola avalia mais os erros que os acertos e entende que é papel do 

professor fazer com que os alunos produzam textos livres, espontâneos, contem histórias 

como quiserem, a fim de que o professor possa, de posse desse material, conhecer que tipo de 

trabalho precisa ser realizado para melhorar o seu aprendizado. 

Pautada nessas ideias,o trabalho de leitura e escrita que realizei, a partir dos textos 

produzidos pelos alunos,levou em conta o conhecimento que eles já tinham sobre a língua 

escrita e buscou fazer com que eles refletissem sobre seus textos para que reconhecessem o 

que já sabiam e identificassem aspectos da língua que precisavam aprender. 
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No entanto, ao desenvolver a intervenção, acabei por atribuir à escrita uma maior 

atenção durante a realização das atividades devido ao fato desta ser, inicialmente, a principal 

demanda da turma identificada por mim ainda durante a elaboração da etnografia. Isso não 

significa dizer que o trabalho com a leitura não tenha acontecido; muito pelo contrário. As 

práticas de leitura desenvolvidas durante o projeto tornaram-se muito proveitosas para a 

construção de uma leitura mais autônoma por parte dos alunos.  

A prática da leitura compartilhada de todos os textos trabalhados durante a intervenção 

substituiu a velha prática de leitura e interpretação de textos das nossas aulas tradicionais nas 

quais os alunos liam os textos do livro didático ou algum outro texto trazido por mim por ter 

relação com algum tema que estivéssemos abordando durante determinado período. Nessas 

leituras, eu distribuía os textos, lia em voz alta para eles e apresentava um questionário que 

deveria ser respondido para avaliar sua compreensão. A partir das respostas dadas ao 

questionário, discutíamos a respeito da problematização buscando uma resposta mais ou 

menos padrão. 

A realização do trabalho de leitura e escrita desenvolvido a partir das produções dos 

alunos, que mais do que isso eram textos sobre suas próprias histórias fez com que eles se 

sentissem parte integrante do processo de aprendizagem aqui promovido, visto que seu 

cotidiano, suas ideias e histórias foram valorizados e incorporados nas atividades realizadas 

em sala. Em nossas leituras compartilhadas, na qual todos podiam se posicionar, os alunos 

perceberam que as leituras já não buscavam uma resposta padrão para um questionário, mas 

sim respostas para questionamentos que eram construídos por eles em busca da compreensão 

de uma realidade retratada nessas produções. 

As várias inferências que os alunos fizeram durante as leituras das memórias da turma 

que permitiram identificar seus autores a partir das pistas encontradas nos textos sobre sua 

autoria, a intertextualidade que conseguiram construir entre a música apresentada em sala e 

outra que já tinham escutado, ou mesmo as comparações estabelecidas entre suas memórias e 

as memórias de autores renomados que tiveram acesso, mostram que os alunos conseguiram 

construir sentidos nas nossas atividades de leitura estabelecendo um diálogo entre os textos e 

sua realidade.   

Além de promover a leitura de textos memorialísticos, o projeto buscou mostrar aos 

alunos que a escrita é um processo e, como tal, para escrever, as pessoas precisam se dar 

conta de que somente com muita reflexão, rascunho, revisão e troca de ideias é que a maioria 

dos escritores consegue elaborar um texto satisfatório. 
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Elaborar um texto escrito é uma tarefa cujo sucesso não se completa, simplesmente, 

pela codificação de ideias ou informações, através de sinais gráficos. Supõe etapas 

de idas e vindas, etapas interdependentes e intercomplementares, que acontecem 

desde o planejamento, passando pela escrita, até o momento posterior da revisão e 

da reescrita. (ANTUNES, 2003, p. 54) 

 

Valendo-me do que disse Antunes (2003), a competência para escrever textos foi 

trabalhada no projeto como uma conquista possível, que resulta de muita determinação, 

tentativas e prática. Foi ressaltado, contudo, que nesse processo de desenvolvimento das 

habilidades de escrever cada um tem seu próprio ritmo e jeito de aprender, mas também que, 

sem tentativas e muita persistência, além de um trabalho sistematizado de reflexão e aplicação 

do estudo da língua, a escrita de textos relevantes e adequados às necessidades de nosso dia a 

dia se torna cada vez mais difícil. 

Isso permitiu mostrar aos alunos que o ato de escrever exige esforço, trabalho e 

dedicação, ao contrário da falsa ideia de que a escrita é ―dom especial‖ que eles tinham, o que 

acabava muitas vezes por se tornar uma barreira na hora de escreverem. Isso ficou bastante 

claro para mim durante a leitura da primeira versão das memórias dos alunos. Nelas, constatei 

que os alunos sabiam sim escrever, pois, ainda que seus textos não atendessem às normas da 

língua padrão, conseguiam transmitir suas histórias, ideias e opiniões de forma lógica e 

coerente com a proposta apresentada, mostrando que a resistência inicialmente apresentada 

por eles era apenas reflexo do medo de escrever ―errado‖ que inconscientemente ajudamos a 

incutir em suas mentes quando não valorizamos os conhecimentos que os alunos já 

conquistaram sobre a língua escrita e destacamos apenas as suas dificuldades.     

O medo do erro, segundo Cagliari (1994), leva o escritor iniciante a crer que é incapaz 

de começar a escrever.Ele sequer faz uma tentativa de começar a escrita, principalmente se 

não se sente seguro em relação a temática a ser desenvolvida ou se não domina os 

procedimentos do processo de escrita. Durante a intervenção, segui algumas orientações 

apresentadas também por Cagliari (1998) para superar essa dificuldade, que contribuíram 

bastante para o avanço dos alunos em seu processo de aprendizagem da escrita. Dentre elas 

destaco:  

 Promover o estudo da língua a partir do conhecimento que os alunos trazem para a 

escola;  

 Incentivar a produção de textos espontâneos; 

 Utilizar a capacidade de reflexão do aluno sobre o que ele já faz;  

 Sinalizar para o aluno as virtudes e os problemas do seu texto explicitando as razões 

da sua adequação ou inadequação; 
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 Oferecer caminhos para que os alunos aprendam de forma consciente e consistente;  

 Ajudar o aluno a construir seu conhecimento, passando a ele as informações 

adequadas para revisão do seu texto. 

Essas orientações foram contempladas em nossas atividades relacionadas a leitura e a 

escrita desde o início da intervenção quando o gênero memórias foi escolhido como elemento 

norteador do nosso trabalho do estudo da língua. A partir dessa escolha foi possível 

contemplar os conhecimentos de mundo trazidos pelos alunos para a escola e a escrita 

espontânea de textos. Em nossas rodas de leituras compartilhadas das memórias também foi 

possível fazer os alunos refletirem sobre seus textos e sinalizar avanços e dificuldades neles 

apresentadas ao levá-los a perceber que é preciso considerar vários aspectos que contribuem 

para a qualidade de um texto, como clareza, objetividade, emprego de expressões adequadas, 

vocabulário, ortografia, pontuação etc. 

O trabalho com as oficinas realizadas a partir do diagnóstico dos problemas mais 

recorrentes nas produções dos alunos foi a forma encontrada na intervenção para oferecer aos 

alunos caminhos para que construíssem  e desenvolvessem os conhecimentos necessários para 

que pudessem revisar e corrigir seus textos.  A revisão do próprio texto foi uma parte 

fundamental do projeto de intervenção aqui desenvolvido pois possibilitou o estímulo dessa 

atividade e garantiu aos alunos os instrumentos necessários para que cada um assumisse a 

responsabilidade dessa tarefa.  

Em nossas aulas de revisão textual os alunos aprenderam algumas operações básicas 

como cortar palavras ou trechos excessivos, substituir expressões vagas ou inadequadas, 

acrescentar elementos para atribuir clareza ao texto, inverter termos ou sequências para 

conferir maior expressividade ou organizar mais claramente suas ideias. Por meio dessa 

prática mediada, os alunos se apropriam, progressivamente, das habilidades necessárias à 

autocorreção e passaram a produzir textos com maior autonomia. 

Durante a intervenção, percebi que essa prática traz muito mais benefícios para o 

aluno do que passar o texto a limpo, após sua correção feita por mim. Geralmente eles faziam 

apenas uma cópia mecânica do texto corrigido. A revisão coletiva, na qual os textos eram 

mostrados em datashow para todos, foi muito eficaz para a orientação da turma sobre  a 

identificação de aspectos que precisam ser melhorados nos textos assim como o registro e 

discussão coletivamente das diferentes possibilidades apresentadas pela classe para aprimorar 

cada texto.  

Nessas revisões, o critério de escolha da melhor opção para melhora do texto era 

sempre a eficácia comunicativa. O trabalho em grupo, em que um lia o que o outro redigiu, 
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também ajudou a estimular os alunos a se colocarem na posição de leitores, avaliando se o 

que foi escrito estava compreensível. Esse tipo de percepção ajudou os alunos a distanciar-se 

de sua produção, identificar suas fragilidades e produzir textos mais adequados a sua 

finalidade. Outro aspecto que percebi ser relevante durante esse processo foi a necessidade de 

garantir  que todos tenham acesso a materiais de consulta, como dicionários, gramáticas, e a 

obras de qualidade que sirvam de modelo para o aluno. 

Além de todos esses avanços alcançados em seus processos de ensino e aprendizagem 

de leitura e escrita adquiridos pelos alunos, a maior conquista desta intervenção foi resgatar, 

por meio do encontro com as lembranças das pessoas mais velhas, a história da comunidade 

onde os alunos vivem, permitindo mostrar o valor das pessoas, à medida que os levava a 

conhecer as histórias delas, propiciando o contato entre gerações e um sentimento de 

pertencer ao lugar onde se vive, contribuindo assim para a formação de seres humanos mais 

completos e para a constituição da cidadania. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste trabalho de pesquisa, assim como todo o processo de aprendizado 

desenvolvido durante sua realização e apresentação sob a forma de memorial, oportunizou 

uma reflexão sobre minha práxis que provavelmente não seria possível se não me tivesse sido 

dada essa possibilidade de rememorar minha trajetória enquanto aluna e professora para 

entender de que modo minhas opções e escolhas moldaram o meu fazer pedagógico. 

A possibilidade de refletir sobre minha prática enquanto professora de língua 

portuguesa e constatar nela a necessidade de desenvolver um novo olhar em busca de uma 

ressignificação do ensino de língua promovido por mim foi um dos ganhos mais importantes 

desse processo.Constatar que, mesmo imersa em muitas teorias, ainda estava presa às amarras 

do ranço pedagógico que me formou, no qual a ideia do professor como centro do saber e da 

língua como instrumento, como um fim em si mesma, ainda perdurava, foi um difícil 

exercício de conscientização que consegui realizar e que certamente trouxe avanços para a 

minha prática.  

No entanto, nesse difícil exercício aqui proposto, foi possível perceber que podemos 

aproveitar todas as possibilidades de acertos e erros como forma de potência para criação de 

um novo sentido para o ensino da língua, pois, à medida que refletimos sobre muitos aspectos 

vividos no nosso caminhar, conseguimos agregar novos valores ao nosso processo de 

formação e autoformação. Acredito que esse exercício de reflexão que iniciei aqui se faz 

necessário a cada dia, pois só quando refletimos sobre a nossa prática é que tomamos 

consciência que, muitas vezes, nossa ações se chocam com a nossa própria forma de pensar e 

conceber o processo de ensino-aprendizagem.  

Durante a intervenção, que teve como objetivo identificar de que modo é possível 

desenvolver, na sala de aula, atividades que promovam uma aprendizagem significativa do 

uso da leitura e da escrita como práticas sociais, foi possível constatar que a construção do 

perfil da turma, aqui construído a partir de uma investigação de cunho etnográfico, foi a etapa 

mais difícil e mais importante da pesquisa por ter esta se constituído no norte que orientaria 

todas as demais atividades a serem realizadas. 

Tal percepção me levou a refletir sobre minhas velhas práticas pedagógicas nas quais a 

urgência de ensinar um conteúdo ou de obedecer a um programa, já previamente estabelecido 

sem levar em consideração o contexto e as reais necessidades dialógicas do aluno, ganhava 

mais importância. Geralmente, nessas velhas práticas, os aspectos gramaticais eram mais 

valorizados do que a própria aprendizagem da leitura e da escrita de textos, pois eu ainda 
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cultivava a ideia do domínio da gramática como pré-requisito para o desenvolvimento da 

escrita e concebia a leitura como um processo inerente ao ser humano, bastando para isso 

apenas que o mesmo estivesse em contato com a escrita. 

A investigação das práticas sociais de letramento comuns à maioria dos alunos que 

participaram da intervenção me levou a constatar a fragilidade dessa antiga concepção. Isso 

porque a identificação de uma prática social que motivasse os alunos contribui de maneira 

significativa para que eles participassem de forma ativa e comprometida da construção de seu 

processo de ensino e de aprendizagem, visto que todas as atividades desenvolvidas a partir de 

tal identificação tomaram o aluno e sua realidade como centros de interesse.  No entanto, essa 

tarefa demandou muito tempo e empenho, pois são inúmeros os contextos em que as práticas 

de leitura e escrita ocorrem, assim como são diversos os modos e valores que a elas são 

atribuídos para que possamos eleger quais práticas sociais são mais significativas para o aluno 

que outras. 

Diante disso, precisei apropriar-me do proceder etnográfico e destituir-me, em parte, 

do ―poder‖ de decidir individualmente o que deveria acontecer na sala de aula assumindo 

dessa forma uma  postura mais significativa na qual o processo de ensino-aprendizagem 

passava a ser concebido sob outra perspectiva, a que leva em consideração as vicissitudes do 

campo e aprende a compreendê-las.  

Essa nova postura me permitiu negociar com os alunos o melhor caminho para o 

trabalho desenvolvido aqui de leitura e escrita escolhendo o gênero memórias que 

oportunizou, dentre outras coisas, fazer com que o conhecimento fosse construído de forma 

dialógica, isto é, construído pelos participantes do discurso e que o aluno conseguisse 

relacionar o universo da sala de aula e seu papel enquanto sujeito inserido no mundo, 

percebendo o texto como ação social. 

A escrita das memórias dos alunos e das pessoas da comunidade que eles entrevistaram 

foi uma etapa importante da intervenção, pois possibilitou a concretização de mais um dos 

objetivos da intervenção que era valorizar a história local, permitindo aos alunos construir um 

conceito positivo do seu grupo social, a partir da ampliação do conhecimento sobre a 

concepção de mundo, de família, de valores presente em sua comunidade.  

Do mesmo modo, a realização das oficinas sobre aspectos linguísticos desenvolvidas 

com o intuito de auxiliar os alunos no trabalho de revisão e reescrita das memórias se mostrou 

também muito significativo para eles, pois dessa forma foi possível fazer os alunos 

perceberem como a língua se estrutura em diferentes contextos de uso e cumpriu com outro 
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objetivo da intervenção que era oferecer conhecimento linguístico aos alunos para o avanço 

de seus processos de escrita.  

Todos os trabalhos desenvolvidos buscaram valorizar hipóteses linguísticas elaboradas 

pelos alunos no seu processo de reflexão sobre o uso da língua e evitar preconceitos contra 

formas de oralidade e as variedades não-padrão tão presentes em suas produções, visto que 

mostrar para os alunos que a escrita é um processo e, como tal, para escrever, as pessoas 

precisam se dar conta de que somente com muita reflexão, rascunho, revisão e troca de ideias 

é que conseguimos elaborar um texto satisfatório, foi um objetivo que, apesar de não ter sido 

estabelecido no início do processo, se mostrou necessário ser alcançado durante a intervenção. 

Como resultado dessa intervenção, percebi nos alunos o desejo de ver seus textos 

expostos e lidos, a consciência de que sua escrita pode ser reconhecida, a preocupação com a 

escrita e apresentação de seus textos e a importância concedida a escrita do outro e da sua 

história. Acredito que a preocupação inicial de alguns alunos da turma de serem obrigados a 

escrever não se materializou durante as aulas, pois o processo de escrita desenvolvido durante 

a intervenção permitiu superarem a ideia da escrita como um ―dom‖. No entanto, pondero que 

a escrita não era um problema para eles, como, aliás, eu havia pressuposto no início. As 

negativas quanto a escrever se deram para refutar a escrita sem contexto, desprovida do 

caráter de prática social e o medo do erro que muitas vezes os levavam a crer que eram 

incapazes de escrever, por acreditarem que um texto é produzido de uma única vez, sem a 

necessidade de revisão e reescrita. 

A proposta de trabalho com memórias cumpriu outro objetivo do projeto que era 

resgatar, por meio do encontro com as lembranças das pessoas mais velhas, a história da 

comunidade onde os alunos vivem, permitindo mostrar o valor das pessoas, a medida que os 

levavam a conhecer as histórias delas, propiciando o contato entre gerações e contribuindo 

para a formação de seres humanos mais compreensíveis e cidadãos. 

Para mim, que buscava com a realização desse trabalho construir uma ressignificação 

para minha prática enquanto professora de língua portuguesa, perceber que é preciso tomar 

aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem, tendo seu contexto e sua realidade 

respeitados, para que aprendam pela motivação do desejo, sabendo do que estão tratando e o 

que pretendem alcançar, uma vez que sua aprendizagem deve estar sempre integrada à sua 

própria vida, foi uma conquista significativa. 

Com o desenvolvimento da intervenção pude constatar que todo aluno já chega com 

uma bagagem ampla de conhecimento, não conhecimento de regras gramaticais, mas 

conhecimentos adquiridos nas mais diversas esferas sociais. Isso me levou a refletir sobre a 
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necessidade da adoção em minha prática de uma concepção ensino e aprendizagem de língua 

como prática social pois, só desse modo é possível dá conta dos vários tipos de 

conhecimentos que interagem no processo de ensino e aprendizagem da língua  e não apenas 

da sua dimensão cognitiva.  

Sei que mesmo tendo tentado durante a aplicação da intervenção adotar uma nova 

concepção de língua e conseguido em alguns momentos desenvolver uma postura diferente 

enquanto professora de língua portuguesa, o êxito da intervenção não foi extensivo a todos os 

alunos da turma pois, como expus na descrição das aulas, alguns alunos não participaram de 

todas as atividades propostas devido a fatores externos que comumente interferem em 

qualquer processo de ensino e aprendizagem. No entanto, ter a consciência dos meus limites 

de atuação dentro do que propus como intervenção e ainda de que os resultados do trabalho 

do professor são construídos em conjunto com o aluno e não do professor sozinho constitui 

um dos muitos legados da intervenção e da escrita deste memorial. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO –  01.  

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROFLETRAS – MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS 

PROJETO DE INTERVENÇÃO 

ORIENTADORA – SIMONE ASSUMPÇÃO 

ORIENTANDA – SHIRLENE FERREIRA 

ESCOLA – MUNICIPAL ROBERTO CORREIA 

LOCAL – PAU DA LIMA – SALVADOR/BA 

 

QUESTIONÁRIO 01 

 

ALUNO (A) ________________________________________________________________ 

IDADE: ___________________ 

SÉRIE: ____________________ 

 

a. O QUE É A ESCOLA PRA VOCÊ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. PARA QUE SERVE A ESCOLA? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. POR QUE VOCÊ FREQUENTA A ESCOLA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________ 

 

4. O QUE VOCÊ GOSTA E O QUE VOCÊ NÃO GOSTA NA ESCOLA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. COMO VOCÊ ACHA QUE DEVERIA SER A ESCOLA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO – 02. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROFLETRAS – MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS 

PROJETO DE INTERVENÇÃO 

ORIENTADORA – SIMONE ASSUMPÇÃO 

ORIENTANDA – SHIRLENE FERREIRA 

ESCOLA – MUNICIPAL ROBERTO CORREIA 

LOCAL – PAU DA LIMA – SALVADOR/BA 

 

QUESTIONÁRIO 02 

 

1. Frequência que os alunos (ou seus pais) faz(em) cada uma das atividades abixo: 

 

 Frequentemente Ás vezes Raramente Nunca 

1. Ir ao cinema     

2. Ir ao teatro     

3. Ir a show de música ou dança     

4. Ouvir noticiário no rádio     

5. Ouvir outros programas no rádio     

6. Assistir a video e DVD em casa     

7. Assistir noticiário na TV     

8. Assistir a filmes na TV     

9. Assistir a outros programas na Tv     

10. Ir a museus ou exposições de arte     

11. Ir a biblioteca     

12. Ir ao teatro     

13. Acessar a internet     

14. Acessar  redes sociais     

15. Utilizar SMS ou Watsap     
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ANEXO – 03.  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROFLETRAS – MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS 

PROJETO DE INTERVENÇÃO 

ORIENTADORA – SIMONE ASSUMPÇÃO 

ORIENTANDA – SHIRLENE FERREIRA 

ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO CORREIA – SALVADOR /BA 

 

 

QUESTIONÁRIO 03. 

 

 

 PRÁTICAS E EVENTOS DE LETRAMENTO DOS ALUNOS E/OU DE SUAS FAMÍLIAS 

 

( 1 ) PARA ATIVIDADES QUE RARAMENTE REALIZA 

( 2 ) PARA ATIVIDADES QUE REALIZA COM FREQUÊNCIA 

( 3 ) PARA ATIVIDADES QUE REALIZA TODOS OS DIAS 

 

 

ATIVIDADE    

Consultar catálogo telefônico    

Consultar mapas de ruas    

Fazer listas de coisas que precisa fazer    

Usar agenda para marcar compromissos    

Deixar bilhetes com recardos para alguém    

Escrever cartas para amigos ou familiares    

Ler cartas de amigos ou familiares    

Ler correspondências impressas que chega em sua casa    

Fazer lista de compras    

Procurar ofertas ou promoções em folhetos e jornais    

Verificar a data de vencimento dos produtos que compra    

Comparar preços entre produtos antes de comprar    

Pagar contas em bancos ou casas lotéricas    
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Utilizar caixa eletrônicos    

Ler manuais para instalar aparelhos domésticos    

Reclamar por escrito sobre produtos ou serviços que adquiriu    

Ler bula de remédios    

Copiar ou anotar receitas    

Copiar ou anotar letras de músicas    

Escrever histórias, poesias ou letra de músicas ( de sua autoria)    

Escrever diário pessoal    

Escrever e-mails    

Escrever sms    

Participar de sites de bate papo    

Ouvir música    

Ouvir e contar histórias em rodas de conversas    

Participar de jogos recreativos    

Jogar jogos eletrônicos    
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ANEXO – 04. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROFLETRAS – MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS 

PROJETO DE INTERVENÇÃO 

ORIENTADORA – SIMONE ASSUMPÇÃO 

ORIENTANDA – SHIRLENE FERREIRA 

ESCOLA – MUNICIPAL ROBERTO CORREIA – SALVADOR/BA 

 

 

QUESTIONÁRIO 04. 

 

 

ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO DAS PRÁTICAS E EVENTOS DE LETRAMENTO 

DOS ALUNOS E/OU DE SUAS FAMÍLIAS 

 

 

 

1. SUPORTES TEXTUAIS (IMPRESSOS) QUE OS ALUNOS TEM EM CASA. 
 

 

MATERIAIS  

Álbuns de fotografia  

Biblia ou livros religiosos  

Cartilhas ou livros escolares  

Livros ou folhetos de literatura de cordel  

Dicionário  

Enciclopédias  

Folhetos ou livretos de movimentos sociais ou de partidos políticos  

Folinhas, calendários  

Guias de rua e serviços  

Catálogos e lista telefônica  

Jornais  

Revistas  

Livros de receitas  

Livros de literatura  
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Livros didáticos ou apostilhas escolares  

Livros infantis  

Livros técnicos ou especializados  

Manuais de instrução  

Não tem nenhum desses materiais  

Outros. Quais?  
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ANEXO – 05. 

 

TABULAÇÃO DE DADOS DO QUESTIONÁRIO 01 

  

A turma na qual a pesquisa foi aplicada tem um total de 34 alunos, no entanto, a frequência no 

dia da aplicação dessa pesquisa estavam presentes 25 alunos. 

QUESTÃO -1. O que é a escola para você? 

 

Respostas: 

1. Lugar para estudar. 111 

2. Pra ser alguém. 11111 

3. Importante. 11111 

4. Legal.1 

5. Lugar de educação.11 

6. Lugar de amor.1 

7. Lugar pra fazer amigos.11 

8. Lugar para todos.1 

9. Lugar pra brincar e fazer dever.11 

10. Lugar pra ler e escrever.111 

 

Categorias estabelecidas a partir das respostas. 

Lugar para estudar Lugar importante para o futuro Lugar para estudar e brincar 

6 12 7 

 

 

QUESTÃO – 2. Para que serve a escola? 

 

Respostas: 

1. Pra estudar e ser educado e ter um futuro melhor. 1111111 

2. Porque é bom. 1 

3. Pra fazer dever brincar e merendar. 11 

4. Pra aprender ler e escrever e fazer atividades. 111111111111 

5. Pra brincar e fazer dever. 11 

 

Categorias estabeleidas a partir das respostas. 

Para ter um futuro melhor Para estudar e brincar Para aprender a ler e escrver 

7 6 12 

 

 

QUESTÃO – 3. Por que você frequenta a escola? 

 

Respostas: 

1. Pra estudar e brincar. 1 

2. Porque gosto de estudar. 11111 

3. Pra não ficar na rua. 11 

4. Pra aprender a ler e escrever. 11111 

5. Porque temos que estudar pra ter um trabalho bom. 11111111111 

 

Categorias estabelecidas a partir das respostas. 
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Porque gosto de estudar Para aprender ler e escrever Pra ser alguém na vida 

6 7 12 

 

 

QUESTÃO – 4. O que você gosta  e o que você não gosta na escola? 

 

Respostas: 

 

Gosta        Não gosta 

1. Fazer atividades. 111   1. De brigas. 1111111111 

2. Estudar. 11111    2. Ficar sem recreio. 11 

3. Brincar.111111111111 11  3. Fazer dever. 1111111111 

4. Professora. 11    4. Banheiro. 1 

5. Amigos 1    5. Merenda. 11 

 

Categorias estabelecidas a partir das respostas. 

O que mais gosta: 

Estudar Brincar Relacionamentos 

8 14 3 

 

O que não gosta:; 

Brigas Fazer dever Estrutura Escolar 

10 10 5 

 

QUESTÃO – 5. Como você acha que a escola deveria ser? 

 

Resposta: 

 

1. Lugar para estudar. 11 

2. Legal com as crianças. 1111 

3. Mais bonita e segura. 11 

4. Limpa, organizada, com pessoas educadas e brincadeiras. 111111111111111 

5. Como ela é. 11 

 

Categorias estabelecidas a partir das respostas. 

Como ela é Mais organizada, atraente e divertida 

4 21 

 

 

 

 

OBS.: 25 alunos responderam ao questionário. 

 

 
 
 


