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1ª SEÇÃO
Disciplina de fundamentação: 
descrição da disciplina

ATIVIDADE INTERATIVA

1. Clique no link abaixo para assistir a uma entrevista sobre políticas 
públicas que visam  melhorar o ensino no Brasil, gravada em 2007.

2. Promova uma discussão sobre o diagnóstico dos problemas, 
avaliando se continuam atuais. Discuta, especialmente, a contribuição 
do Profletras para solucionar os problemas apresentados. Grave 
a discussão. 

ENTREVISTA COM STELLA BORTONI



ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO:
Uma questão do professor de língua portuguesa
Rossana Regina G. Ramos Henz1

INTRODUÇÃO 

O presente capítulo trata, de forma geral, de apresentar e discutir 
questões de alfabetização e letramento na perspectiva da disciplina 
de mesmo nome, parte integrante da grade curricular do programa 
de mestrado – Profletras – implantado pela Capes em diversas univer-
sidades brasileiras no ano de 2013. Como parte do corpo docente 
do programa na Universidade de Pernambuco (UPE) – Campus 
Garanhuns –, foi-nos possível fazer relevantes observações e refle-
xões sobre os impactos produzidos por essa disciplina, a partir de 
sua própria inclusão no programa. Especificamente, nossa proposta 
é descrever a aplicação da disciplina no polo UPE – Garanhuns – com 
vistas a uma análise dos fatos que possa contribuir para a recons-
trução dos rumos da disciplina nos tempos (próximas turmas) e nos 
espaços (locais diversos) em que ocorrem ou ocorrerão o programa.

Tratando-se de um tema essencialmente discutido na área da 
Pedagogia, a alfabetização no Brasil esteve sempre ligada aos anos 
iniciais da escolarização, ou a programas de alfabetização de adultos, 
sendo, portanto, um campo dominado pelo professor polivalente do 
ensino básico. Há bem pouco tempo, as discussões ultrapassaram 
esses limites e vêm, ainda que timidamente, sendo incorporadas por 
linguistas e/ou professores de Língua Portuguesa. 

A razão desse rompimento de limites dos estudos de alfabeti-
zação envolve, além dos interesses científicos dos pesquisadores, 
um cenário calamitoso de analfabetismo ou analfabetismo funcional 
nos anos posteriores aos iniciais, bem como um evidente déficit no 
capital cultural na esfera social. Conforme escreve Vera Masagão 
Ribeiro, em artigo publicado em 25/04/2006, no site reescrevendo-
aeducacao.com.br,

1  Doutora em Língua 
Portuguesa pela PUC/SP – 
Professora da Universidade de 
Pernambuco.
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[...] a definição do que é analfabetismo vem sofrendo 
revisões nas últimas décadas. Em 1958, a Unesco 
definia como alfabetizada uma pessoa capaz de ler ou 
escrever um enunciado simples, relacionado a sua vida 
diária. Vinte anos depois, a Unesco sugeriu a adoção 
do conceito de alfabetismo funcional. É considerada 
alfabetizada funcional a pessoa capaz de utilizar a 
leitura e escrita para fazer frente às demandas de 
seu contexto social e de usar essas habilidades para 
continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo 
da vida. Em todo o mundo, a modernização das socie-
dades, o desenvolvimento tecnológico, a ampliação 
da participação social e política colocam demandas 
cada vez maiores com relação às habilidades de 
leitura e escrita. A questão não é mais apenas saber 
se as pessoas conseguem ou não ler e escrever mas 
também o que elas são capazes de fazer com essas 
habilidades. Isso quer dizer que, além da preocupação 
com o analfabetismo, problema que ainda persiste 
nos países mais pobres e também no Brasil, emerge 
a preocupação com o alfabetismo, ou seja, com as 
capacidades e usos efetivos da leitura e escrita nas 
diferentes esferas da vida social.

Embora as considerações da autora reflitam uma realidade já 
sabida por todos, sobretudo pelos que frequentam a academia, ainda 
são poucas e localizadas as efetivas ações das universidades no que 
se refere à pesquisa e à aplicação de novos meios para o progresso 
do alfabetismo – letramento. Desse modo, faz-se, a cada dia, mais 
necessária a intervenção dos modelos científicos que empreendam 
os saberes pedagógicos na escola básica brasileira. Essa perspectiva 
traz à tona o problema da desvinculação das instituições, sobretudo 
no que tange à educação. Um estudo da epistemologia do professor 
brasileiro, ainda que superficial, demonstra que a teoria está ainda 
bem distante da prática na sala de aula. Os modelos adotados pelos 
professores, em situação de dúvida ou imposição, tendem a ser 
tradicionais, refletindo o despreparo para a ação inovadora.

Nesse sentido, o mestrado profissional – Profletras – aponta para 
uma nova direção em que teoria e prática se imbricam com vistas à 
formação de um professor de língua e literatura de fato habilitado 
para enfrentar os desafios do letramento. Especificamente sobre a 
disciplina Alfabetização e Letramento, sua inserção em um programa 
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de mestrado para professores especialistas que atuam no Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio, quando supostamente os estudantes 
deveriam estar alfabetizados (letrados), evidencia uma real preocu-
pação das políticas educacionais em tirar o lixo de baixo do tapete. 

Com os resultados desta ação – estudos de alfabetização e letra-
mento no programa de mestrado – algumas considerações já podem 
ser feitas sobre a aplicação da disciplina no 2º semestre de 2013, 
conforme exporemos a seguir.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

A disciplina Alfabetização e Letramento, sugerida e coordenada pelas 
professoras Cecilia Mollica e Stella Maris Bortoni-Ricardo, conforme 
já dissemos, é certamente uma iniciativa de agregar aos saberes do 
professor de Língua Portuguesa novas dimensões sobre a aquisição 
e o desenvolvimento da escrita, bem como ampliar as concepções de 
leitura como sendo um processo determinante nas práticas sociais.

Sobre a aplicação da disciplina, foram discutidos e aprovados no 
Encontro de Comissões Temáticas em julho de 2013 – Natal – RN, 
pontos básicos a ser seguidos (conteúdos). Contudo, segundo orien-
tação das próprias coordenadoras, nós, professores do programa, 
não devemos perder de vista as necessidades e demandas dos 
grupos locais, isto é, a realidade de cada polo. 

Propostas de trabalho

Neste início de Programa, as propostas de trabalho se fizeram por 
meio de discussões entre os professores da área temática e resul-
taram na elaboração de ementa, conteúdos, metodologia e avaliação 
expostos a seguir.

Ementa

Discussão sobre a relação entre Alfabetização e Letramento como 
processo contínuo e seus desdobramentos no Ensino Fundamental. 
Avaliação das propostas da escola e de sua pedagogia de 
inclusão. Níveis de alfabetismo. Analfabeto funcional. O papel das 
políticas afirmativas. 
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Conteúdos, metodologia e avaliação

1. Processamento metacognitivo de linguagens.

2. Letramento como prática social: complexo, múltiplo, 
histórico, situado, ideológico, reflexivo, em rede, 
mediado por gêneros textuais e discursivos. 
Multiletramentos. Pedagogização do letramento.

3. Letramento do professor: identidade. Agente 
letrador: planejamento e multidisciplinaridade. 

4. Alfabetização como etapa do processo de letramento: 
consciência fonológica, princípio alfabético. Níveis 
de alfabetismo. Analfabetismo funcional. 

5. Estratégias de iniciação à leitura e à escrita: 
ênfase em dinâmicas diferenciadas.

6. Estratégias de consolidação de competências de 
leitura e de escrita: ampliação do saber enciclopédico, 
do repertório vocabular e da apropriação de 
construções linguísticas. Desenvolvimento crescente 
em experiências textuais: recepção e produção. 

7. Da oralidade à escrita no contínuo de monitoração 
estilística. Adequação a contextos pragmáticos. 

8. Propostas metodológicas. Retextualização: níveis 
fonológico, morfológico, sintático, semântico, 
discursivo e pragmático. Mediação do professor: 
tratamento de lacunas de letramento, de variação, 
de erro e de atipicidade. Interação professor 
e alunos: tempo pedagógico, clima disciplinar, 
andaimagem e outros. Implementação de 
práticas inclusivas.  Projetos de letramentos. 

9. Mecanismos de avaliação adequados ao perfil das 
classes e às metas pretendidas para o curso.

10. Letramento acadêmico: pré-projetos 
de pesquisa de intervenção.
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Plano de aula

Mediante as bases descritas e nossa experiência com a aplicação da 
disciplina em outros programas (de graduação e pós-graduação lato 
sensu), organizamos nosso plano de aula na seguinte sequência:

1. Apresentação do professor e da disciplina.

2. Apresentação e levantamento das expectativas 
dos estudantes sobre o curso – Profletras.

3. Levantamento das questões trazidas pelos 
estudantes sobre a escrita e a leitura na escola básica.

4. Levantamento dos saberes dos estudantes sobre 
a concepção de alfabetização e letramento.

5. Conteúdos

5.1 Alfabetização como etapa do processo 
de letramento: consciência fonológica, 
princípio alfabético. Níveis de alfabetismo. 
Analfabetismo funcional.

5.2 Estratégias de iniciação à leitura e à escrita: 
ênfase em dinâmicas diferenciadas.

5.3 Estratégias de consolidação de competências 
de leitura e de escrita: ampliação do saber 
enciclopédico, do repertório vocabular e 
da apropriação de construções linguísticas. 
Desenvolvimento crescente em experiências 
textuais: recepção e produção. 

5.4 Da oralidade à escrita no contínuo de 
monitoração estilística. Adequação 
a contextos pragmáticos. 
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5.5 Letramento como prática social: complexo, 
múltiplo, histórico, situado, ideológico, 
reflexivo, em rede, mediado por gêneros 
textuais/discursivos. Multiletramentos. 
Pedagogização do letramento.

5.6 Letramento do professor: identidade. Agente 
letrador: planejamento e multidisciplinaridade. 

5.7 Propostas metodológicas. Retextualização: 
níveis fonológico, morfológico, sintático, 
semântico, discursivo e pragmático. 
Mediação do professor: tratamento de 
lacunas de letramento, de variação, de 
erro e de atipicidade. Interação professor e 
alunos: tempo pedagógico, clima disciplinar, 
andaimagem e outros. Implementação de 
práticas inclusivas. Projetos de letramentos. 

5.8 Mecanismos de avaliação adequados ao perfil 
das classes e às metas pretendidas para o curso.

5.9 Letramento acadêmico: pré-projetos 
de pesquisa de intervenção.

Relatório de aula: realidade social e epistemológica

A seguir, exporemos o relatório da ordenação dos conteúdos, do 
processo metodológico, da avaliação, bem como dos fatos ocorridos 
ao longo da aplicação da disciplina.

Apresentação e levantamento das expectativas 
dos estudantes sobre o curso – Profletras

Nesta etapa, os estudantes identificaram-se como sendo professores 
de Ensino Fundamental e Médio das redes municipal, estadual e 
federal das disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura. Três 
estudantes identificaram-se como professores de nível superior. 
Foram evidenciadas preocupações com relação ao status do curso: 
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validade, acesso ao doutorado, assim como questões administrativas 
relativas a bolsas, afastamento integral ou parcial das atividades 
profissionais, entre outras. Foram relevantes também os questio-
namentos sobre o trabalho final.

Levantamento das questões trazidas pelos estudantes 
sobre a escrita e a leitura na escola básica

Os estudantes apresentaram questões enfrentadas em seu dia a dia:

(I.) falta de interesse pela leitura e escrita;

(II.) problemas com interpretação de textos;

(III.) dificuldades com escrita – ortografia, coesão e 
coerência; falta de conhecimento de mundo etc.;

(IV.) estudantes semianalfabetos em classes avançadas.

Cada um dos itens foi discutido na perspectiva da alfabetização 
e do letramento, tendo em vista nossa intervenção sobre a visão 
unilateral do professor que pensa estar o problema somente nas 
dificuldades dos estudantes. Evidenciamos algumas falhas nas 
práticas pedagógicas que, muitas vezes, distanciam-se das práticas 
sociais de escrita e leitura. A discussão foi proveitosa no sentido de 
que os estudantes sentiram-se à vontade para expor seus pontos 
de vista, suas angústias e anseios no que se refere ao ensino da 
leitura e da escrita, bem como pela aceitação das novas dimensões 
interacionistas do ensino de língua.

Levantamento dos saberes dos estudantes sobre 
a concepção de alfabetização e letramento

Nesta etapa, apenas uma estudante expôs os conhecimentos sobre 
a alfabetização com letramento, visto que trabalha com anos iniciais 
em uma escola municipal. 
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Conteúdos

A exposição dos conteúdos, em face da interação inicial com estu-
dantes, tomou novos rumos como expomos a seguir.

Processos de alfabetização: métodos – psicogênese da escrita 
– letramento.

O conteúdo foi exposto e discutido, com base nas teorias de 
aprendizagem, com destaque para o construtivismo, o que sobrema-
neira facilitou a compreensão dos estudantes no que diz respeito à 
aquisição da leitura e da escrita como um processo de reorganização 
mental (PIAGET, 1975), na perspectiva da psicogênese da escrita, 
conforme desenvolvido por Emilia Ferreiro e Ana Teberovsky, bem 
como na do letramento por Magda Soares.

As questões discutidas pelo grupo evidenciaram não somente o 
desconhecimento dos estudantes sobre a matéria da alfabetização 
mas também a perplexidade mediante a descoberta de que a maior 
parte dos problemas com a escrita e a leitura advém da etapa de 
alfabetização, quando o indivíduo estabelece as relações metacog-
nitivas, ou melhor, desenvolve a consciência metalinguística, o que 
certamente favorece o hábito da releitura e da reescrita. 

O ponto fundamental da discussão foi estabelecido na perspec-
tiva do letramento, ou seja, no fato de que a escrita com significado, 
aquela que o próprio sujeito escolhe o que vai escrever, propicia 
o interesse pela forma e pelo sentido. Desse modo, partindo da 
prática social do indivíduo, tanto a escrita quanto a leitura tornam-se 
um meio de interação, cujos objetivos são traçados com base nas 
práticas sociais. Com vista para essa prática social da escrita e da 
leitura, caminhamos para os conteúdos seguintes. 

(I.) Estratégias de iniciação à leitura e à escrita: 
ênfase em dinâmicas diferenciadas.

(II.) Estratégias de consolidação de competências de 
leitura e de escrita: ampliação do saber enciclopédico, 
do repertório vocabular e da apropriação de 
construções linguísticas. Desenvolvimento crescente 
em experiências textuais: recepção e produção. 

(III.) Da oralidade à escrita no contínuo de monitoração 
estilística. Adequação a contextos pragmáticos. 



`

12

Nesta etapa, apresentamos trabalhos realizados em programa 
de extensão na UPE, realizado em uma ilha do Rio São Francisco, 
cujo foco está na aquisição da leitura e da escrita, por meio do reco-
nhecimento dos elementos naturais existentes no local. O projeto 
realizado por estudantes da graduação em Letras consistiu em alfa-
betizar letrando, por meio do reconhecimento, na escrita e na leitura, 
dos nomes de animais, plantas e outros elementos da paisagem 
da ilha onde vivem os estudantes da escola local. Para as primeiras 
escritas, as crianças escolheram os peixes do rio. Como gênero 
textual, foram utilizadas histórias e lendas da região, contadas pelas 
próprias crianças e por seus familiares.

Sobre o processo mecânico da escrita, foram apresentados jogos 
de escrita, oficinas de palavras com alfabeto móvel, ditados de palavras 
escolhidas pelas crianças, produção de textos, reescrita etc. O projeto 
incluiu estudantes do 3º ao 9º ano que apresentavam problemas de 
escrita e leitura (alfabetização). A culminância deu-se por meio de uma 
exposição de textos, desenhos, pinturas sobre o Velho Chico.

Aos estudantes do Profletras foi dada a tarefa de montar um 
plano de escrita e leitura voltado para a prática social dos estudantes 
das escolas em que atuam. Alguns trabalhos transformaram-se em 
projetos de pesquisa-ação com vistas para a avaliação da disciplina 
apresentados na mostra de pesquisa – UPE.

(I.) Letramento como prática social: complexo, 
múltiplo, histórico, situado, ideológico, reflexivo, 
em rede, mediado por gêneros textuais/discursivos. 
Multiletramentos. Pedagogização do letramento.

(II.) Letramento do professor: identidade. Agente 
letrador: planejamento e multidisciplinaridade. 

(III.) Propostas metodológicas. Retextualização: níveis 
fonológico, morfológico, sintático, semântico, 
discursivo e pragmático. Mediação do professor: 
tratamento de lacunas de letramento, de variação, 
de erro e de atipicidade. Interação professor 
e alunos: tempo pedagógico, clima disciplinar, 
andaimagem e outros. Implementação de 
práticas inclusivas.  Projetos de letramentos. 
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(IV.) Mecanismos de avaliação adequados ao perfil das 
classes e às metas pretendidas para o curso.

(V.) Letramento acadêmico: pré-projetos 
de pesquisa de intervenção.

Nesta etapa, cada um dos itens proporcionou discussões teóricas 
importantes a respeito do agente/professor, agência/escola, identi-
dade e protagonismos da educação. A respeito dos multiletramentos, 
evidenciaram-se na fala dos estudantes as lacunas na formação do 
professor de Língua Portuguesa no que se refere aos letramentos 
multimodais, ou seja, à utilização de gêneros múltiplos e variados. 
Sobretudo, as dificuldades estão nas leituras de cunho ideológico 
de textos e imagens.

Sobre o erro, especificamente, as discussões apontaram para 
o conhecimento da Sociolinguística (variações), assim como dos 
processos de alfabetização que, na maioria das vezes, não desen-
volvem no sujeito a consciência metalinguística, fator importante 
para a observação atenta às questões ortográficas, morfológicas 
e sintáticas que constituem o corpus da língua escrita.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

As práticas de letramento atualmente demandam novas metodo-
logias, inclusive algumas que questionam as regras institucionais 
que, na maioria das vezes, engessam o professor, impedindo-o que 
deslanche em novas trilhas educacionais. Uma delas é o uso do livro 
didático ou de apostilas de sistemas de ensino que trazem propostas 
didáticas prontas e que, em geral, não correspondem ao letramento 
social dos alunos. A desconstrução dessas práticas se caracteriza 
como um problema de grandes proporções para o professor, tendo 
em vista que existe uma espécie de cultura instituída em larga 
escala que desconsidera o professor que, por exemplo, leva seus 
alunos à feira local para observar os usos linguísticos daquele grupo. 
Ou mesmo que recolhe com seus alunos os nomes de plantas e 
animais que habitam a região, antes de estudar a flora e a fauna que 
são descritas nos livros de Ciências Naturais.
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Segundo Rojo (2009), assistimos a mudanças ocorridas na escola 
– especialmente na pública – nos últimos 50 anos, com o ingresso 
das classes populares. Nesse processo, tanto o alunado quanto 
os professores promoveram a inserção de letramentos locais ou 
vernaculares, antes desconhecidos e ainda hoje ignorados. Ainda 
conforme Rojo, esse processo é responsável pelo conflito entre as 
práticas valorizadas e não valorizadas pela escola. Ademais, nessas 
circunstâncias, o professor questiona-se como trabalhar a leitura e 
a escrita mediante os multiletramentos que aí se apresentam. 

O que se propõe hoje como objetivo da escola é possibilitar 
aos alunos a participação ética, crítica e democrática nas práticas 
sociais em que estão inseridos, bem como ampliar a capacidade de 
conhecimento dos letramentos de fora, ou seja, do conhecimento de 
mundo, dos objetos materiais e imateriais que circulam em esferas 
universais. Para isso, há de considerar os letramentos multissemióticos 
que incluem os variados textos em que se inserem imagens (cores e 
formas), os sons (músicas), as danças e os elementos gestuais, bem 
como os letramentos críticos e protagonistas, que requerem trata-
mento ético dos discursos em profusão na sociedade. Contudo, ainda 
persiste a questão de como separar o joio do trigo. Que tipos de 
manifestações culturais (letramentos) são de fato relevantes para a 
concretização dos objetivos da escola?

A questão que se coloca atualmente é: em que medida o professor 
está preparado para empreender essas novas dimensões do ensino 
de língua? Nessa direção é que vemos a importância do Profletras 
na formação continuada desses profissionais. Voltado para uma 
prática profissional efetiva, o programa vem ultrapassando os limites 
teóricos da academia e vislumbrando novos horizontes em que teoria 
e prática se aliam para o desenvolvimento de metodologias eficientes 
para o professor de língua materna. 

Embora ainda em período de implantação, como o Profletras 
prevê, por sua própria constituição, novas dimensões para a 
educação em língua, podemos já, de antemão, sobretudo em nosso 
polo, evidenciar ações efetivas por parte de professores e estudantes/
professores e evidenciar empenho na direção do desenvolvimento.
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ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO:
Uma experiência do profletras na 
universidade estadual de mato grosso do sul
Eliane Maria de Oliveira Giacon 1

INTRODUÇÃO

O Profletras atende à Portaria 17 de 28/12/2009 da CAPES, quanto à 
necessidade de um mestrado profissional que acolhe os professores 
da rede pública, no sentido de aliar teoria à prática. Para a Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul, o Mestrado Profissional em Letras 
foi implantado pelo fato de já haver o Mestrado Acadêmico em Letras 
e o então coordenador, Professor doutor Marlon Leal Rodrigues, 
empenhou-se em trazer o Profletras para a Unidade Universitária de 
Campo Grande, pois, segundo ele, a capital, Campo Grande, necessi-
tava de um curso profissionalizante que atendesse às necessidades 
do Ensino Fundamental. Nesse período, em 2012, muitas reuniões 
foram realizadas pela CAPES, sob o comando do professor doutor 
Dermerval da Hora Oliveira e da professora doutora Sandra Regina 
Goulart Almeida. Ao final do ano, delimitou-se como seria o Profletras 
no Brasil e quais as universidades que iriam participar. 

O grupo da UEMS de Campo Grande estava formado e, em 2013, 
sob o comando da coordenadora, professora doutora Maria Leda 
Pinto, o Profletras iniciou as reuniões e os treinamentos em Natal-RN. 
O primeiro grupo de professores foi composto pela professora 
doutora Eliane Maria de Oliveira Giacon, professor doutor Miguel 
Eugênio Almeida, professor doutor Nataniel dos Santos Gomes, 
professora doutora Maria Leda Pinto que foram para Natal, no 
primeiro semestre de 2013, a fim de receber as primeiras orientações 
sobre a sua disciplina. 

A disciplina de Alfabetização e Letramento, que ficou sob 
minha responsabilidade, foi orientada pelas professoras doutoras 
Maria Cecília de Magalhães Mollica e Stella Maris Bortoni-Ricardo. 
Durante suas falas, além de explicarem sobre a disciplina, elas 

1  Professora do Profletras e 
do Mestrado Acadêmico em 
letras da Universidade Estadual 
de Mato Grosso do Sul (UEMS).
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também disponibilizaram material digitalizado. Por sua vez, foi criada 
por iniciativa do grupo uma rede de informações via e-mail, o que 
tornou o time de professores da disciplina mais coeso e integrado. 
Nada acontecia sem que a professora Mollica repassasse para o 
grupo. Entre as nossas discussões e leituras, percebeu-se a neces-
sidade de fazer da disciplina um campo de prática, pois os nossos 
alunos eram professores da rede pública e estavam no curso para 
encontrar um espaço de discussão.

Como suporte para os trabalhos a ser realizados, a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte disponibilizou uma plataforma http://
profletras.sedis.ufrn.br/moodle/. Havia a necessidade de trabalhar 
uma parte da aula com essa plataforma e como o trabalho dos alunos 
de Campo Grande fluía bem, visto que a assessoria da professora 
Mollica surtia efeito, pois ela enviava materiais, slides, textos, livros 
digitalizados e toda sorte de orientações para o grupo, sobrou-nos 
tempo para esquematizar como seria o nosso trabalho na UEMS. 
Ao receber os alunos do Profletras, foi possível perceber que eles 
tinham acesso à Tecnologia da Informação (TI) nas suas escolas, pois 
tanto a rede estadual quanto a municipal possuem laboratórios de 
informática. Logo, tornou-se possível dividir o trabalho em duas 
frentes: uma teórica e outra prática. 

            Na teórica, as aulas eram expositivas com o auxílio dos slides 
em PowerPoint enviados pela professora Mollica e a parte prática 
era composta por leitura da bibliografia e pela resenha dos textos. 
A princípio, percebeu-se que essa metodologia atendia à expectativa 
do grupo, contudo, percebíamos também a necessidade de os alunos 
falarem sobre suas experiências em sala de aula. Eram tantos relatos 
que, se deixássemos, o total de 30 horas previstas para a disciplina 
não seriam suficientes. Foi então que mais um item foi anexado à 
prática, que agora extrapolaria os limites das questões teóricas e iria 
para o contexto da sala de aula.

            Como atividade, os alunos deveriam escrever um projeto 
que retirasse do contexto de sala de aula os problemas de alfabe-
tização e letramento a partir dos quais fariam um estudo de caso, 
respeitando o sigilo do nome da escola, do aluno e do professor. 
A partir do estudo teórico, iriam tentar encontrar soluções que, por 
sua vez, seriam discutidas em artigo científico. Os textos, que ora 
chamamos de ensaios, pois são suposições de estudos, seriam dispo-
nibilizados em http://profletras.sedis.ufrn.br/moodle/mod/forum/
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view.php?id=339. Parte do resultado desse trabalho será exposto a 
seguir, pois não é possível em apenas uma produção arregimentar 
todos os pontos que a disciplina abrange.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: UMA 
DISCIPLINA E UMA REVELAÇÃO

A ementa da disciplina de Fundamentação Alfabetização e Letramento 
informa que o estudo, no Mestrado Profissional, deve promover a 

Discussão sobre a relação entre Alfabetização e 
Letramento como processo contínuo e seus desdo-
bramentos no Ensino Fundamental. Avaliação das 
propostas da Escola e de sua pedagogia de inclusão. 
Níveis de alfabetismo. Analfabeto funcional. O papel 
das políticas afirmativas.

Neste sentido, a proposta de trabalho em Campo Grande-MS, na 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, passou por uma 
experiência que revelou o quanto é necessário ouvir o professor e 
determinar quais são os problemas de alfabetização e letramento, 
pois o aluno vem letrado para sala a de aula. Ao se deparar com 
a escrita e a leitura, porém, no processo de alfabetização, há uma 
expectativa urgente de que a criança esteja totalmente alfabetizada 
e que não cometa “erros” de norma em poucos anos de estudo.

O que se percebeu, no primeiro momento, quando do início da 
disciplina, foi a angústia dos professores por considerarem que seus 
alunos, do sexto ao nono ano, não conseguiam escrever e ler e que 
isso era um problema das séries iniciais, que chegava até eles, o que 
os deixava impotentes. Com o tempo e os estudos de Stella Maris 
Bortoni-Ricardo, Maria Cecília Mollica, Leonor Scliar-Cabral, Magda 
Soares, Ângela Bustos Kleiman, os professores (alunos) perceberam 
esses alunos, do sexto ao nono ano, ainda estavam em processo 
de alfabetização e letramento e, portanto, ninguém, inclusive eles, 
estava totalmente alfabetizado e letrado, pois o processo é de uma 
vida e não de um período. 

Nessa perspectiva, sempre há termos, palavras e conceitos, que 
estão sendo criados na língua que o sujeito, dentro de suas necessi-
dades, precisa aprender. Sendo assim, o que deve ser realizado junto 
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ao aluno é desenvolver habilidades para que ele possa transitar, 
no universo das palavras, como uma Emília, a boneca de pano de 
Monteiro Lobato que, ao se encontrar no país da Gramática, passa 
a relacionar o que foi aprendido com o que ela estava vendo pela 
primeira vez, de forma que os frames, as molduras, vão-se formando 
e vão sendo revisitadas a cada nova aprendizagem.

No Profletras, os alunos (professores) puderam, com essa disci-
plina, verificar que cada situação vivenciada em sala de aula poderia 
ser um estudo de caso. E quanto mais eles traziam situações, mais 
podíamos ver que havia mais material a ser estudado. Foi então que, 
em uma das aulas, foi proposto a eles, como atividade de final de 
disciplina, um ensaio sobre o estudo de casos. A princípio, eles posta-
riam um caso, ou seja, uma escrita de um de seus alunos, que pudesse 
ser motivo de estudo, contudo, o nome do aluno e o nome da escola 
não poderiam ser identificados. Também o trabalho deveria ser em 
grupo, pois o grupo decidiria qual o caso que eles iriam estudar. 
Poderia ser um caso de um dos componentes do grupo ou de outro 
grupo. Para a discussão, o grupo deveria trazer leituras teóricas como 
forma de embasamento para discutir os problemas de alfabetização 
percebidos na escrita dos alunos. Como resultado, foram mais de 
15 textos, todos com um grau muito apurado de proposta.

Todos são de um valor inestimável e podem ser acessados em 
http://profletras.sedis.ufrn.br/moodle/mod/forum/view.php?id=339. 
Para este capítulo, contudo, selecionamos apenas dois, embora 
os dados obtidos possam servir de estudos futuros tanto para os 
participantes quanto para quem se interessa em discutir situações 
de alfabetização e letramento.

Um dos fatos que mais chamou atenção no estudo desta disci-
plina foi que saímos mais conscientes do nosso papel de professores 
de Língua Portuguesa e com mais certeza da importância de nosso 
trabalho como alfabetizadores: conseguimos diminuir o mito de que 
a alfabetização é responsabilidade apenas das séries iniciais. Somos 
sim todos alfabetizadores e letradores, pois sempre um alfabetiza 
e letra o outro, como no conto “Repartição dos pães”, de Clarice 
Lispector, quando todos na mesma mesa comem e o gosto da uva 
que um come pode ser sentido na boca do outro, que bebe leite 
e assim todos os sabores e saberes são passados de um para outro.
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A DISCIPLINA E A CONTRIBUIÇÃO DOS 
PROFESSORES (ALUNOS) PARA O ENSINO 

A fruição de conhecimentos entre os alunos do Profletras, bem como 
as atividades centradas no Ensino Fundamental da rede pública, 
consistiu em um transitar de sabores e saberes entre eles e a UEMS, 
na perspectiva de um diálogo, no qual todos podem contribuir para a 
melhoria do fazer diário do professor. Não é sempre que é possível a 
integração entre universidade e ensino público. Entretanto, quando 
isso ocorre, os ganhos são e serão para todos. 

Desse modo, a dificuldade de integração não constituiu barreiras 
para a disciplina de Alfabetização e Letramento, pois  desde o 
primeiro momento todos se dispuseram a discutir o fazer em sala de 
aula. A princípio, houve alguns céticos, alguns esperançosos, apesar 
disso, ao final, o grupo conseguiu trabalhar em conjunto, a fim de que 
o resultado fosse exposto em ensaios que contribuíram de forma 
significativa para que o significado do ato de alfabetizar e letrar se 
tornasse uma forma reflexiva de pensar o ato de ensinar.

Os professores (alunos) foram incentivados a ensinar as práticas 
de leitura e escrita, pois se a prática do educador for modificada por 
meio do Mestrado Profissional haverá uma mudança na forma de o 
professor trabalhar em sala de aula. Foi nesse sentido que, ao final da 
disciplina, havia sido plantada a perspectiva de que para o professor 
ser alfabetizador e letrador, 

[...] além de ser plenamente letrado, é claro, precisa 
ter conhecimentos necessários para agir como um 
verdadeiro agente social. Ele tem de ser um gestor de 
recursos e saberes – tanto dele (que talvez até nem 
saiba que possui porque deles nunca precisou) como 
dos seus alunos. (KLEIMAN, 2005, p. 51).

Um professor plenamente letrado pode e deve ser formado por 
um sistema que lhe forneça, em sala de aula, as condições de ser 
um verdadeiro agente social e gestor de saberes. Quase sempre os 
professores sabem o que fazer, no entanto, eles não conseguem 
administrar e estudar os problemas de letramento e alfabetização, 
pois, na maioria das vezes, não encontram um campo tão fértil dentro 
da escola para esse tipo de discussão.
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A disciplina de Alfabetização e Letramento possibilitou condi-
ções de reflexão sobre as dificuldades de alfabetização dos alunos. 
Para tanto, a proposta foi a de selecionar problemas enfrentados em 
sala de aula. O estudo, como dito a princípio, seria de casos selecio-
nados pelos professores, que seriam posteriormente discutidos. Para 
efeito deste capítulo, foram selecionamos dois ensaios: T1 “Refletindo 
sobre a ortografia no 6º ano”, de Ângela Maria dos Santos, Adriana 
Marques Lopes Fagundes Rodrigues e Osney Fernandes dos Santos 
e T2 “Uma reflexão sobre Letramento, Ensino e Aprendizagem” de 
Flávia Martins Malaquias, Maria Socorro Aparecida Araujo Barbosa 
e Valdinéia Marcondes Vieira. Os outros trabalhos foram igualmente 
relevantes e alvo de outras produções textuais.

Os ensaios estão disponíveis em <http://profletras.sedis.ufrn.br/
moodle/mod/forum/view.php?id=339>, o que pode ser acessado pela 
rede do Profletras. Para efeito de dados a ser discutidos de aqui por 
diante, os textos serão nomeados da seguinte forma: T1 – Santos, 
Rodrigues e Santos e T2 – Malaquias, Barbosa e Vieira.

CASO A CASO: UMA LEITURA DAS 
ESTRUTURAS ESTUDADAS PELOS ALUNOS-
PROFESSORES DO PROFLETRAS 

O ensaio T1 apresenta as dificuldades de aprendizagem dos alunos 
do sexto ano do Ensino Fundamental quanto à escrita. As escolas 
selecionadas são de três municípios, todas públicas, cujos alunos 
estão entre 10 e 13 anos. O texto apresenta, em primeiro plano, a 
descrição das escolas; em seguida, a descrição da sala e, por fim, 
a descrição dos alunos que, em todos os casos, são adolescentes 
sem diagnósticos de qualquer tipo de disfunção. Assim, o texto deixa 
claro que a causa está na alfabetização. 

Nesse caso, isso significa que não existe um culpado, mas que o 
processo de alfabetização, por ser constante, deve ser trabalhado 
por todos os professores ao longo dos anos do ensino. Portanto, 
cabe ao professor, de acordo com Bortoni-Ricardo (2005, p. 53), 
identificar “os erros nos textos dos alunos, pois é fundamental para 
racionalizar e explicar as avaliações, atendendo áreas cruciais de 
incidência” de dificuldades de escrita dos alunos. Por essa razão, 
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a função do professor de Português, seja nas séries iniciais seja nas 
seguintes, é fazer do aluno um sujeito letrado e alfabetizado em sua 
língua e na perspectiva de ler o mundo ao seu redor.

Os alunos 1, 2 e 3, no T1, foram nomeados assim, pois havia a 
necessidade de não expor seus respectivos nomes em outros textos, 
como veremos no decorrer dessa exposição. Na problematização 
do T1, o aluno 1 

[...] tem 12 anos e está no 6º ano do ensino funda-
mental. Estuda no período vespertino, em uma sala 
com 34 alunos, onde há muitos alunos provenientes 
de outras escolas e também com um alto índice de 
alunos desistentes ou transferidos e também há os 
que apresentam laudos médicos, sendo que essa 
também é uma sala com o maior índice de alunos 
que fazem o 6º ano pela segunda vez. O aluno 1, 
não apresenta nenhum laudo médico, tem um bom 
relacionamento interpessoal, mas demonstra algumas 
dificuldades de letramento, especificamente no que se 
refere à ortografia, inclusive com trocas de letras: j/g, 
r/, ch/x, como será mostrado abaixo. 

Observa-se que o aluno troca as letras como é possível perceber 
no texto que se segue:
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Os autores do primeiro ensaio apresentaram o aluno, depois 
o seu texto. Se, por um lado, os erros ortográficos são evidenciados, 
pois era essa a intenção do ensaio, por outro, o texto do aluno pode 
ser lido como sendo de um aluno um pouco mais letrado, visto que a 
transcrição que se segue se propõe a enriquecer o texto com novos 
elementos, deixando claro seu conhecimento de mundo e de orga-
nização do pensamento. Segue a transcrição de trecho:

Eu estava entrando em desespero comeseia chuva, 
anoite chegou comesei a fazer um acampamento fis 
com as coisas que achei na natureza comesei a dormir 
amanheceu des montei o acampamento, eu aprenti 
afazer vendo tv proseguindo achei um rio peguei um 
galho fiz uma linha e comesei a pescar peguei um peixo 
fiz fogueira para assa o peixo desquando o que eu comi 
e fui embora e meeparei com um macaco. (aluno 1)

Após a apresentação e análise, os autores sugeriram propostas de 
intervenção. A análise dos problemas de ortografia do aluno 1 deu-se 
a partir da produção textual apresentada anteriormente.

Análise:

- comeseia: concatenação de morfemas, na qual o aluno 
une de maneira equivocada dois morfemas livres, isto 
é, morfemas que são escritos separadamente, processo 
classificado como hipossegmentação.

- anoite: concatenação de morfemas, no qual o aluno 
une de maneira equivocada dois morfemas, fato também 
denominado por hipossesgmentação.

- comesei: percebe-se falta de domínio das convenções 
da escrita. Nesse contexto, os grafemas “s” e “c” estão em 
competição, porque ambos representam o fonema /s/ em 
posição pré-vocálica. 

- fis: percebe-se novamente a falta de domínio das 
convenções da escrita. No contexto os grafemas “s” e 
“z” estão em competição, porque ambos representam 
o fonema /s/ em posição pós-vocálica.
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- des montei: separação de morfemas: evento em que 
o aluno separa morfemas que são escritos juntos; este 
processo é denominado de hiper-segmentação: o alfa-
betizando considerou o prefixo, que é uma forma presa, 
como um morfema livre.

- aprenti: troca de fonema, ocorre a troca de um 
fonema pelo outro. Os dois fonemas /t/ e /d/ são muito 
próximos, são homorgânicos.  O falante nativo que não 
tenha alguma patologia não vai trocá-los na fala, mas 
na escrita facilmente os confunde. 

- afazer: concatenação de morfemas, na qual o aluno 
une de maneira equivocada dois morfemas. Novamente 
aqui temos o processo de hipossegmentação.

- proseguindo: o aluno ainda não está familiarizado 
com as convenções da escrita relativas aos grafemas s 
e ss. Note-se que ambos podem aparecer em posição 
intervocálica.

- assa: o aluno não escreve o grafema que corresponde 
ao fonema /r/ porque na fala é normal que esse fonema 
seja suprimido no final dos infinitivos verbais.  Aqui 
temos um caso de transposição dos hábitos da fala para 
a escrita. 

- desquando: haplologia, processo de fala que une duas 
palavras e, de modo geral, há queda de alguma sílaba.

- meeparei: o aluno suprime o segmento inicial da 
forma verbal sem nenhuma razão aparente, agregando 
ao verbo o pronome átono que, de fato, na fala, é uma 
sílaba pretônica em relação a essa forma verbal.

Todas as dificuldades ortográficas devem ser sanadas com 
reforço da leitura de textos simples, que podem ser aplicados em 
aula. Textos curtos em estrofe ou provérbios populares ajudam 
a eliminar alguns problemas paulatinamente. Observa-se que o 
aluno desenvolve suas ideias, mas não domina a norma de pres-
tígio. Não há necessidade de colocá-lo em evidência perante a sala; 
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deve-se fazer um trabalho até mesmo com o bom e velho “ditado” 
ortográfico de frases para que ele comece a não cancelar letras ou 
misturá-las de acordo com traços da fala. 

No segundo caso, será apresentado o aluno 2, cujas dificuldades 

[...] abrangem os mais diversos aspectos gramaticais 
da língua e se evidenciam em excessivas hipóteses 
malsucedidas de escrita, as quais poderão ser  consta-
tadas na produção de texto analisada neste trabalho. 
O referido aluno já foi encaminhado à professora da 
sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado) 
para uma tentativa de diagnóstico de distúrbio de 
aprendizagem ou algum tipo de deficiência, mas o 
parecer da especialista foi que o menino, aparente-
mente, só tem problemas de alfabetização (SANTOS; 
RODRIGUES; SANTOS, 2013).

Sendo assim, passou-se, no T1, a verificar a produção do aluno. 
Nesse caso, não foi feita a transcrição. 

Fonte: Santos, Rodrigues e Santos (2013).

A produção textual do aluno 2 demonstra a facilidade com que 
ele relata uma viagem, as pessoas que ele conheceu, no caso uma 
“menina bonita”, o assunto da conversa e a organização das ideias 
para que o contato entre ele e a menina acontecesse. Dificilmente 
alguém que consegue organizar o andamento do texto é um sujeito 
iletrado. Todavia, ele ainda possui algumas deficiências de escrita 
que, paulatinamente, devem ser melhoradas pela escola. Não é dever 
de ninguém, a não ser da escola, resolver isso. Essa criança é capaz 
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de organizar um texto, descrever a personagem, a menina bonita, 
imprimir subjetividade, descrever o teor da conversa, separar diálogos 
de narração, mas precisa adequar o texto a padrões prestigiados.

Desde o princípio, foi dito e, se não foi, estamos dizendo agora, 
que o T1 se preocupou em delimitar as questões de ortografia 
que perpassam os textos dos alunos 1, 2 e 3. Nós, como leitores 
desses textos e dos ensaios dos alunos-professores do Profletras, 
tomamos a liberdade de tecer algumas intervenções, visto que 
aquilo que trabalhamos em sala de aula deve aflorar nas leituras do 
material coletado.

Segue a análise do texto do aluno 2 a fim de verificarmos os 
problemas de ortografia percebidas pelos autores do T1. 

Análise – Verificam-se ocorrências dos seguintes 
tipos de desvios ortográficos:

Transcrição 
fonética

- “viagem”
- “entan”

(viajei)
(então)

Usa a consoante 
m ou n para 

indicar som dos 
ditongos ei e ão;

Supressão 
e/ou troca 
de letra e 
segmentação 
de palavras

- “fi a 
amizade”

- “com 
vencem”

(fiz 
amizade)

(conversei)

Não se encontra 
uma justificativa 
para a supressão do 
segmento final do 
verbo representado 
pelo grafema “z”, 
uma vez que ele não 
é suprimido na fala. 
A hiper-segmentação 
justifica-se porque 
o aluno interpretou 
a vogal /a/ inicial da 
palavra amizade como 
um artigo definido 
feminino. Na forma 
verbal conversei, o 
aluno interpreta a 
sílaba inicial como a 
preposição “com”;
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Forma 
morfológica 
diferente

- “um a”
- “mai” 
- “fai”

(uma)
(mas)
(falei)

O aluno interpretou a 
palavra “uma” como 
uma sequência de um 
+ a, o que resultou em 
uma hiper-segmentação. 
A conjunção “mas” 
confunde-se, na fala, 
com o advérbio mais. 
O segmento final 
também é facilmente 
suprimido, resultando 
na forma usada pelo 
aluno. Aparentemente, 
o emprego de “fai” 
por “falei” decorreu de 
desatenção do aluno;

“Uso indevido 
de letras

- “Groso” 
- “xato”

(Grosso)
(chato)

O fonema /s/ em 
posição intervocálica 
pode ser representado 
de diversas formas. 
A forma correta em cada 
palavra vai depender 
da familiarização com 
as normas ortográficas, 
que o aluno ainda 
não assimilou. A letra 
“x” concorre com 
o dígrafo “ch” em 
posição pré-vocálica e 
seu uso vai depender 
do aprendizado de 
normas ortográficas;

Juntura 
intervocabular 
e transcrição 
fonética

- “sofui” 
- “sofui”

(só foi)
(só fui)

Ocorrências de 
hipossegmentação.
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Supressão 
de letra e 
transcrição 
fonética

- “brica” (brincar)

A transcrição das vogais 
nasais é problemática. 
O alfabetizando tem 
de praticar a grafia 
das palavras onde elas 
ocorrem. A supressão 
do /r/ final é decorrência 
de hábito da fala.

Transcrição 
fonética

- “falo” (falou)

O ditongo /ou/ quase 
sempre é reduzido a um 
monotongo na fala, o 
que influencia a escrita.

Fonte: Santos, Rodrigues e Santos (2013).

Os casos se repetem, pois os alunos 1 e 2 possuem as mesmas 
dificuldades ortográficas. Juntam final de uma palavra com o começo 
da outra, ou separam palavras aleatoriamente. Dito de outra 
forma, os educandos tendem a reproduzir na escrita o fluxo da fala, 
levando em conta as pausas ou a ausência de pausas, incorrendo 
em problemas de hipo ou de hipersegmentação. Em outras palavras, 
quando o aluno pronuncia duas ou mais de duas palavras sem pausa, 
tende a escrevê-las sem espaço entre elas, aglutinando-as. Se, pelo 
contrário, o aluno reconhece equivocadamente as sílabas iniciais 
de uma palavra como outra palavra, vai tender a escrevê-las como 
se fossem duas palavras. A esse respeito, Mattoso Câmara Jr. (1970) 
mostra que a falta de coincidência entre vocábulo fonológico e o 
vocábulo formal pode decorrer da adjunção de formas átonas a um 
vocábulo fonológico ou da justaposição de dois vocábulos fonoló-
gicos, que vão constituir um só vocábulo formal composto. 

Cabe, aos professores, proceder com uma ação conjunta com 
toda a escola, a fim de trabalhar a adequada transposição da moda-
lidade falada da língua para a modalidade escrita, prevenindo as 
ocorrências da hipo e da hipersegmentação como as observadas 
nos exemplos anteriores. A troca de letras pode ocorrer por toda 
a vida do falante e do escritor de uma língua. O fenômeno tende a 
diminuir à medida que avança a escolarização com atividades que 
exponham o aluno ao mundo das letras. A aprendizagem da escrita 
formal está ligada à exposição a ela. Não existe conhecimento que 
saia do nada, ele é construído e revisitado sempre. Por isso, o aluno 
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precisa ser apresentado às palavras como a Emília é apresentada e 
apresenta os outros à gramática e às palavras, no livro Emília no país 
da gramática, de Monteiro Lobato.

Como Emília vai de um conteúdo a outro da gramática ligando-os 
com o fio de Ariadne, nós vamos do aluno 1 e 2 para o caso do aluno 
3, com o qual terminamos a apresentação do T1.

O aluno 3 tem 12 anos e está no 6º ano do ensino 
fundamental, no período vespertino. Esse aluno 
mora apenas com a mãe, pois os pais são separados, 
as condições financeiras não são das melhores. 
Apresenta comportamento sociável dentro de sala, 
não responde mal aos professores, mas às vezes é 
agressivo com os colegas. É muito agitado e gosta de 
circular pela sala. Ele apresenta algumas dificuldades 
com a ortografia de palavras como a ausência de dois 
ss em “interclase”, a troca do z pelo s em palavras 
como “feztejar”,a troca do l pelo u com em “altorizar”;  
além disso, apresenta problemas de estrutura de 
parágrafos, letra maiúscula em início de frases e 
em nomes próprios e problemas com concordância 
(SANTOS; RODRIGUES; SANTOS, 2013).

Nesse caso, as dificuldades do aluno são apresentadas antes do 
texto, pois se pressupõe que os autores já conhecem os problemas 
e estão preocupados com as dificuldades apresentadas na escrita 
do aluno 3.
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Fonte: Santos, Rodrigues e Santos (2013).

Todos os casos se repetem, embora sejam alunos de três loca-
lidades diferentes dentro de Mato Grosso do Sul. Note-se que são 
alunos que possuem um grau de letramento compatível com a idade 
e com o nível escolar, pois conseguem ler o mundo ao seu redor. 
Porém, o problema está na organização das ideias, na língua escrita 
padrão.  Observa-se, nesse texto, que o nome do time é “Divino”, 
o mesmo título do time de uma novela televisiva, de 2012. Não é sem 
influência dos meios de comunicação que um nome nada popular 
para os adolescentes estaria aqui, visto que eles, em geral, torcem 
por times de outros estados, como Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. 
É de se supor que o processo de letramento desse aluno esteja acom-
panhando seu desenvolvimento, independentemente da escola. 
Nesse caso, o processo de alfabetização, aliado ao letramento formal, 
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pode estar em desvantagem, visto que o texto não está dividido em 
partes visíveis quanto aos parágrafos. A mesma situação ocorrerá 
tanto na ortografia quanto nas concordâncias.

Como a proposta deste ensaio está ligada à ortografia, a análise 
desse caso também se prende aos problemas ortográficos como nos 
demais casos dos alunos 1 e 2.

– agente - concatenação de morfemas, no qual 
o aluno une, de maneira equivocada, dois morfemas. 
Hipossegmentação.
– tar - apagamento da sílaba inicial do infinitivo verbal 
“estar”, como na fala.
– qui - troca do fonema “e” pelo “i” reproduzindo a fala 
na escrita. 
– incino – o fonema inicial /e/ na fala é pronunciado 
como /i/ por estar em sílaba pretônica. A letra “c” 
substituiu a letra “s” da forma dicionarizada porque 
o aluno não está ainda bem familiarizado com as 
normas ortográficas.
– inteclase – o segmento /r/ do morfema inicial é supri-
mido na fala e desaparece também na sua escrita. Por 
falta de familiarização com as normas ortográficas, o 
aluno usa a letra “s” onde deveria usar o dígrafo “ss”. 
Os dois grafemas concorrem no mesmo ambiente 
intervocálico, representando o fonema /s/.
– arecadar – o aluno deixou de usar o dígrafo “rr” por 
falta de conhecimento com a palavra escrita.
– altorizar – troca da letra “u” pela “l”  como em “alto”. 
Na fala, o /l/ pós-vocálico soa como /u/.
– ginassio – omissão  do acento na palavra paroxí-
tona terminada em ditongo crescente e emprego 
inadequado do dígrafo “ss” pois o aluno não está 
familiarizado com a representação dos fonemas /s/ e 
/z/ nas diversas palavras.
– dificio – nos paroxítonos terminados em vogal + /l/ 
esse fonema neutraliza-se com o fonema /u/, que 
também é representado pela letra “o”. Essas palavras 
exigem um treinamento especial.
– feztejamos – mais uma evidência de que o aluno 
ainda não domina as normas ortográficas relativas 
ao uso do arquifonema /S/ em posição pós-vocálica.
– divino – ausência de letra maiúscula em início de 
nomes próprios, o que é uma convenção ortográfica.
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– observem-se ainda problemas apresentados no 
texto do aluno  quanto à estrutura, devido à ausência 
de pontos finais, vírgulas e parágrafos (SANTOS; 
RODRIGUES; SANTOS, 2013, p. XX).

Ao final, o ensaio T1 apresenta possibilidades de atividades 
de solução dos problemas de ortografia, o que vem em parte ao 
encontro daquilo que, ao longo deste capítulo, estamos eviden-
ciando. Assim sendo, deixemos a proposta dos autores do texto T1, 
a fim de que os leitores possam aproveitar para futuras análises e 
trabalhos em sala de aula. Eis um elenco de sugestões de propostas 
direcionadas a questões ortográficas comuns aos textos escolares:

I. Realização de leitura sistematizada, a fim de propiciar 
ao aluno o contato com diversos materiais escritos de 
acordo com a norma ortográfica;
II. Desenvolvimento e aplicação de jogos ortográficos, 
como palavras-cruzadas, para a utilização e vivência 
do sentido palavra-significado;
III. Ditado interativo por meio do qual os alunos 
analisam e discutem as questões ortográficas previa-
mente selecionadas; com indagações pelo professor 
sobre as dificuldades encontradas na grafia de deter-
minadas palavras;
IV. Uso frequente de dicionários como fonte de 
consulta em todas as disciplinas, desde os anos iniciais;
V. Releitura com focalização, por meio de interrupções 
na leitura de textos já conhecidos, que proporcione 
ao aluno a oportunidade de debater a grafia de 
certas palavras;
VI. Revisão de produção textual com foco no possível 
leitor e na garantia da eficiência na comunicação. 
(SANTOS; RODRIGUES; SANTOS, 2013, p. XX).

Detectar o problema, verificar uma teoria e encontrar soluções 
constituem, a nosso ver, a função do professor pesquisador em todos 
os níveis educacionais e, em especial, no mestrado profissional. 
No que se refere ao texto T2, diferentemente do T1, foi proposto um 
estudo de três casos em um mesmo município, a partir da perspec-
tiva do uso da pontuação. Como é possível observar nos dois ensaios 
T1 e T2, foi feito um recorte de forma pontual sobre dois aspectos, 
que em todas as produções de texto aparecem com mais frequência: 
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a ortografia e a pontuação. Os outros ensaios da turma de alunos 
do Profletras consideram problemas semelhantes e abordam casos 
que, ora se referem a três casos em três escolas diferentes, ora a 
uma mesma escola. No caso de T2, como dito, os alunos são de uma 
mesma escola.

O trabalho estrutura-se como um ensaio trazendo 
uma reflexão sobre letramento, ensino e aprendi-
zagem. Ele fundamenta-se em estudos feitos sobre 
alfabetização e letramento por teóricos como Ângela 
Kleiman, Magda Soares, entre outros. Por fim, apre-
senta algumas causas para o principal problema 
encontrado, a pontuação inadequada ou a falta 
dela; propõe uma reflexão acerca dos conceitos 
de pontuação e teoriza possíveis soluções para os 
desvios presentes nos textos analisados (MALAQUIAS; 
BARBOSA; VIEIRA, 2013, p. xx).

A proposta de estudo de caso apresenta-se em T2 de forma 
abrangente, pois há a preocupação em estudar a situação problema, 
a teoria e, por fim, apontar sugestões. Semelhantemente a T1, há a 
exposição sobre cada um dos alunos, sendo que o primeiro descre-
ve-se como se segue.

O aluno Juca (nome fictício) está no 9º ano, apre-
sentando dificuldade na pontuação nos seus textos 
narrativos. Chegou a esta escola no início do segundo 
bimestre, vindo de Corumbá, onde estudou desde a 
alfabetização até a mudança da família para Campo 
Grande. Sempre estudou em periferia, sendo que 
agora, estuda numa escola central na nova cidade. Os 
problemas ortográficos apresentados pelo aluno Juca 
são diferentes da maioria dos colegas de turma na 
escola atual. Pois, nesta escola, apesar de ser pública, 
as famílias têm um poder aquisitivo de classe média, 
a maioria dos pais tem ensino superior ou estão 
fazendo, de modo que o nível de leitura dos alunos 
ali é muito bom. Diferentemente do Juca que agora é 
que está adquirindo o hábito pela leitura (MALAQUIAS; 
BARBOSA; VIEIRA, 2013, p. xx).
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O primeiro ponto a ser levantado sobre Juca é o fator de migração, 
visto que ele não é da capital. É egresso do interior e, por conseguinte, 
é um aluno cuja escrita apresenta problemas de pontuação, que os 
outros alunos da escola não apresentam. Aqui a situação precisa ser 
delineada, pois, se é um caso único e o aluno vem de outra localidade, 
não significa que todos os alunos de cidades do interior possam ter 
os mesmos problemas. Pode ser um caso isolado. Se for um caso de 
migração constante da criança, as interrupções de ensino podem ter 
ocasionado deficiências de pontuação.

No ensaio, os autores descrevem as atividades propostas pela 
professora, o que diferencia T1 de T2, pois, neste último, o detalha-
mento é significativo para verificarmos como os textos dos alunos 
estão sendo produzidos. Sendo assim, foi proposta a produção 
de um conto a partir de dois dados: “um menino deitado na relva, 
descansando e um homem que chega a cavalo, munido de uma 
espingarda” (SANTOS; RODRIGUES; SANTOS, 2013, p. XX).

O texto de Juca, oriundo desses dois dados, apresenta-se dentro de:

[...] um contexto simples, porém coerente. Estruturou 
o conto em dois parágrafos apenas, possivelmente 
devido a sua dificuldade com a pontuação. Nota-se 
que Juca preferiu o discurso direto para dar voz a seus 
personagens, contudo não usou os dois pontos para 
introduzir os diálogos nem usou travessão para indicar 
as falas. Ele poderia ter usado as aspas no lugar dos 
travessões, mas esse sinal é mais empregado nos 
diálogos (MALAQUIAS; BARBOSA; VIEIRA, 2013, p. xx).
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Em primeiro plano, o texto de Juca é considerado como coerente 
e os traços textuais são descritos sob a perspectiva da falta do 
travessão e dois pontos. Seria uma deficiência ainda em processo 
se o aluno estivesse em séries anteriores. Mas ele é um aluno do 
nono ano do Ensino Fundamental. Logo, o conhecimento de sinais 
de pontuação, que identifiquem o tipo de discurso a ser empregado, 
já deveria estar assimilado. Essa é a razão de se considerar T2 como 
um caso atípico. Segue-se o print do texto do Juca:

Temos o relato de dois fatores que extrapolam a prática habitual: 
um é o diálogo entre as professoras da série atual e da anterior; 
o outro se refere ao fato de a escola estar incluída no projeto “Além 
das Palavras” (que foi instituído pela Secretaria de Educação de 
Mato Grosso do Sul), no qual o ensino de Língua Portuguesa e de 
Matemática recebe material didático diferenciado e um coordenador 
de área para atuar junto aos professores do Ensino Fundamental. 

O estudante João (nome fictício) cursa o 5º ano do 
ensino fundamental I, estuda desde o primeiro ano 
nesta escola e foi reprovado no ano passado. Apesar 
de usar os sinais de pontuação em atividades com 
frases soltas, ele possui grandes dificuldades no 
momento de escrever textos completos, realiza 
a segmentação indevida inserindo o ponto final 
por diversas vezes e não utiliza vírgulas. Em breve 
conversa com a professora do ano anterior, foi 
relatado que, além das dificuldades na pontuação, 
a ortografia e a leitura do estudante já eram bem 
comprometidas. João em sala é muito indisciplinado, 
raramente conclui as atividades propostas e atrapalha 
bastante os colegas com brincadeiras.  Nesta turma, a 
professora regente utiliza a metodologia e o material 
didático do programa Além das Palavras, que está 
voltado para o ensino dos diversos gêneros textuais, a 
gramática contextualizada e prática de leitura, visando 
sistematizar e consolidar o processo de aprendizagem 
nos anos iniciais do ensino fundamental. [...]. Pode-se 
observar que ele apresenta dificuldades em segmentar 
o texto, utiliza erroneamente e repetidamente o ponto 
final, ação que dificulta em certos momentos o enten-
dimento do texto. Observa-se também a ausência 
de vírgulas e problemas ortográficos com relação às 
sílabas complexas (MALAQUIAS; BARBOSA; VIEIRA, 
2013, p. xx).
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Observa-se ainda há um relato detalhado dos problemas de 
alfabetização do aluno, contudo, não há indícios de que o aluno não 
entenda a proposta de trabalho. Logo, é possível dizer que, quanto 
ao letramento, o aluno consegue interpretar o mundo que o rodeia, 
mas ainda precisa que sejam trabalhadas, no seu processo de alfa-
betização, as estruturas ajustadas à norma culta:

Fonte: Malaquias, Barbosa e Vieira (2013, p. xx).

O texto do aluno foi elaborado a partir de um trabalho de leitura 
de um romance e do trabalho pedagógico descrito a seguir:

Nesta turma, desde o início do ano letivo, é realizada 
uma vez por semana a leitura compartilhada de um 
livro, em seguida é proporcionado um momento para 
a sociabilização de ideias e solicitado que os discentes 
escrevam um resumo sobre o capítulo. Nesta ocasião, 
a leitura foi A Ilha Perdida de Maria José Dupré.

Em todos os dois casos apresentados aqui, no T2, os autores 
apresentam os alunos, depois as propostas e, por fim, o texto produ-
zido pelos seus alunos; deixando a análise para o final. Ao seguir 
a distribuição, deparamo-nos com a necessidade de apresentar o 
aluno e o seu texto antes ou depois da atividade desenvolvida, que 
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origina o texto. Nesse sentido, observa-se tanto no caso do Juca, 
quanto no do João, que as atividades de produção de texto são 
motivadas por propostas que advêm da estrutura da narrativa e 
da leitura de obras da literatura infantojuvenil. Ademais, nenhuma 
das atividades de produção foi “jogada” para o aluno; houve um 
processo de preparação, fator adicional a ser observado também 
como estratégia de letramento.

O próximo caso a ser estudado é o de Maria, cuja produção 
textual fixa-se em um diário de viagem. Como nos outros casos, há a 
apresentação da aluna e a sua situação dentro da escola.

A aluna Maria (nome fictício) está no 6º ano do ensino 
fundamental de uma escola [...] de Campo Grande e 
apresenta dificuldades em sua produção textual, como 
desvios ortográficos, falta de compreensão do gênero 
solicitado (diário de viagem) e principalmente pontu-
ação. O texto apresenta um vocabulário bem reduzido, 
não relata os fatos mais importantes da viagem, e as 
ações apresentadas não foram bem articuladas pela 
falta de uma pontuação coerente.
A aluna Maria estuda nesta escola desde o primeiro 
ano e sempre apresentou essas dificuldades. 
Ela possui sérios problemas de comportamento, muita 
conversa e falta de atenção, o que contribui para o 
baixo rendimento da sua aprendizagem. 
Ela não se diferencia muito dos outros alunos da 
turma, pois a maioria deles apresentam as mesmas 
dificuldades. Para tentar sanar esses problemas, desde 
o início do ano letivo, a professora utiliza atividades 
variadas com a turma, como: leitura compartilhada, 
leitura silenciosa e em voz alta, escrita de peças 
teatrais e leitura e produção de histórias em quadri-
nhos (MALAQUIAS; BARBOSA; VIEIRA, 2013, p. xx).

No primeiro, o de Juca, o aluno veio de outra cidade. Aqui não, a 
aluna sempre esteve na mesma escola e, no sexto ano, apresenta 
vários problemas de alfabetização. Verifica-se que a aluna está no 
sexto ano, o que corresponde a seis anos de Ensino Fundamental. 
Portanto, a aprendiz encontra-se em estágio intermediário. Logo, os 
problemas apresentados por ela e pela turma deveriam ser tratados 
por meio de um projeto para tentar rever cada passo da alfabetização, 
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visto que, se eles avançarem para as próximas séries, serão indiví-
duos que não terão condições de concorrer em igualdade com outros 
alfabetizados e letrados num período de 9 anos.

O texto da Maria, que se segue, apresenta os problemas de 
pontuação, que o T2 não definiu, pois ele considerou que esse caso 
apresenta muitas outras variações quanto aos desvios ortográficos 
e ao desconhecimento do gênero pedido. Quanto à pontuação, que 
seria o foco da abordagem, não houve delimitação de cada caso. 
No decorrer do texto T2, haverá um momento em que os problemas 
de pontuação nos textos dos alunos serão discutidos em um todo.

Fonte: Malaquias, Barbosa e Vieira (2013, p. xx).

A análise feita pelos autores do T2 a partir da macrovisão dos 
problemas de pontuação dos alunos passa a ser descrita a seguir:

[...] o aluno Juca, por estar no 9º ano, tem uma noção 
melhor do uso da vírgula e do ponto. O aluno João 
do 5º ano usa o ponto para salpicar os períodos 
aqui e ali, um uso indiscriminado sem reflexão, ele 
arrisca a usar a pontuação, talvez porque a professora 
tenha enfatizado a importância destes sinais. [...]. 
As produções dos dois alunos – Juca e João indicam 
a necessidade de mudança na concepção de ensino 
da pontuação, saindo de uma visão prescritiva, para 
uma visão que abranja os efeitos de sentido, de modo 
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que eles possam ter autonomia nas atividades de 
escuta, leitura, interpretação e produção de textos 
(MALAQUIAS; BARBOSA; VIEIRA, 2013, p. xx).

Percebe-se que os autores de T2 fazem uma análise da situação e 
acrescentam as possibilidades de mudanças para a aplicação de uma 
metodologia, que não seja prescritiva, mas com usos adequados no 
que tange à pontuação. Para tanto, algumas atividades são propostas, 
a exemplo da reescrita de textos e de trabalho com histórias em 
quadrinhos. Observa-se, entretanto, que, no T2, não houve análise 
do texto da Maria, que ficou em segundo plano para os autores. 
A questão de pontuação apresentado pela aluna Maria poderia ser 
retomada, visto que não é única.

Os casos apresentados em T1 e T2 foram expostos e discutidos, 
neste capítulo, com a intenção de demonstrar como os alunos-profes-
sores do Profletras passaram por uma mudança de comportamento 
na medida em que foram expostos à pesquisa sobre alfabetização e 
letramento. Tendo cursado a disciplina, os mestrandos hoje detectam 
os problemas e passam a fazer uma análise do que pode ser feito 
para melhorar a forma de ensinar Língua Portuguesa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao terminar o relato dessa experiência, recortada, na verdade, 
de um número de textos e exemplos de problemas que ocorrem 
na alfabetização dos alunos, percebe-se que a intenção dos autores 
foi trazer para os textos as suas angústias e dúvidas quanto ao que 
fazer para que os seus alunos sejam cidadãos bem alfabetizados 
e letrados adequadamente.

Os problemas de alfabetização e letramento nem sempre são abor-
dados de forma direta, quando se trabalha com professores. Muitas 
vezes, estamos presenciando os indícios do problema de forma frag-
mentada. Em princípio, quando detectamos que um aluno do Ensino 
Fundamental não domina a pontuação, não seria nada nem muito 
menos um problema sério, pois não saber ou esquecer a pontuação 
não significa que o aprendiz não esteja letrado. O mesmo se aplica à 
ortografia, pois o fato de haver uma letra trocada ou a falta de letras 
pode ocorrer por muitos fatores, visto que nós mesmos consultamos 
dicionários para escrever corretamente uma ou outra palavra. 
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O que está por trás dessa “cortina de fumaça” é o sistema de 
organização da alfabetização e do letramento das nossas escolas. 
Como o sistema está viciado e, nesse processo, o professor não é 
um sujeito letrador – pois muitas vezes lemos apenas aquilo que 
está mais próximo sem, contudo, aprofundar as estruturas que 
regem o ato de alfabetizar e letrar um aluno –, passando para os 
alunos um conhecimento fragmentado, sem a ligação com o que foi 
aprendido anteriormente. 

Ademais, o processo de letramento e alfabetização é visto 
muitas vezes como encerrado nas séries iniciais. Por isso, a maioria 
dos professores acha que o aluno precisa chegar pronto até ele.  
No entanto, isso é uma lenda, pois todos estão envolvidos no 
processo: mesmo os professores que chegam ao Profletras viven-
ciam um processo de maturação durante o qual todos contribuem 
para que a equipe detecte e desenvolva a capacidade de analisar 
as diferentes situações de alfabetização e letramento que se apre-
sentam como desafio em sala de aula. 

São muitos, portanto, os processos cognitivos operacionalizados 
para que uma pessoa possa ser considerada letrada e alfabeti-
zada. Não é em uma única série que os alunos das redes públicas 
tornar-se-ão alfabetizados e letrados. Por isso, foi muito importante 
que o Profletras oferecesse para os professores (alunos) a disciplina 
de Fundamentação, Alfabetização e Letramento, especialmente para 
desconstruir o mito de que, até o final das quatro primeiras séries, 
a alfabetização e o letramento estarão completos. Essa concepção 
fundamental e outras atinentes ao conteúdo da disciplina consti-
tuem pontos a ser revistos e devem ter continuidade nas outras 
séries subsequentes.
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BIBLIOTECA ESCOLAR: 
CRENÇA E REALIDADE
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INTRODUÇÃO

A palavra “biblioteca” é de origem grega (biblion = livro + theca = caixa), 
cujo significado primeiro é compartimento onde se guardam livros 
(PIMENTEL, 2007). O dicionário on-line Aulet1 define o termo como 
“coleção de livros, documentos e periódicos pública (ger. aberta à 
consulta do público) ou particular”. Refere-se também ao edifício 
onde são estocadas essas coleções. 

A esse respeito, Kent (1953) explica que a história da biblioteca 
é tão antiga quanto a história da civilização. As primeiras coleções, 
constituídas de textos variados (poemas épicos, textos religiosos, leis 
e listas de tributos), compunham templos e palácios há centenas de 
anos A.C. Mas as grandes salas reservadas ao estoque de documentos 
e de arquivos destinadas à(o) leitura/estudo surgiram com o advento 
da impressão entre os séculos XV e XVI, época em que também esses 
espaços passaram a se tornar públicos. Atualmente, há vários tipos 
de bibliotecas nos mais diversos lugares, sejam a serviço da coletivi-
dade, sejam mesmo para atender a um público privado.

Hodiernamente, o conceito de biblioteca recebeu novo enfoque, 
estendendo-se à noção de ambiente para a circulação dinâmica 
do conhecimento ou da informação bem como para a formação 
de um aluno com competência informacional e, por conseguinte, 
intelectualmente autônomo (FONSECA, 1992; NASCIMENTO et al., 
2012). Dessa forma, a ideia de biblioteca como um lugar para guardar 
e classificar livros e periódicos está completamente ultrapassada, 
assim como sua ação de ser apenas um local de consulta e estudo. 
Por conseguinte, a biblioteca e o bibliotecário passaram a ter função 
primordial na Escola, na Universidade, no Bairro, à medida que, para-
lelamente à sala de aula e a outras atividades planejadas na agenda 
do processo de um letramento pleno, a biblioteca tornou-se um 
espaço destinado a acolher muitas atividades com a liderança do 
bibliotecário e do professor como agente letrador.

1 Disponível em: <http://www.
aulete.com.br/biblioteca>. 
Acesso em: 8 jul. 2015.
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Quanto a este texto, trata especificamente da biblioteca escolar 
como bem entendida atualmente. Integrada à sala de aula, ela se 
tornou comum (senão obrigatória) nas instituições de ensino, com a 
função de subsidiar o processo de ensino-aprendizagem, estimulando 
a leitura, a pesquisa e o acesso ao conhecimento. Nesse sentido, 
o propósito é o de investigar em que medida as diretrizes oficiais de 
formatação desse tipo de biblioteca vêm estabelecendo correlação 
com as expectativas dos usuários para os quais ela foi pensada.

Para atestar esse grau de correspondência, lançamos mão de 
experimento de campo, composto de breves questões on-line2 em 
que se busca explicitar o efetivo uso que os educandos fazem desse 
“novo” espaço. Os sujeitos que se submeteram à bateria de testes 
foram solicitados a fazer uma avaliação relativa à estrutura física 
e funcional da biblioteca de sua escola.

BIBLIOTECA ESCOLAR: PARÂMETROS OFICIAIS 

De acordo com Pimentel (2007), a biblioteca escolar deve ser um 
espaço ativo para melhorar os índices de leitura. O autor sugere um 
conjunto de atividades que deveria ser desenvolvido nesse contexto, 
a saber: hora do conto, representação teatral, concursos literários, 
recitais poéticos, entre outras. Por sua vez, Nascimento et al. (2012), 
ao tratar da competência informacional na biblioteca escolar, 
salientam a importância dessa biblioteca para a formação de um 
aluno capaz de identificar, localizar, interpretar, analisar, sintetizar 
e avaliar informações. Espera-se, assim, que a “nova” biblioteca vá 
muito além da ação pedagógica em si. A orientação é a de que o 
ambiente seja dinâmico, formativo, cooperativo e estimulador da 
formação cultural e educacional, além, é claro, de cumprir seu papel 
tradicional de preservar e organizar seu acervo (PIMENTEL, 2007; 
UNESCO, 1976; VALIO, 1990).

Em relação ao espaço físico, o ideal é que bibliotecas fossem 
construídas em ambientes próprios para essa finalidade. Na escola 
básica, é comum a improvisação de salas para atender a esse fim 
específico, o que diminui a possibilidade de explorar todas as suas 
potencialidades. Eis algumas diretrizes básicas requeridas que 
norteiam os padrões mínimos de uma biblioteca escolar (BRASIL, 
1998a; 1998b; 2003; PEREIRA, 2006, PIMENTEL, 2007):

 

2  O questionário está 
disponível em: <http://www.
testandoalinguaportuguesa.
blogspot.com.br/>.  O site 
aloca mais de uma atividade/
questionário. A atividade 4 
corresponde ao questionário 
sobre a biblioteca escolar.
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Espaço físico: paredes de cor clara, arejada, 
pouca incidência de raios solares, lâmpadas 
fluorescentes, acesso para pessoas com 
necessidades especiais ou idosas.

Mobiliário: móveis em madeira ou aço, acomodações 
para todas as pessoas que a frequentam, espaço 
nas estantes para novas aquisições, mesas para 
estudos individuais ou em grupos respeitando 
uma distância suficiente para que os primeiros 
não sofram incômodo, espaço infantil demarcado 
com mobiliário que atenda às condições físicas 
da criança e que seja alegre e colorido.

Sinalização da biblioteca: sinalização externa 
para acesso à biblioteca, sinalização interna 
contendo todas as informações dos serviços 
oferecidos, normas de uso, documentos necessários 
etc. Sinalização dos espaços de estudo, murais, 
entre outros, sinalização temática das estantes.

Horário de funcionamento: deve 
ser o mais amplo possível.

Acervo: deve ser formado por coleções com diferentes 
tipos de materiais (livros, periódicos, CDs, DVDs etc.).

Serviço de informação à comunidade: espaço 
da cidadania com informações à comunidade 
sobre emprego, saúde, legislação, educação, 
cultura, transporte e segurança pública.

Eventos culturais: utilização da biblioteca 
para produção de peças teatrais, saraus, 
roda de leitura, palestras, entre outros.

O elenco de diretrizes é o foco da discussão neste artigo em que 
se almeja contrastar o ideal com a realidade da biblioteca escolar 
da educação básica pública. A partir desses parâmetros, é possível 
elencar um conjunto de características que se aproxima ou se destoa 
do perfil real e prático desse ambiente nas instituições de ensino, 
em geral improvisado e com importância marginal no processo de 
formação cultural e educacional dos alunos.
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BIBLIOTECA ESCOLAR: FACE REAL E PRÁTICA

O experimento desta pesquisa envolveu a aplicação de um ques-
tionário, composto de 10 questões, a alunos da Educação Básica, 
com o propósito de verificar a avaliação que fazem da biblioteca 
de sua instituição. As perguntas foram feitas considerando os parâ-
metros oficiais que orientam ou sugerem o layout mais adequado 
de uma biblioteca para garantir sua efetiva representatividade no 
processo de formação global dos aprendizes. O teste foi aplicado 
em uma Escola Pública Municipal da Rede de Ensino da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte. Participaram da amostra alunos do 
9º ano. Tal escolha foi feita pelo fato de a Escola ter apenas dois anos 
de funcionamento, ou seja, possui modelo arquitetônico atual e o 
grupo de alunos selecionado estuda na instituição desde o início de 
suas atividades.

A biblioteca da instituição, do ponto de vista arquitetônico, 
cumpre algumas diretrizes oficiais. Embora localizada no segundo 
andar do prédio, verificam-se rampas de acesso para portadores de 
necessidades especiais e placas de sinalização em todos os pisos, 
inclusive em sua entrada principal. Veja-se:

Figura 1 – Biblioteca: Sinalização.
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Figura 2 – Biblioteca: Rampas de acesso para 
portadores de necessidades especiais.

Figura 3 – Biblioteca: Entrada Principal.
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Infelizmente, a biblioteca está temporariamente interditada. 
Quanto à infraestrutura, não há prateleiras suficientes para orga-
nização do acervo e o espaço interno não é amplo o suficiente para 
acomodar turmas entre 20 e 30 alunos, que é a média da escola. 
Há poucas mesas próximas umas das outras para estudos em grupo. 
Não há divisórias ou espaços reservados para pesquisa ou estudo 
individual. O ambiente é claro, iluminado com luz fluorescente e 
possui uma saída de emergência. O balcão de empréstimo ocupa 
uma região bastante considerável em relação à área total. Não há 
placas de sinalização no interior do local. 

Os parâmetros ora descritos sobre o interior da biblioteca revelam 
o lugar marginal que ela ainda ocupa no processo educacional. 
Apesar de construída recentemente, não se mostra capaz de atender, 
dentro dos padrões aceitáveis, o fluxo de usuários nem mesmo de 
se prestar à formação cultural dos alunos/comunidade externa de 
maneira dinâmica e informacional. As imagens abaixo mostram 
a situação atual do espaço:

Figura 5 – Biblioteca: Balcão de empréstimo.



`

48

 
Figura 4 – Biblioteca: Da entrada para o fundo.

Mesmo em fase de pré-funcionamento, os alunos disseram 
que fazem algumas atividades na biblioteca. Ou seja, os docentes 
incentivam o uso do ambiente para estudos ainda que alguns 
quesitos não tenham sido (ou não poderão ser) cumpridos. A seção 
que segue mostra os resultados da avaliação que os estudantes 
fizeram sobre esse espaço, considerando as diretrizes destacadas 
na seção precedente.

APURAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A tarefa foi realizada por um total de 20 alunos. A única orientação 
que receberam foi para acessarem o site e responderem às questões. 
Vejamos os resultados:
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Gráfico 1 – Frequência de uso.

Embora os alunos tenham revelado que fazem uso da biblioteca, a 
frequência é muito baixa. A grande maioria (80%) vai muito pouco ao 
ambiente (nunca 45%, raramente 25% ou algumas vezes por mês 10%).
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Gráfico 2 – Finalidade de uso.

Os resultados do gráfico 2 mostram que os alunos não usam 
a biblioteca para os fins propostos pelas diretrizes oficiais e por 
Pimentel (2007). Apenas 10% dos estudantes permanecem no espaço 
para consulta ao acervo. Os demais fazem isso como passatempo 
ou só com o objetivo de realizar empréstimo. 

Gráfico 3 – Sobre o acervo.
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Apesar de haver uma minoria satisfeita com os títulos disponíveis 
na biblioteca, a maioria (75%) se mostra descontente com o acervo. 
Do total, 25% nem procura mais o espaço em busca de material. 

Gráfico 4 – Sobre o espaço físico.

Como dito anteriormente, a biblioteca encontra-se em funciona-
mento parcial. Não há estantes suficientes para a organização do 
acervo nem mobiliário para acomodação dos usuários, seja para 
estudo em grupo seja para o individual. Obviamente, isso influencia 
a avaliação do estudante em relação a esse quesito. Mais de 80% 
mostraram-se insatisfeitos. De qualquer forma, o espaço é pequeno 
dado que, com a aquisição de novas estantes e materiais, ficará ainda 
mais reduzido. 
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Gráfico 5 – Acesso para deficientes.

A opinião ficou dividida sobre a questão da acessibilidade por 
portadores de necessidades especiais. A biblioteca fica localizada 
no segundo piso e, como mencionado, o prédio possui acesso para 
cadeirantes. Porém, cabe ressaltar que as rampas são muito extensas 
e de considerável inclinação. A construção possui 3 andares e não há 
elevadores. Levando em conta que a obra é recente, o acesso para 
deficientes não foi facilitado em relação a construções mais antigas 
que possuem o mesmo método. 
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Gráfico 6 – Sobre o mobiliário.

A biblioteca não possui espaço reservado ao público infantil e os 
aprendizes confirmaram essa observação. Do total, 32% afirmaram 
haver mesas e cadeiras para todos os usuários. Talvez isso tenha sido 
motivado pela forma como fazem uso do espaço, que possivelmente 
acontece em pequenos grupos organizados pelo docente. As mesas 
e cadeiras que se encontram na biblioteca não comportam uma 
turma entre 20 e 30 alunos, nem mesmo para estudo em grupos. 
Outra observação importante é que a questão 6 reúne em uma 
mesma opção “estudos em grupo e individuais”, forçando o aluno 
a selecioná-la ainda que ela seja válida parcialmente. No entanto, 
a área da biblioteca é pequena e não há acomodação suficiente 
para pesquisas ou estudos individuais. Salienta-se ainda o fato de 
não haver estantes com espaços disponíveis para novas aquisições, 
embora 32% dos alunos tenham marcado essa opção. 
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Gráfico 7 – Sinalização.

Mais de 50% dos estudantes reconheceram haver sinalização 
externa que orienta o acesso à biblioteca. De fato, as placas indicativas 
foram fixadas rente ao teto, dificultando sua visibilidade. Talvez isso 
tenha interferido na avaliação dos demais alunos. Dos participantes, 
40% não marcaram nenhuma opção. Embora haja sinalização 
externa, não foram verificadas placas de orientação interna nem 
referente ao acervo nem aos serviços prestados e/ou às normas. 
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Gráfico 8 – Constituição do acervo.

Os dados do gráfico apontam que o acervo não é completo. 
Além de manuais instrucionais, livros e periódicos, há um conjunto 
de diferentes tipos de mapas geográficos. De fato, não foram encon-
trados CDs e DVDs. 

Gráfico 9 – Informação à comunidade.



`

56

=A maioria (75%) dos aprendizes não reconhece a biblioteca 
como um espaço de cidadania, com informações sobre empregos, 
legislação, entre outras. Embora o ambiente esteja interditado, não 
há qualquer indício de divisão por seções com o objetivo de atender 
a necessidades específicas da comunidade intra e extraescolar. 

Gráfico 10 – Eventos na biblioteca.

Mais uma vez, é grande o número de estudantes (80%) que não 
veem a biblioteca como um espaço para a produção de eventos 
culturais. Normalmente, outros ambientes da escola são eleitos para 
peças teatrais, saraus e contos de histórias, infelizmente.

A avaliação dos aprendizes, de modo geral, revelou a falta de 
correspondência entre os padrões da biblioteca de sua instituição e o 
que apregoam as diretrizes oficiais. A edificação moderna e atual da 
escola cumpriu aspectos importantes, como rampas de acesso para 
deficientes e sinalização externa para facilitar a localização de setores 
e salas. Porém, o espaço destinado à biblioteca, como vimos, é muito 
pequeno para que possa ser usufruído para formação cultural na 
amplitude que se exige desse ambiente. A lacuna em relação à sina-
lização interna, ao mobiliário para todos os usuários, aos espaços 
específicos para o público infantil, às áreas para pesquisa e estudo 
individual, às estantes para completa organização do acervo e para 
alocação de novas aquisições e ambientes destinados à produção 
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de eventos culturais e de promoção da cidadania são barreiras 
ainda vigentes e que contribuem para manter a biblioteca escolar 
à margem do processo educativo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A extensão do conceito de biblioteca, para além de um lugar onde se 
guardam e conservam livros, forçou a fixação de novos parâmetros 
para que pudesse atender à demanda educacional no que tange à 
construção do conhecimento de forma dinâmica e informacional. 
Tais parâmetros, discutidos em textos oficiais, norteiam as confi-
gurações mínimas que esse ambiente precisa ter para fazer parte 
dos espaços privilegiados da instituição que tratam da formação 
continuada e efetiva do aprendiz. 

Este texto buscou discutir, em detalhes, de que forma tais exigên-
cias estão inseridas nos padrões de construção das novas instituições 
de ensino pública. A análise comprovou que a biblioteca escolar 
continua desfocada tanto em relação à estrutura física quanto ao 
atendimento ao aprendiz/comunidade externa no que diz respeito a 
funcionamento interno, espaço para leitura, pesquisa e produção de 
eventos, além de falhas em sua tradicional função de disponibilizar 
ampla quantidade de materiais (livros, periódicos, CDs, DVDs, entre 
outros), organizar e conservar seu acervo.
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2ª SEÇÃO
Formação de professores

ATIVIDADE INTERATIVA

1. Clique no link abaixo sobre o trabalho pedagógico com 
a leitura e a escrita na fase de alfabetização e desenvolva 
as atividades previstas.

2. O link sobre o ranking internacional de prosperidade 
e bem-estar relata dados de 2010. Procure dados mais 
atualizados e verifique se houve mudança significativa na 
posição brasileira. Pesquise ainda em outros sítios mais 
informações sobre o tema, relacionando-o à formação 
de professores.

3. Por fim, acesse o link sobre Paulo Freire e a alfabetização 
de adultos.

ESCREVER DESCRIÇÕES DE PERSONAGENS 
DA MITOLOGIA GREGA

RANKING INTERNACIONAL DE 
PROSPERIDADE E BEM-ESTAR DE 2010

AS CONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE 
PARA A ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS

http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/escrita-descricoes-personagens-mitologia-grega-745891.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/escrita-descricoes-personagens-mitologia-grega-745891.shtml
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ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO 
E CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA:
Implicações na escrita
Jéssica Mota Pinheiro1

Walquiria Carneiro Silva Benício2

INTRODUÇÃO

Neste artigo, o objetivo é relatar a experiência com uma turma de 6º 
ano na aula de Língua Portuguesa na escola municipal “Matteo Bei”, 
situada no bairro Parque São Vicente, na cidade de São Vicente, São 
Paulo. Considerada uma das mais tradicionais da região, com mais 
de 60 anos de fundação, com área ampla, prédio de três andares, 
salas de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, a escola funciona no 
período matutino e vespertino. Escolhemos os alunos do 6º ano 
H, aproximadamente 40 alunos, que se encontram em diferentes 
níveis de letramento.

Mapeamos as dificuldades observadas em três grandes grupos, 
quais sejam: problemas envolvendo organização espacial do texto 
no papel, estrutura de frases e parágrafos e questões relativas a 
sintagmas nominais. Uma pequena parcela dos alunos consegue 
produzir textos com coerência e coesão, considerando a proposta 
de redigir uma narrativa.

Diante dessa diversidade de níveis de letramento dentro de uma 
mesma turma, identificamos, no decorrer das aulas, que os alunos 
escreviam as mesmas palavras de diferentes formas ou então apre-
sentavam desvios ortográficos em palavras muito utilizadas por eles 
em seu cotidiano. Por esse motivo, decidimos verificar os possíveis 
problemas e entender a origem dos erros.

Para exemplificarmos, utilizaremos uma aula cuja temática tinha 
como foco as palavras cognatas. Realizando uma atividade lúdica em 
grupo, dois alunos demonstraram dificuldade em associar a relação 
grafema/fonema de algumas palavras, em que uma letra pode ser 
representada por diferentes sons.
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A partir do problema detectado, buscamos aporte teórico nas 
ideias defendidas por Soares (2004) e Kleiman (1995) sobre os 
conceitos de alfabetização e letramento, pois é importante que o 
aluno seja alfabetizado e que esse letramento seja absorvido, gradu-
almente, ao longo de sua vida, o que provavelmente não ocorreu 
com alguns alunos do 6º ano H, uma vez que desconheciam ou 
confundiam a grafia de palavras que talvez não pertencessem ao 
seu repertório lexical. No conceito de consciência fonológica, abor-
dado, entre outros autores, por Bortoni-Ricardo e Machado (2013), 
encontramos a razão pela qual alguns alunos confundiam os sons 
de algumas letras inseridas em determinadas palavras. 

Por fim, procedemos a uma análise associando as teorias apre-
sentadas com o registro da aula, compreendendo as falas dos 
alunos e suas atitudes. O intuito era o de sanar a dificuldade não 
apenas dessa turma, já que esse problema é bem corriqueiro no 
Ensino Fundamental II.

DIALOGANDO COM A TEORIA: 
ALFABETIZAÇÃO X LETRAMENTO

A sociedade contemporânea está cada vez mais imersa na cultura 
escrita. Por essa razão, muito antes do processo de alfabetização, 
a criança já está em contato com o universo letrado por meio de 
imagens, gestos, embalagens de produtos etc. Dessa maneira, para 
atender as demandas sociais presentes em nosso cotidiano, é preciso 
ir além da mera decodificação de sons e letras e é nesse contexto 
que, em meados de 1980, surge o termo letramento. Tal conceito 
é definido por Magda Soares (2004, p. 6) como “práticas sociais de 
leitura e escrita mais avançadas e complexas que as práticas do 
ler e escrever resultantes da aprendizagem do sistema da escrita”. 
Além disso, atualmente não nos referimos apenas a uma modalidade 
de letramento, e sim a várias, a múltiplos letramentos. 

Dessa forma, concordamos com Bortoni-Ricardo, Castanheira e 
Machado (2010, p. 52) quando afirmam que 

Ser letrado implica fazer uso competente e frequente da 
leitura e da escrita no dia a dia. Para tornar-se letrado, é 
preciso envolver-se nas práticas sociais de leitura e de 
escrita, ou seja, fazer uso dessas habilidades. 
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Ou ainda, segundo Bortone e Martins (2008, p. 9): 

[...] entende-se por alfabetizado o indivíduo que 
apenas aprendeu a ler e escrever, mas não se apro-
priou da leitura e da escrita, incorporando as práticas 
sociais, que hoje incluem o uso constante da leitura 
e da escrita. 

Essas práticas de letramento têm importância fundamental na vida 
em uma sociedade que caminha, cada vez mais, para os rumos da 
cultura escrita em que os textos circulam em diferentes suportes. 

Os termos alfabetização e letramento são comumente traba-
lhados de forma associada nos textos teóricos a fim de se obter 
um contraponto entre os dois. No entanto, algumas interpretações 
equivocadas confundem e mesclam os dois fenômenos distintos, 
porém, interdependentes. 

De fato, a alfabetização é a etapa da aprendizagem em que o indi-
víduo adquire a capacidade de (de)codificar o sistema convencional 
de escrita alfabética e, por isso, podemos afirmar que nem todos 
os indivíduos que dela se apropriam exercem as práticas sociais de 
leitura e escrita nas diferentes situações em seu cotidiano. Em contra-
partida, há casos em que pessoas não alfabetizadas conhecem e 
se utilizam de práticas letradas (ainda que de forma rudimentar) 
em sua comunidade e, por isso, podem ser consideradas letradas. 
Em resumo: nem todo indivíduo alfabetizado é letrado e vice-versa.

Além disso, podemos situar o domínio das práticas de letramento 
em diferentes níveis. Na escola, o ler e o escrever são habilidades 
que devem ser ampliadas progressivamente ao longo dos anos de 
escolaridade, uma vez que, ao término do ensino fundamental, de 
acordo com os PCN de Língua Portuguesa, o aluno deve ser capaz de: 

[...] utilizar a linguagem na escuta e produção de 
textos orais e na leitura e produção de textos escritos 
de modo a atender a múltiplas demandas sociais, 
responder a diferentes propósitos comunicativos e 
expressivos, e considerar as diferentes condições de 
produção do discurso (BRASIL, 1998, p. 32).

No entanto, Kleiman (1995) aponta que, apesar de a escola 
constituir a principal agência de letramento, ela não se ocupa com 
o letramento e as práticas sociais, mas com o letramento formal, ou 



`

63

seja, com a aquisição do código. “Desse modo, outras orientações de 
letramento tendem a ficar a cargo de instituições como a família ou 
o meio profissional, por exemplo” (LOURENÇO et al., 2012, p. 215). 

Ademais, o advento das teorias construtivistas e, sobretudo da 
perspectiva psicolinguística defendida por Emília Ferreiro e Ana 
Teberosky, trouxe inúmeras mudanças no campo de estudos da 
alfabetização, embora tenha gerado críticas pelo fato de deixar a 
questão ortográfica em segundo plano. Assim, é plausível a posição 
defendida por Soares (2004, p. 11):

[...] dirigindo-se o foco para o processo de construção 
do sistema de escrita pela criança, passou-se a 
subestimar a natureza do objeto de conhecimento 
em construção, que é, fundamentalmente, um objeto 
linguístico constituído, quer se considere o sistema 
alfabético quer o sistema ortográfico, de relações 
convencionais e frequentemente arbitrárias entre 
fonemas e grafemas. Em outras palavras, privilegiando 
a faceta psicológica da alfabetização, obscureceu-se 
sua faceta linguística – fonética e fonológica.

A autora continua afirmando que se popularizou uma falsa ideia 
de que tais concepções eram incompatíveis com os “métodos de 
alfabetização” e que esses passaram a ser concebidos como “tradi-
cionais”. Nesse sentido, destaca ainda que apenas o contato com 
o material textual da cultura escrita é capaz de alfabetizar um aluno.

Não nos interessa neste artigo julgar os prós e os contras das 
concepções e práticas, mas reafirmar que alfabetização e letramento 
são fenômenos indissociáveis e que a presença de um contexto de 
letramento é fundamental para o sucesso na alfabetização. A seguir, 
trataremos de um conceito fundamental para os processos de alfa-
betização e letramento: a consciência fonológica.

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA

Entende-se que a consciência fonológica é “A consciência de que as 
palavras são constituídas por diversos sons” (GOLDFELD, 2003, p. 71), 
“o entendimento de que cada palavra, ou partes da palavra são cons-
tituídas de um ou mais fonemas” (BORTONI-RICARDO; CASTANHEIRA; 
MACHADO, 2010, p. 187), ou ainda, “o processo pelo qual a criança 
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toma consciência dos sons que compõem a fala” (STAMPA, 2009, 
p. 14). A partir daí, entendemos que a consciência fonológica refe-
re-se à capacidade metalinguística que permite analisar e refletir 
sobre a estrutura fonológica da linguagem oral, tendo como premissa 
a compreensão do princípio alfabético de escrita.  Em consonância 
com essa ideia, Ferreiro (2010) destaca que “não é possível em um 
sistema alfabético de escrita, conceber que o aluno aprenda a ler 
e escrever sem compreender como funciona o princípio alfabético”. 

Sabe-se que a consciência fonológica, quando bem desenvolvida 
por meio de práticas significativas no espaço alfabetizador, produz 
nos alunos habilidades de escrita e leitura satisfatórias de acordo 
com a sua faixa etária. O que não pode ocorrer é a transferência 
dessa atribuição do professor, exclusivamente, à equipe multidisci-
plinar (psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos etc.). 
Segundo Queiroz e Pereira (2013, p. 32), [observamos] 

[...] grande contingente de alunos encaminhados para 
atendimentos especializados, devido a dificuldades 
naturais de aprendizagem que poderiam ser sanadas 
se o ambiente alfabetizador recorresse a estratégias 
que favorecessem a consciência fonológica. 

As estratégias diferenciadas precisam fazer parte da prática do 
professor que, mais do que isso, necessita compreendê-las para assim 
atingir o foco: aprendizagem com êxito de seu aluno. Sobre isso, 
Salete Castanheira e Veruska Machado (2011, p. 3) afirmam:

Esta aprendizagem não será construída por meio 
dos tradicionais métodos e processos de alfabeti-
zação concebidos numa abordagem mecanicista. 
Ao contrário, trata-se de compreender que existem 
estratégias adequadas para o processamento da 
aprendizagem da consciência fonológica, que favore-
cerão o alfabetizando a construir o princípio alfabético 
e que, uma vez entendida a natureza desse sistema, o 
aluno avançará de forma confiante e reflexiva no seu 
processo de alfabetização.

Percebe-se que, quando não há um estudo aprofundado com 
os alunos por meio de atividades diferenciadas que desenvolvam a 
consciência fonológica no período de alfabetização, esses discentes 
chegam ao Ensino Fundamental II, mais especificamente ao 6º ano, 
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com grandes dificuldades de leitura e escrita. Isso é comprovado em 
pesquisas desenvolvidas por Adams et al. (2006, p. 33) que asseveram 
que  “uma consciência fonológica mal desenvolvida é a principal 
dificuldade para um grande número de crianças que apresentam 
problemas para aprender a ler”. Devido à lacuna no processo de 
alfabetização, alguns desvios de aprendizagem podem aparecer, 
“passando, então, a merecer a atenção de especialistas por terem-se 
tornado crônicos” (QUEIROZ; PEREIRA, 2013, p. 33). 

Nota-se, pois, que uma falha no processo de alfabetização pode 
acarretar sequelas na aprendizagem do aluno para a vida toda. 
Assim, o professor precisa traçar estratégias que combinem, nas ativi-
dades de sala de aula, o domínio da decodificação com o trabalho de 
construção de significado (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2007). Em suma, 
as atividades diferenciadas sobre a consciência fonológica são um 
instrumento eficaz para o êxito na alfabetização.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para sanar dificuldades de aprendizagem, faz-se necessário, primei-
ramente, observar os alunos e a maneira como eles apreendem 
certo conceito ou como solucionam um exercício, por exemplo. 
Por isso, entendemos que, antes de ajudá-los, precisamos conhecer 
a dificuldade, criar possíveis hipóteses e tentar encontrar soluções 
acessíveis ao contexto da sala de aula em estudo, pois, geralmente, 
o que se nota são professores reclamando incessantemente da 
escrita de seus alunos. No entanto, os docentes fazem pouco 
para reverter esse quadro. Sobre isso, os autores Melo, Morais e 
Silva (2007, p. 18) explicam que: “[...] para melhor planejarmos o 
ensino, de modo a nos queixarmos menos dos alunos e ajudá-los 
a vir a escrever com menos erros, precisamos compreender como 
funciona a ortografia do português”.

Observando a escrita dos alunos, percebemos que, muitas vezes, 
escreviam a mesma palavra de diferentes formas ou não percebiam 
que palavras da mesma raiz, como pensar e pensamento, são escritas 
com a mesma letra, nesse caso s. Para ilustrar, apresentamos a 
seguir a descrição de um pequeno trecho da aula, ministrada em 
agosto de 2013:
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Protocolo 

Começamos a aula escrevendo na lousa uma sequ-
ência de palavras cognatas: bela, beleza, embelezar, 
belíssima e belamente. Em seguida, perguntamos:

(P: professora; A: fala individual do aluno)

1. (P) - O que há em comum entre essas cinco palavras?

2. (A) - A letra B!

3. (A) - B – L – E

4. (A) - Tem a ver com beleza.

ETAPAS DE ANÁLISE

O terceiro aluno conseguiu perceber a relação de significado entre 
as palavras cognatas. Em seguida, pedimos que formassem grupos 
com três alunos e entregamos um envelope contendo algumas 
palavras para cada trio. Continuamos a aula dizendo que, naquele 
grupo de palavras que haviam recebido, havia uma intrusa, ou seja, 
que não tinha a mesma raiz das demais. Os alunos identificaram 
prontamente qual delas não fazia parte daquele grupo e, a partir daí, 
encaminhamos a discussão para que percebessem a semelhança na 
aparência dos vocábulos cognatos. Em seguida, apresentamos uma 
folha com três atividades: na primeira, eles tinham de encontrar a 
palavra intrusa; na segunda, sublinhar o radical e, na terceira, formar 
novas palavras a partir do radical apresentado. 

O primeiro problema encontrado foi que, ao término da ativi-
dade, notamos que um dos grupos não havia compreendido o 
último exercício, pois o radical era frut–. A partir dele, deveriam 
formar palavras como fruteira ou fruta. No entanto, os alunos 
responderam maçã, pera, uva. Após verificar a atividade do grupo, 
explicamos novamente que as palavras cognatas tinham a aparência 
com uma característica em comum.
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Na segunda parte da aula, solicitamos que escrevessem no 
caderno as seguintes palavras: apressado, pensativo, processo, 
decisão, procedimento, repensar, pressa, proceder, processamento e 
decisivo. Caminhamos pela sala, entre os grupos, observando como 
os alunos haviam escrito os termos listados. 

O segundo problema foi observado quando verificamos que um 
aluno escreveu apresado, pençativo e repença. Perguntamos por que 
havia escrito apressado com apenas um “s” e ele respondeu que 
pressa tinha o som de “z”. Continuamos questionando por que grafou 
pensativo e repensar com “ç” e, novamente, ele respondeu “por causa 
do som, professora”. Notamos na fala do aluno um equívoco na asso-
ciação entre grafema/fonema. Como já analisado, provavelmente 
no período em que o discente foi alfabetizado ficou uma lacuna no 
desenvolvimento da consciência fonológica, pois em consonância 
com Queiroz e Pereira (2013, p. 33) “a consciência fonológica é um 
recurso metalinguístico que deve anteceder a compreensão do prin-
cípio alfabético de escrita, beneficiando essa apropriação”. Sabendo a 
causa do problema, faz-se necessário entendê-lo e, nesse caso, há 
uma correspondência equivocada entre letra-som do português. 
Conforme Melo, Morais e Silva (2007, p. 20), o aluno transgrediu 
as “‘regras de ortografia’, sobretudo se considerarmos aprendizes 
principiantes”. Observa-se que no caso há uma dificuldade especial 
porque o fonema /s/ tem várias notações gráficas.

Posteriormente, pedimos que os alunos agrupassem as palavras 
em cognatos. Destacamos os radicais para conhecerem a “família” 
das palavras, o que nos ajuda na grafia correta, porque a ortografia 
do radical se mantém na família de cognatos. A hipótese levantada 
no primeiro problema observado é a de que alguns alunos não 
compreenderam e não perceberam que as palavras cognatas tinham 
a aparência como uma característica em comum. 

Quanto ao segundo problema, o erro do aluno foi decorrente 
de uma relação não estável da escrita, em que uma letra pode ser 
representada por diferentes sons. Nesse caso, devemos considerar 
que a ortografia é uma convenção social necessária e que tem como 
intuito uniformizar a escrita das palavras. Além disso, ela é composta 
por aspectos regulares, fatos linguísticos que são marcados por 
regras que precisam ser entendidas e apreendidas. No entanto, há os 
aspectos irregulares, em que a única opção é a memorização da grafia 
da palavra (MELO; MORAIS; SILVA, 2007, p. 19). Tais irregularidades
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[...] foram assim fixadas porque se levou em conta a 
etimologia das palavras (as letras com que eram notadas 
em suas línguas de origem), ou porque, ao longo da 
história, determinada ‘tradição de uso’ se tornou 
convencional (MELO; MORAIS; SILVA, 2007, p. 24).

Isso explica a dificuldade do aluno em grafar corretamente as 
palavras como apressado, pensativo e repensar (que têm a mesma 
raiz de pensativo), uma vez que, para representar o som /s/, ele 
precisa mobilizar seus conhecimentos para refletir e escolher entre 
os grafemas: S, C, Z, SS, X, Ç, XC, SC e SÇ. No caso da escrita da 
palavra “repença”, nota-se ainda a ausência da letra R, marcando o 
infinitivo da forma verbal, exemplo de regularidade morfossintática. 
Esse desvio pode ser explicado pelo fato de o fonema /r/ não ser 
pronunciado. Ocorreu, pois, a interferência da fala na escrita. 

A partir da análise da produção de texto e dos cadernos dos 
alunos, observamos que ainda não superaram tais dificuldades 
ortográficas. No entanto, a variação da grafia de uma mesma palavra 
revela a construção da consciência de que um som pode ser repre-
sentado por diferentes letras.

É preciso destacar que tais erros ortográficos não são aleatórios, 
pois a maioria deles muito tem a ver com as características próprias 
da norma ortográfica de nosso idioma. Dessa maneira, a escrita dos 
alunos sinaliza ao professor as estratégias que estão sendo usadas 
para escrever as palavras e, o mais importante, fornece material para 
o diagnóstico e as intervenções didáticas com o foco nessas dificul-
dades. Por fim, para que os alunos internalizem, de fato, a norma 
ortográfica, é necessário que o professor conduza-os à reflexão sobre 
essa especificidade da língua, “planejando as atividades de sala de 
aula com base no que eles já sabem e no que ainda precisam saber” 
(MELO; MORAIS; SILVA, 2007, p. 46). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Alfabetização e letramento são fenômenos distintos e simultane-
amente indissociáveis, visto que a decodificação não é suficiente 
em termos de ações discursivas em contextos de interação 
verbal. Do mesmo modo, as práticas sociais, em si, não garantem 
o domínio do código.
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Os estudos mais recentes têm apontado a importância 
das práticas de letramento(s) durante o processo de 
alfabetização a fim de se obter sucesso na aprendi-
zagem. Sabemos que essas práticas só são possíveis 
nos usos reais e concretos da língua, em situações 
efetivas de comunicação, quando, de acordo com 
Kleiman (2007), o aluno sabe e tem consciência de que 
gênero vai utilizar, levando em consideração o interlo-
cutor e o contexto da interação. Ainda de acordo com 
a autora, o letramento do aluno deve ser o principal 
objetivo da ação pedagógica do professor. Ademais, 
esse processo deve sempre ser encaminhado em um 
movimento da prática para o conteúdo. 

Durante a alfabetização e o letramento, o trabalho com a consci-
ência fonológica deve fazer parte do processo, pois sabemos de sua 
importância para suavizar ou solucionar problemas na alfabetização 
escolar. Para ser realizado com êxito, faz-se necessário desenvolvê-lo 
antes mesmo do contato com o alfabeto escrito e, posteriormente, 
em momentos propícios que indiquem essa necessidade do aluno. 
Nesse sentido, Queiroz e Pereira (2013, p. 43) destacam essa impor-
tância, explicando que “[...] o professor deve estar preparado para 
aproveitar todas as demandas de seus alunos para realizar o trabalho 
de alfabetização linguística”. Desse modo, a realização de estratégias 
diferenciadas em momentos certos que abordem a consciência 
fonológica evita a defasagem na aprendizagem escritora e leitora 
de alunos inseridos no Ensino Fundamental II.

O suporte teórico estudado neste artigo foi relevante para se 
compreender o problema apresentado por alguns alunos na aula 
descrita e, a partir disso, tentar sanar as dificuldades apresentadas, 
uma vez que o entendimento do problema precisa ocorrer por parte 
do docente, independentemente do grau de letramento e do ano 
de escolaridade em que se encontra. É dever da escola garantir o 
acesso à alfabetização e aos múltiplos letramentos, uma vez que são 
condições básicas para o pleno exercício da cidadania. 
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A EDUCAÇÃO EM LÍNGUA 
MATERNA NO PROCESSO 
DE FORMAÇÃO INICIAL 
DE PROFESSORES
Ana Dilma de Almeida Pereira (UnB)

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de profes-
sores da Educação Básica afirmam:

Nos cursos atuais de formação de professor, ou se dá 
grande ênfase à transposição didática dos conteúdos, 
sem sua necessária ampliação e solidificação – “peda-
gogismo”, ou se dá atenção exclusiva a conhecimentos 
que o estudante deve aprender – “conteudismo”, 
sem considerar sua relevância e sua relação com os 
conteúdos que ele deverá ensinar na educação básica 
(BRASIL, 2001, p. 23).

Essa preocupação com a construção de conhecimentos teórico- 
-metodológicos orientou nosso trabalho de pesquisa com 
professores que atuarão na educação em língua materna. 

A expressão ‘educação em língua materna’ ressalta a 
importância de o professor, em sua prática pedagó-
gica, adotar uma pedagogia que seja culturalmente 
sensível aos saberes dos educandos, estando atento 
às diferenças entre a cultura que eles representam e 
a cultura da escola. A educação em língua materna 
considera as diferentes formas efetivas de se conscien-
tizar os educandos sobre essas diferenças, ampliando 
seus recursos comunicativos e, consequentemente, 
possibilitando-lhes o acesso a múltiplos letramentos. 
Ela visa uma pedagogia formativa, transformativa 
e crítica (PEREIRA, 2008, p. 17).
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Diante disso, discutiremos uma pesquisa qualitativa de natu-
reza etnográfica colaborativa, desenvolvida em duas turmas 
do 1º Semestre/2005, quando ministramos a disciplina Ensino e 
Aprendizagem da língua materna do curso de Pedagogia da UnB. 
Serão abordados alguns aspectos que consideramos fundamentais 
na formação inicial do professor que atuará na educação em língua 
materna na perspectiva da educação (socio)linguística: a formação 
para a intervenção didática em língua materna em uma abordagem 
interacional; a formação sociolinguística do professor; a pesquisa em 
sala de aula no processo de formação inicial de professores.

A FORMAÇÃO PARA A INTERVENÇÃO 
DIDÁTICA EM LÍNGUA MATERNA EM 
UMA ABORDAGEM INTERACIONAL

Pensar a intervenção didática em língua materna implica refletir 
sobre os elementos de base que influenciam essa intervenção, quais 
sejam: as concepções que o professor possui de língua/linguagem, 
de ensino/aprendizagem e de avaliação. Isso implica pensar as 
representações do contexto socioinstitucional, das práticas sociais 
de linguagem (práticas de letramento) e das diretrizes oficiais do 
ensino, como também as condições socioinstitucionais nas quais o 
professor opera. 

Nessa perspectiva, percebe-se que a avaliação torna-se um 
elemento central que perpassa os demais. A partir do momento 
em que todos esses elementos são considerados integrados ao 
processo pedagógico, a importância da complexidade dessa questão 
é definida. A figura, a seguir, é uma tentativa de representação dos 
diversos elementos que influenciam o processo de intervenção 
didática em língua materna.
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Figura 1 – Elementos que influenciam a 
intervenção didática em língua materna.

Fonte: Adaptado de Pereira (2001).

Para a interação entre a fundamentação teórica e a observação da 
sala de aula, os alunos da disciplina Ensino e Aprendizagem da língua 
materna basearam sua pesquisa no construto teórico-metodológico 
voltado para o campo do ensino-aprendizagem da língua materna: 
os parâmetros da intervenção didática (PEREIRA, 2001; 2006). Os parâ-
metros se constituem em diferentes categorias para analisar o que 
está presente em sala de aula. Dessa forma, no quadro abaixo, há 
aspectos que não são adequados a uma aprendizagem da língua 
materna nos moldes definidos pelas contribuições (socio)linguísticas 
mais recentes, que ainda se encontram presentes nas salas de aula. 
Daí a importância de se refletir sobre tais questões com alunos que 
participam da formação inicial (e também do processo de formação 
continuada!) e ressaltar que uma prática docente consciente está 
diretamente associada ao tripé ação-reflexão-ação.
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PARÂMETROS DA INTERVENÇÃO DIDÁTICA

Finalidade das 
atividades propostas

– de aprendizagem 

– de interação social

Aquisições visadas

– conhecimentos declarativos

– conhecimentos procedimentais

– conhecimentos condicionais 

Tipos de objetos 
de ensino- 
-aprendizagem 
manipulados

– metalinguísticos 

– metalinguageiros

– linguageiros

Modo de 
encaminhamento 
das atividades 
pelo professor

– como um fim em si mesmas

– com referência a conhecimentos anteriores

– com referência a temáticas transversais

Procedimentos de 
ensino adotados

– aulas 
expositivas

– sem interação com o aluno 

– com interação com o aluno 

– atividades 
em sala ou 
extraclasse

– sem orientação do professor 

– com orientação do professor 

– preestabelecidas 
pelo professor 

– negociadas com os alunos 

Modo de realização 
das atividades 

– estritamente individual

– individual com possibilidade de 
interação (com o prof. ou os alunos)

– em grupos (dois ou mais elementos)

– coletivo

Movimentação 
do professor

– permanece à frente da turma 

– desloca-se na sala para verificar 
a realização da atividade

– desloca-se na sala para interagir 
promovendo a aprendizagem

Modalidade 
predominante 
das atividades 
desenvolvidas

– oralizada

– oral espontâneo

– oral trabalhado

– escrita
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Reação do professor 
em relação ao 
comportamento dos 
alunos na realização 
das atividades 

– fica alheio em relação ao 
desinteresse do aluno

– conforma-se com a não realização 
da atividade pelo aluno

– censura a passividade do aluno

– estimula a participação do aluno na 
construção dos conhecimentos 

– explora o interesse do aluno 

Atitude do professor 
em relação às 
intervenções 
dos alunos

– ignora-as

– repreende o aluno

– solicita-as

– valoriza-as

Atitude do professor 
em relação 
aos “erros”

– não se manifesta

– repreende o aluno

– penaliza o aluno

– alerta o aluno para que resolva o problema

– promove meios para a resolução 
do problema pelo(s) aluno(s)

Uso da avaliação 

– para fins coercitivos 

– para fins socioinstitucionais 

– para fins pedagógicos

Meios de ensino 
adotados

– quadro-de-giz ou magnético

– atividades mimeografadas e/
ou fotocopiadas

– livro didático

– material produzido pelos próprios alunos

– recursos de localidade (biblioteca, 
laboratório de informática...)

– livro paradidático...

Quadro 1 – Parâmetros da Intervenção Didática
Fonte: Pereira (2006).

É necessário também salientar outros pontos em relação aos 
parâmetros (PEREIRA, 2006, p. 7):
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1º– As problemáticas da elaboração, da apropriação 
e da intervenção estão interligadas, por isso é muito 
difícil isolar parâmetros que remetam unicamente à 
problemática da intervenção.

2º– Os parâmetros apresentados são aqueles que 
permitem caracterizar mais diretamente a atividade 
docente, não esquecendo que as condições socioins-
titucionais, as representações e concepções do 
professor são aspectos que influenciam a intervenção.

3º– Os parâmetros não se esgotam nessa construção, 
pois as interações existentes na sala de aula são 
inúmeras e complexas.

4º– Os parâmetros não apresentam uma hierarquia, 
todos são aspectos importantes da intervenção 
didática que interagem entre si. Eles também não se 
excluem mutuamente.

Para uma melhor compreensão desse quadro, iremos apresentar 
a indicação de algumas “pistas” para uma intervenção didática em 
língua materna em uma abordagem interacional (PEREIRA, 2006, 
p. 8-15). Essas pistas não pretendem ser um conjunto de regras 
ordenadas, apresentando uma descrição exata do que se deve ou 
não fazer. Constituem, na verdade, orientações para o professor que 
atua na educação em língua materna.  

Finalidade das atividades propostas

Análise – Cumprir programas que valorizam a construção de 
conhecimentos declarativos é estabelecer apenas finalidades de 
aprendizagem. A vida ultrapassa os muros da escola. Estabelecer 
finalidades de interação social é pensar a aquisição de competências 
comunicativas linguageiras diversas que serão reinvestidas continu-
amente na vivência cotidiana do aluno e do futuro cidadão.

Pista – O estabelecimento da finalidade das atividades propostas é 
tanto de aprendizagem como de interação social: “ensinar/aprender” 
a língua materna na escola significa desenvolver competências em 
termos de interação social e, portanto, exercitar essas competências; 
também significa elaborar uma reflexão sobre essa intervenção e 
suas condições e modalidades. Ao “aprender a fazer fazendo”, asso-
cia-se um aprender a fazer objetivando o fazer numa reflexão de 
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cunho metacognitivo. Sendo o objetivo do ensino-aprendizagem da 
língua materna, principalmente, construir uma competência inte-
racional, é fundamental, para a delimitação das finalidades, adotar 
uma concepção pragmática de língua/linguagem e uma concepção 
interacionista de aprendizagem.

Aquisições visadas 

Análise – Trabalhar conhecimentos essencialmente do tipo decla-
rativo não possibilita a criação de meios para o desenvolvimento de 
competências. Ser proficiente no uso da língua não implica neces-
sariamente saber sobre a língua, mas utilizar a língua nas diversas 
situações linguageiras. A escola, sem dúvida, tem condições de 
promover a construção de conhecimentos procedimentais neces-
sários à construção de competências.

Pista – A aquisição de uma competência interacional envolve conhe-
cimentos declarativos, condicionais e procedimentais. O passado 
recente do ensino-aprendizagem da língua materna provou que não 
é possível pretender o desenvolvimento do domínio da linguagem 
trabalhando apenas conhecimentos tópicos sobre ela. O professor 
precisa considerar que ensinar o que os alunos já conhecem ou 
fazem é pouco desafiador e ir além do que eles podem aprender 
é ineficaz. O ideal é partir do que eles dominam para ampliar o 
seu conhecimento, colocando-os em situações que os incitem a se 
envolver em um esforço de compreensão e de atuação autônoma.

Tipos de objetos de ensino-aprendizagem manipulados 

Análise – Este item está estreitamente relacionado ao anterior, na 
medida em que a valorização dos conhecimentos declarativos em 
língua materna está associada à manipulação de objetos metalin-
guísticos desenvolvidos como um fim em si mesmos. Do mesmo 
modo, dedicar um espaço maior para a manipulação de objetos de 
linguagem e para a reflexão sobre essa atividade permite desen-
volver conhecimentos procedimentais e condicionais. As atividades 
metalinguísticas não podem constituir um fim em si, mas precisam 
ser um meio para facilitar o enriquecimento da competência comu-
nicativa dos alunos.
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Pista – Em uma abordagem interacional, ocorre a manipulação 
de objetos metalinguísticos, metalinguageiros e linguageiros nas 
situações de ensino-aprendizagem, isto é, no desenvolvimento 
de atividades que, preferencialmente, farão parte de um trabalho 
em projeto. Além disso, é necessário haver uma preocupação com 
atividades da ordem da ação e atividades da ordem da reflexão, 
pois elas vão garantir o desenvolvimento das competências meta-
linguageiras dos alunos. Essas atividades envolvem, principalmente, 
a leitura e a escritura-revisão-reescritura (PEREIRA, 2007) de textos 
de gêneros diversos.

Modo de encaminhamento das atividades pelo professor

Análise – Este item está estreitamente relacionado aos dois 
anteriores. É evidente que um professor que valoriza atividades pura-
mente escolares e está mais preocupado com a aquisição e retenção 
de conhecimentos declarativos não tem tendência a relacionar os 
exercícios propostos com outros tipos de conhecimentos ou com 
temas transversais focalizados na escola.

Pista – Ao encaminhar a atividade, o professor relaciona-a a conhe-
cimentos anteriores, as finalidades sociais e/ou a temas transversais. 
As práticas sociais de letramento fazem parte da vida do indivíduo. 
Por isso, as atividades precisam ampliar a capacidade do aluno no 
uso da linguagem, como também na reflexão sobre ela em situa-
ções significativas de interlocução. A língua não pode ser estudada 
desvinculada de suas funções sociais.

Procedimentos de ensino adotados

Análise – Quando se afirma que a interação é um dos eixos centrais 
no ensino-aprendizagem de línguas, não há como pensar aulas expo-
sitivas sem interação, atividades desenvolvidas sem a orientação do 
professor, atividades apenas preestabelecidas pelo professor, sem 
negociação com os alunos.

Pista – Os procedimentos de ensino adotados centram-se nas mais 
variadas interações possíveis dependendo dos objetos manipulados 
e dos objetivos visados pelas atividades: interação professor e aluno, 
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aluno e aluno, aluno e material didático, aluno e comunidade, aluno 
e instituição... Assim, por exemplo, a aula expositiva ocorre a partir 
de uma constante interação com o aluno; as atividades em sala 
de aula ou extraclasse acontecem com a orientação constante do 
professor; as atividades são negociadas com os alunos e entre os 
alunos; promove-se a discussão coletiva e o estudo do meio (entre-
vistas, visitas, coleta de dados...). A diversidade dos procedimentos 
adotados está diretamente ligada à diversidade de atividades: 
atividades para interagir, exercitar algum recurso linguístico ou um 
aspecto da interação.

Modo de realização das atividades 

Análise – Favorece a interação em todos os níveis (professor e 
aluno(s), aluno e aluno...), se o professor se tornar um interlocutor 
entre outros, um mediador no processo, aquele que favorece a 
prática da língua sem esquecer a reflexão sobre a língua. É preciso 
considerar que não basta adotar modalidades de realização das 
atividades (trabalho em grupo, trabalho coletivo...) para favorecer 
as interações (o grupo pode funcionar como um conjunto de indiví-
duos cujo interlocutor exclusivo é o próprio professor). Mas não é 
possível promover interações produtivas em termos de regulação 
da aprendizagem numa organização espacial tradicional em fileiras 
voltadas para a pessoa central do professor.

Pista – A realização das atividades acontece coletivamente, em 
grupos ou individualmente com possibilidade de interação com o 
professor ou com os alunos. Dependendo da atividade proposta, a 
espacialização da turma pode ser na forma de fileiras, em grupos, ou 
em círculo, desde que a interação seja promovida constantemente.  
A interação cooperativa entre alunos é capaz de promover a criação 
de uma zona de desenvolvimento proximal1 e originar ajudas que 
podem fazer os participantes progredirem na aprendizagem com 
base nessas zonas de desenvolvimento proximal. Em todo caso, a 
variação no modo de realização das atividades precisa ser coerente 
com os objetivos visados por essas atividades.

1  Vygotsky (1994) observa 
que a ajuda do adulto pode 
levar a criança a resolver 
questões mais complexas 
do que as questões que 
resolveria sozinha. Elaborou, 
assim, a noção de Zona de 
Desenvolvimento Real, como 
a margem de atuação em 
que a criança sozinha obtém 
sucesso, e a noção de Zona de 
Desenvolvimento Proximal, 
como a margem de atuação 
em que, com a ajuda de um 
par mais desenvolvido, a 
criança pode atuar em limites 
mais amplos que os da Zona 
de Desenvolvimento Real. 
Para Vygotsky, a possibilidade 
que tem a criança de passar 
do que ela sabe fazer com 
alguém ao que sabe fazer 
inteiramente só é o sintoma 
mais notável da dinâmica do 
seu desenvolvimento. 
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Movimentação do professor 

Análise – A aula, em si, é uma interação. A movimentação do 
professor pode, no entanto, ser um fator para promover com mais 
ou menos frequência essa interação. Deslocar-se apenas para 
verificar a realização “correta” de uma atividade não promove a 
aprendizagem, mas deslocar-se (ou mesmo permanecer à frente) 
com o intuito de interagir com o aluno para poder criar e intervir 
na zona de desenvolvimento proximal, com certeza, promoverá a 
aprendizagem. Observa-se que esse item pode ser associado aos 
dois anteriores, já que os procedimentos de ensino e o modo de 
realização das atividades pelos alunos são fatores de maior ou menor 
interação. Além de a situação de ensino-aprendizagem ser, em si, 
o palco de diversos tipos de interações, a aula de língua materna, 
quando focaliza a ordem da ação, está inteiramente voltada para 
a questão da interação. A interação passa a ser não só um meio 
de ensinar/aprender mas também um objeto de aprendizagem e, 
portanto, um objeto de reflexão metalinguageira.

Pista – A movimentação do professor na sala de aula acontece de 
forma a possibilitar sua interação com os alunos e dos alunos entre 
si. Ao deslocar-se, por exemplo, ele o faz não apenas para verificar a 
realização da atividade pelo aluno mas também para interagir com 
ele, promovendo a aprendizagem. Ao interagir com um grupo, ele 
age como um mediador da reflexão desse grupo, não como a única 
fonte de informações.

Modalidade predominante das atividades desenvolvidas 

Análise – A respeito das atividades orais, é preciso considerar 
que leitura mecânica e respostas orais a exercícios são atividades 
oralizadas que têm como base a atividade escrita e fazem parte 
do processo pedagógico. Mas o desenvolvimento de uma compe-
tência interacional prioriza, principalmente, as atividades orais 
espontâneas e trabalhadas. Para a realização de tais atividades, 
é necessário que o professor tenha uma concepção pragmática 
da língua/linguagem. Dessa forma, o estudo da língua não será 
desvinculado das suas funções sociais.
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Pista – Como nas interações da vida real, as modalidades oral e 
escrita são trabalhadas separada ou simultaneamente na realização 
das atividades. E tanto as atividades escritas quanto as orais precisam 
ser objetivadas, isto é, transformadas em objeto da reflexão, na 
medida em que essas modalidades da atividade de linguagem têm 
suas especificidades. Em uma concepção pragmática de linguagem, 
o que predomina na natureza das atividades desenvolvidas não é 
apenas seu caráter escrito ou oral mas ainda sua funcionalidade. Por 
isso, é importante que a realização das atividades (não somente da 
área de Língua Portuguesa) esteja inserida em projetos, com um obje-
tivo claro e explícito para os alunos, como observam os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998). O trabalho em projeto, normal-
mente, favorece um trabalho conjunto das duas modalidades.

Reação do professor em relação ao comportamento 
dos alunos na realização das atividades

Análise – A “ajuda” ao processo de aprendizagem requer que o 
professor crie zonas de desenvolvimento proximal e ofereça nelas 
a ajuda e o apoio necessários para que o aluno possa ir adquirindo 
mais possibilidades de atuação autônoma em situações cada vez 
mais complexas. A autonomia do aluno e a regulação de suas 
ações constroem-se a partir das interações promovidas na classe. 
O professor que deseja a participação ativa do aluno na construção 
do saber estimula-o para isso, explora o seu interesse, precisa com 
o aluno as etapas de realização da atividade e os critérios para seu 
sucesso. Quando se visam competências comunicativas, é preciso 
desenvolver essa autonomia em torno de atividades de linguagem 
e de reflexão metalinguageira. A motivação do aluno não advém 
simplesmente do esforço manifestado pelo professor para envolver 
os alunos na atividade. A motivação escolar do aluno requer que as 
atividades das quais ele é convidado a participar sejam atividades 
cujo caráter funcional ele reconheça.

Pista – A reação do professor diante do comportamento do aluno 
na realização das atividades está diretamente relacionada com seu 
empenho em promover atividades significativas para os alunos. 
Reagir contra a passividade do aluno e estimular sua participação são 
atitudes louváveis. No entanto, permanecem inócuas se não forem 
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propostas atividades que despertem e mantenham a motivação do 
aluno. A motivação advém da natureza das atividades propostas 
e dos objetos manipulados nelas.

Atitude do professor em relação às 
intervenções dos alunos

Análise – Ao solicitar e valorizar as intervenções dos alunos, 
o professor favorece a construção de conhecimentos e demonstra 
ter consciência de que apenas sua exposição/transmissão não é 
suficiente para a construção do conhecimento e das competências. 
Ignorando as dúvidas ou repreendendo o aluno, o docente favorece 
a desmotivação para aprender.

Pista – O professor preocupado em promover interações constru-
tivas do ponto de vista da aprendizagem e do ponto de vista da 
interação valoriza as intervenções do aluno e sempre as solicita. 
Sem a possibilidade de participação efetiva do aluno, não há possi-
bilidade de criação de zona de desenvolvimento proximal nem de 
intervenção nela.

Atitude do professor em relação aos “erros”

Análise – Considerar o “erro” como falta de conhecimento ou falta 
de capacidade do aluno, ou mesmo não se manifestar em relação 
ao “erro”, é eliminar a oportunidade de intervir, compreendendo a 
construção do conhecimento (o seu sistema cognitivo) que o aluno 
está para efetivar e desenvolvendo a necessidade de promover ativi-
dades direcionadas à constituição de estratégias para a resolução 
do problema pelo aluno.

Pista – Nesse contexto, os “erros” aparecem como a manifestação 
de hipóteses que merecem ser explicitadas. A atitude consciente 
do professor em relação a esses “erros”2, além de alertar o aluno 
para que resolva o problema, promove meios para resolução desse 
problema por ele.

2  Sobre esta questão, 
Bortoni-Ricardo (2004, p. 100) 
afirma com propriedade: 
“[...] os chamados “erros” que 
nossos alunos cometem têm 
explicação no próprio sistema 
e processo evolutivo da língua. 
Portanto, podem ser previstos 
e trabalhados por meio de uma 
abordagem sistêmica”.
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Uso da avaliação

Análise – Atender às exigências socioinstitucionais é uma obrigação 
da escola, mas não se pode perder de vista a regulação do processo 
de aprendizagem e o desenvolvimento da avaliação formativa. 
A avaliação que possui a finalidade de classificar, feita normalmente 
ao final da etapa de uma unidade didática, geralmente não explicita 
seus critérios e tem um caráter puramente cumulativo.

Pista – É preciso considerar que a avaliação da aprendizagem e a 
avaliação na aprendizagem são importantes no ensino-aprendi-
zagem. Na avaliação formativa, o professor orienta os alunos na 
elaboração dos critérios de avaliação de uma atividade a fim de que 
eles possam regular a própria aprendizagem, principalmente nas 
atividades de escritura-revisão-reescritura. O domínio dos critérios 
pelos alunos favorece um domínio das diversas operações de uma 
atividade metalinguageira ou linguageira e, consequentemente, 
o desenvolvimento metalinguageiro e linguageiro. Desse modo, a 
avaliação no processo de aprendizagem (que compreende a auto-
avaliação pelo aluno e a coavaliação dos alunos entre si) passa a 
ser um elemento-chave do dispositivo pedagógico, indissociável dos 
objetivos de construção da autonomia do aluno e de desenvolvi-
mento de competências linguageiras e metalinguageiras complexas.

Meios de ensino adotados

Análise – Os meios de ensino adotados pelo professor são auxiliares 
importantes, mas o seu uso deve levar em consideração os diversos 
elementos da situação de ensino-aprendizagem. Os meios de ensino 
adotados não permitem prever o modo como estes se inserem na 
prática pedagógica. A ausência do livro didático, por exemplo, pode 
ser o sinal de uma construção mais pessoal do professor levando em 
consideração o contexto social dos alunos. Pode também ser o indício 
de um trabalho puramente mecânico, com base exclusiva em exercí-
cios gramaticais. A análise dos meios empregados deve ser, portanto, 
relacionada com os outros parâmetros da intervenção didática.
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Pista – Como observado anteriormente, os meios de ensino adotados 
podem ser variados. O importante é o uso que o professor faz deles 
tendo em vista os vários elementos envolvidos na situação de ensino-
-aprendizagem. Em si, os diferentes meios adotados não determinam 
a qualidade da intervenção docente.

A FORMAÇÃO SOCIOLINGUÍSTICA DO PROFESSOR 
E A CONSTRUÇÃO DO VOCABULÁRIO CRÍTICO 
DO LIVRO “EDUCAÇÃO EM LÍNGUA MATERNA: 
A SOCIOLINGUÍSTICA NA SALA DE AULA”

Para a melhor sistematização dos conhecimentos relacionados à 
sociolinguística educacional, durante a discussão do livro Educação 
em língua materna: a sociolinguística em sala de aula (BORTONI-
RICARDO, 2004), os alunos do 1º semestre/2005 construíram um 
vocabulário crítico do livro. Essa foi uma decisão conjunta, pois a 
maioria deles, além de não dominar a terminologia específica da 
sociolinguística ainda não tinha sequer estabelecido algum contato 
com os conhecimentos referentes especialmente à sociolinguística 
educacional. Dessa forma, eles consideraram fundamental não só o 
domínio desses conceitos mas também a compreensão exata desse 
referencial teórico-metodológico para uma reflexão consciente da 
prática pedagógica no processo de educação em língua materna. 
Inicialmente, o vocabulário crítico foi organizado em duplas e depois 
discutido coletivamente com a turma.

Queremos ressaltar ainda que, além de alunos do curso 
de Pedagogia, também frequentaram a disciplina Ensino e 
Aprendizagem da Língua Materna alunos do curso de Licenciatura 
em Letras. Ficou evidenciada, não apenas nesse semestre mas ainda 
em outros, a necessidade, na grade curricular do curso de Letras, de 
uma disciplina que abordasse as questões em torno da alfabetização 
e do letramento e os processos de intervenção didática em língua 
materna. Os professores que atuam nos anos ou ciclos finais do 
Ensino Fundamental e também no Ensino Médio precisam dominar 
essas questões urgentemente.

A seguir, o vocabulário crítico organizado pelos alunos do 
1º semestre/2005 da disciplina Ensino e Aprendizagem da língua 
materna, sob nossa orientação:
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VOCABULÁRIO CRÍTICO 

BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Educação em Língua 
Materna: a Sociolinguística na sala de aula. São Paulo: 
Parábola, 2004.

Adequação linguística: é a forma de um falante utilizar sua fala, 
de acordo com o momento e o ambiente no qual está inserido e 
seguindo as normas e os padrões definidos em sua cultura, podendo 
manifestar-se coloquialmente (por exemplo, quando se encontra 
diante de pessoas conhecidas ou em momentos descontraídos), ou 
formalmente (quando está diante de uma pessoa desconhecida ou 
em locais formais).

Assimilação: esse fenômeno linguístico acontece quando, numa 
sequência de sons parecidos, um deles assimila o outro, que desa-
parece. Ex.: falando>falanu.

Atributos de um falante: são aqueles que fazem parte da própria 
individualidade do falante, como, por exemplo, sua idade, sexo, 
status socioeconômico, nível de escolarização etc.

Codificação linguística: processo de padronização da língua estabe-
lecido pela imprensa, obras literárias e, principalmente, a escola. São 
fatores que, ao longo do processo sócio-histórico, vêm influenciando 
os falares urbanos, como a ortografia (definição do padrão correto de 
escrita), a ortoépia (do padrão correto da pronúncia), da composição 
de dicionários e gramáticas. 

Competência comunicativa: conceito criado por Dell Hymes (1966) 
que inclui as regras que orientam a formação das sentenças e as 
normas sociais e culturais que definem a adequação da fala. Permite 
ao falante saber o que falar e como falar com quaisquer interlocu-
tores em quaisquer circunstâncias. 

Comunidade de fala: local onde convivem falantes de diversas 
variedades regionais. 
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Contínuo de monitoração estilística: linha imaginária onde se 
situam desde as interações totalmente espontâneas (menor moni-
toração) até aquelas que são previamente planejadas e que exigem 
muita atenção do falante (maior monitoração). 

Contínuo de oralidade-letramento: linha imaginária onde se 
dispõem os eventos de comunicação, conforme sejam eles eventos 
mediados pela língua escrita. São os eventos de letramento ou de 
oralidade em que não há influência direta da língua escrita.

Contínuo de urbanização: é o contínuo em que podemos situar 
qualquer falante do português brasileiro, levando em conta a região 
onde ele nasceu e vive. Em uma das pontas da linha, imagina-se 
que estão situados os falares rurais mais isolados. No polo oposto, 
estão as variedades urbanas que receberam maior influência dos 
processos de padronização da língua. No espaço entre eles, está loca-
lizado o grupo rurbano, formado de migrantes de origem rural que 
preservam seus traços culturais, notadamente o repertório linguístico 
e as comunidades interioranas situadas em núcleos semirrurais.

Cultura de letramento: cultura permeada pela leitura e escrita. 

Cultura de oralidade: cultura predominantemente oral observada, 
principalmente, no domínio do lar em relações permeadas pelo afeto 
e informalidade. 

Desnasalização: fenômeno que ocorre em sílabas finais átonas 
com travamento nasal; é a supressão da consoante (ou semivogal) 
de travamento nasal nas sílabas de padrão CVC (consoante/ vogal/ 
consoante). Ex.: virgem>virge, homem>homi, fizeram>fizeru. 

Domínio social: é o espaço físico onde as pessoas interagem assu-
mindo suas obrigações e direitos que são definidos pelas normas 
socioculturais existentes na sociedade. 

Erros de português: são simplesmente diferenças entre varie-
dades da língua. Normalmente tais diferenças se apresentam 
entre a variedade usada no domínio do lar, onde prevalece uma 
cultura de oralidade e a usada na escola, permeada pela leitura 
e escrita, isto é, por uma cultura de letramento. Ao estudar as 
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tendências evolutivas da língua, temos facilmente as explicações 
para os “erros” dos alunos e nota-se claramente quão inadequada 
e preconceituosa é a expressão. 

Eventos de letramento: são eventos mediados pela língua escrita. 
Os interagentes se apoiam em um texto escrito, que pode estar 
presente no ambiente da interação ou pode ter sido estudado ou 
lido previamente.

Eventos de oralidade: eventos de comunicação em que não há 
influência direta da língua escrita. A fala pode ser menos ou mais 
monitorada, dependendo de três fatores básicos: ambiente, inter-
locutor e tópico da conversa, conforme o alinhamento assumido 
diante deles, se de familiaridade ou não. 

Fatores linguístico-estruturais: fatores da própria língua, tais como 
o ambiente fonológico em que o segmento que está em variação 
ocorre, a classe da palavra, a estrutura sintática. Em suma, os fatores 
linguísticos estruturais podem ser fonológicos, morfológicos, sintá-
ticos, semânticos, pragmáticos e até discursivos. 

Fatores socioestruturais: representam atributos estruturais de um 
falante: idade, sexo, status socioeconômico, nível de escolarização. 
São atributos que fazem parte da própria individualidade do falante. 

Fatores sociofuncionais: resultam da dinâmica das interações 
sociais, influências obtidas tanto na rede social, com quem o indivíduo 
efetivamente interage, como no grupo de referência, com quem não 
interage fisicamente, mas tem como modelo para sua conduta. 

Grupos rurbanos: são formados pelos migrantes de origem rural 
que preservam muito de seus antecedentes culturais, principal-
mente no seu repertório linguístico, e as comunidades interioranas 
residentes em distritos ou núcleos semirrurais, que estão subme-
tidos à influência urbana, seja pela mídia, seja pela absorção de 
tecnologia agropecuária. 
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Insegurança linguística: ocorre diante de exagerada formalidade 
e rigor no uso da fala, no momento de transição entre o domínio do 
lar (com predominância da cultura de oralidade) e o da escola (onde 
ocorre a cultura de letramento). Acontece pela pressão comunicativa 
criada na interação. 

Monitoração linguística: caracteriza-se pela observação atenta da 
linguagem. Uso de uma linguagem mais cuidada. Ocorre tanto em 
eventos de oralidade quanto nos de letramento. 

Monotongação: é o processo de supressão da semivogal nos 
ditongos, como em roupa > ropa, rouba > róba. 

Neutralização: é a troca dos fonemas /r/ e /l/ que configuram traços 
descontínuos, só encontrados no polo rural, ou a neutralização 
desses fonemas nessa posição, o que pode caracterizar um problema 
articulatório, que tem de ser tratado por fonoaudiólogos. 

Papel social: é um conjunto de obrigações e de direitos definidos 
por normas socioculturais. Eles se constroem no próprio processo 
de interação humana.

Pedagogia culturalmente sensível: está atenta às diferenças entre a 
cultura que os educandos representam e a cultura da escola; trata-se 
de pedagogia que mostra ao professor como encontrar formas efetivas 
de conscientizar educandos sobre diferenças sociolinguísticas.

Preconceito linguístico: extrema valorização dos falares de maior 
prestígio, que alimentam rejeição e preconceito em relação aos 
demais falares.

Pressão comunicativa: pressão exercida sobre o falante geralmente 
quando esse não se encontra à vontade num determinado domínio 
social por não dispor dos recursos comunicativos necessários.

Recursos comunicativos: são recursos gramaticais, de vocabulário, 
estratégias retóricas e discursivas de que um falante precisa dispor 
para viabilizar seu ato de fala. São adquiridos conforme o falante 
amplia suas experiências na comunidade onde vive, assumindo vários 
papéis sociais. Mas é, principalmente, a escola a responsável por 
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ampliar a gama de tais recursos, que possibilitarão ao falante atender 
às convenções sociais que definem o uso linguístico adequado a cada 
gênero textual, a cada tarefa comunicativa, a cada tipo de interação.

Repertório linguístico: são palavras e expressões características 
da cultura do falante.

Rotacismo: fenômeno que consiste na passagem do /l/ para /r/ como 
em: planta>pranta. É bastante estigmatizado na cultura urbana, 
pois tem maior ocorrência nos polos rural e rurbano (migrantes do 
meio rural ou com grande influência deste), caracterizando-se como 
traço descontínuo.

Saliência fônica: baseia-se na constatação de pesquisadores para 
a tendência em empregar o plural nas formas verbais fonologica-
mente mais salientes, isto é, quando a forma da terceira pessoa do 
plural for muito distinta da terceira do singular, há mais chance de o 
falante fazer a flexão. Quanto maior for a diferença (saliência) entre 
as duas formas maior possibilidade de o falante realizar a flexão 
e quanto mais forem semelhantes menor a probabilidade de se 
realizar a flexão.

Traços descontínuos: caracteriza palavras e expressões típicas dos 
falares situados no polo rural que vão desaparecendo à medida que 
nos aproximamos do polo urbano. Têm, portanto, uma distribuição 
descontínua, porque seu uso é descontinuado nas áreas urbanas, não 
está presente em todo o “contínuo de urbanização”, apresentando, 
por isso, alto grau de estigmatização nas comunidades urbanas.

Traços graduais: estão presentes na fala de todos os brasileiros 
e, portanto, distribuem-se ao longo de todo o contínuo; têm uma 
distribuição gradual, dessa forma, não são estigmatizados.

Travamento silábico: no padrão CVC, é a segunda consoante que 
fecha a sílaba. São as consoantes que travam sílabas que estão 
sujeitas a maior variação no português brasileiro, pois tendem a ser 
suprimidas principalmente em estilos não monitorados.

Variação linguística: está diretamente relacionada à diversidade 
linguística. A variação faz parte das línguas humanas.
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Variação regional: são certas diferenças regionais também 
chamadas dialetais, manifestadas mais na pronúncia de alguns sons, 
no ritmo, na melodia e em algumas palavras.

Variante: formas linguísticas diferentes que veiculam o mesmo sentido.

Variedade regional/falar/dialeto: são os diferentes falares presentes 
nas diversas culturas. Instrumento identitário, isto é, um recurso que 
confere identidade a um grupo social.

Foi possível confirmar, após a construção do vocabulário crítico, que 
os alunos, colaboradores da pesquisa, atestaram a importância do 
domínio dos conceitos sociolinguísticos apresentados e assimilaram 
esses conceitos, empregando os conhecimentos durante a pesquisa 
em sala de aula.

A PESQUISA EM SALA DE AULA NO PROCESSO 
DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES

Considerando que esta é uma pesquisa qualitativa de natureza etno-
gráfica colaborativa, são analisados alguns relatórios da pesquisa 
desenvolvida pelos alunos da graduação em salas de aula da rede 
pública e particular de ensino do Distrito Federal. Para proceder à 
análise, apresentamos alguns excertos de relatórios de pesquisa, 
sublinhamos e enumeramos trechos mais significativos para esta 
investigação, para, em seguida, apresentarmos a análise.

Queremos ressaltar que, para a realização da pesquisa, os alunos 
foram orientados a obter a autorização da instituição de ensino onde 
se realizaria a investigação, além de receber orientações específicas 
quanto à constituição e à organização do relatório. A bibliografia 
básica que fundamentou esse trabalho dos alunos do curso de 
Pedagogia foi Bagno (2002; 2004); Bortoni-Ricardo (2004) e Pereira 
(2001). Os resultados da pesquisa foram socializados e discutidos 
amplamente com toda turma.
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A – Excerto do Relatório de Pesquisa em sala de aula 
realizado na Disciplina Ensino e Aprendizagem da língua 
materna do curso de Pedagogia – UnB no 1º Semestre/2005 
pelas alunas Karla A. Ismail e Érika R. de Freitas:

Em visita realizada ao Colégio X do Gama (1), instituição privada de 
Ensino Fundamental, observamos a intervenção didática em Língua 
Materna na prática. Assistimos a uma aula de português, em uma 
turma de 3ª série (domínio social homogêneo) com 23 alunos, todos 
eles na faixa etária de 8 a 10 anos (ou seja, falantes com atributos 
semelhantes, pertencentes à mesma comunidade de fala) (2).

[...]

P: – Já terminaram? Responderam?

A’s: – Não...

P: – Então é melhor respondê! Gente, silêncio! 
Enquanto não tivé silêncio, vai demorá mais prá í 
lanchá... Vocês não são assim! Só porque tem visita 
aqui hoje vocês tão querenu me envergonhá! (3)

A’s: – Ah não, tia! (conversando alto)

P: – Vocês tão demoranu demais, 
vamu corrigí isso logo!

P: – Então vamu lá...Vamu corrigí os exercícios!

P: – Na primeira aí, acompanha pessoal! “A avó 
é tão amiga quanto a mãe... É o que aí?

A’s: (em silêncio)

P: – É de igualdade, né? Olha, “tão amiga quanto...”.

P: – Responde aí gente! No outro, muito 
admirado. O que eu coloco?

A’s: – Admiradíssimo!

P: – E se for “muito bom?”

A’s: – Ótimo!

A1: – Bonzíssimo, tia!
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P: (escrevendo as respostas no quadro) 
– A resposta é ótimo ou boníssimo.

*Obs: A professora não olhou se todos tinham 
respondido no caderno e não interveio 
diretamente no erro de um dos alunos (o 
que respondeu bonzíssimo). Não valorizou 
quem acertava o exercício e não estimulava a 
participação, simplesmente ficou alheia (4).

[...] A correção do exercício se mostrou como objeto 
metalinguístico sobre uma atividade já preestabelecida 
pelo professor, sem reflexão alguma sobre a língua e 
sem ampliação dos recursos comunicativos dos alunos. 
[...] Nesse momento, era necessário que o professor 
tivesse uma concepção pragmática de língua/
linguagem, para que o estudo da língua não fosse 
desvinculado de suas funções sociais (PEREIRA, 2001) 
(5), além da criação de uma Zona de Desenvolvimento 
Proximal, oferecendo apoio para que o aluno possa 
exercer sua autonomia e para que tenha uma atitude 
mais participativa nas aulas, sentindo-se motivado.

[...] Após o intervalo, iniciou-se um trabalho de leitura 
e interpretação de texto a partir do livro de História 
“Pequeno Cidadão do Distrito Federal”, 3ª série. O 
título do texto que estava sendo lido era: “Correio 
Braziliense. Se o jornal é de Brasília, por que o Z”?

Início da leitura:

P: – Um começa a lê e vai parando e outro continua...

A’s: – Tia, eu sou ruim na leitura!

A’s: – Eu também, eu também (...).

(barulho e conversa paralela)
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P: – Tem gente que não tá sendo educado prá fazer 
silêncio! Psiu! Virô bagunça! Se cada um passá um 
zípi nessa boca vai dá prá escutá a Caroline lenu..

A: “A resposta vem de longe...” (lendo baixo)

P: – Peraí! Tá errado, lê mais alto...

A: – “Quanu o jornal nasceu, em 1808...

P: – É quando! (gritando)

Nesse evento a professora identifica um suposto 
“erro” na decodificação do texto (quanu) e logo 
oferece o modelo da variante padrão. Contudo, a 
forma não padrão apresentada é resultado de um 
fenômeno de assimilação, muito presente em nossa 
língua, presente inclusive em falas anteriores da 
própria docente (por exemplo, quando pronuncia 
“lenu” referindo-se à palavra lendo) (6).

É interessante notar também que a professora 
parece não ter percebido que, no momento em 
que usa infinitivo verbal (passar, escutar, dar), ela 
passa por um processo de travamento silábico, em 
que sua pronúncia passa a ser: passá, escutá e dá. 
Nesse momento seria necessário atentar aos alunos 
que, em infinitivos verbais, existem consoantes que 
travam sílabas e que estão sujeitas a uma maior 
variação no português brasileiro, pois tendem 
a ser suprimidas principalmente em estilos não 
monitorados (BORTONI-RICARDO, 2004), só que, é 
claro, de maneira mais simplificada e sem utilizar 
essa nomenclatura; trata-se apenas de explicitar as 
diferenças e de não reconhecê-las como erro (7).
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(1) Região Administrativa do Distrito Federal.

(2) O livro Educação em língua materna: a sociolinguística em sala de 
aula de Stella Maris Bortoni-Ricardo foi bibliografia básica para o 
desenvolvimento da disciplina e para a realização da pesquisa em 
sala de aula. É importante destacar que as alunas têm consciência de 
“que o trabalho do professor de línguas tem que considerar inúmeros 
contextos de fala, tirar partido das distintas experiências comunica-
tivas dos alunos, de seus papéis sociais, de forma a desenvolver 
práticas variadas de letramento” (MOLLICA, 2004, p. 22).

(3) “Como é possível para um aluno ser sujeito do seu próprio 
processo de letramento se a ele estiver reservado somente o papel 
de ouvinte? Se a fala é o modo básico da comunicação, como propõe 
Phillips (1972), por ser a forma como os alunos comunicam ao 
professor e aos seus colegas o que aprenderam, como conceber uma 
aprendizagem produtiva e um desempenho escolar satisfatório se 
a comunicação permitida para o aluno em sala de aula ficar restrita 
ao que o professor solicita dele?” (DETTONI, 1995, p. 82).

(4) As alunas que realizaram a pesquisa em sala de aula reconhecem 
que o processo de aprendizagem pode se beneficiar de estratégias 
verbais e não verbais positivas que a professora pode empregar 
sempre que qualquer aluno tome a palavra para fazer perguntas ou 
trazer contribuições. Esse processo inclui também a importância de 
o professor desenvolver uma escuta sensível.

(5) O trabalho baseado no ensino de regras gramaticais e não em uma 
reflexão linguística de textos que tenham uma função social ainda 
se faz presente mesmo nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
De acordo com Geraldi (1997, p. 20), “numa concepção tradicional, 
o processo de ensinar centra-se na transmissão de conhecimentos. 
Isto supõe uma fonte de saber, lugar ocupado exclusivamente pelo 
professor, e um receptáculo desse saber, lugar ocupado exclusiva-
mente pelo aluno”.

(6) Compreender os fenômenos concernentes à variação linguística 
e, principalmente, que os “erros” são diferenças entre variedades 
da língua, é fundamental no processo de formação inicial de profes-
sores. Como afirma Bortoni-Ricardo (2007): “[...] a introdução de 
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informações referentes à variação fonológica no horizonte dos alfa-
betizadores é muito importante porque grande parte das dificuldades 
que os nossos alunos vão apresentar na leitura e na escrita está 
justamente relacionada a esse componente variável da fonologia”.

(7) É preciso considerar que “[...] a leitura e a escrita são parasitárias da 
fala e de que o desenvolvimento da consciência fonológica favorece a 
compreensão do princípio alfabético subjacente à ortografia do portu-
guês e de um grande número de línguas” (BORTONI-RICARDO, 2007).

B – Excerto do Relatório de Pesquisa em sala de aula realizado na 
Disciplina Ensino e Aprendizagem da língua materna do curso de 
Pedagogia – UnB no 1º Semestre/2005 pela aluna Maria S. Costa:

Para a realização deste relatório foi feita observação de campo em 
uma escola pública localizada na cidade satélite de Santa Maria, 
Distrito Federal. [...] A observação foi em uma das 1ª séries do turno 
vespertino, no dia 02 de junho de 2005.

[...] a professora visitou as crianças em suas carteiras 
e orientou quanto à execução do exercício proposto:

A – a minha figura é mais maior. (durante uma 
atividade de recorte e colagem de figuras. A criança 
estava comparando sua figura com a de outra criança)

P – é mais maior ou maior?

Depois, para o mesmo aluno;

P – não pode ser muito grande, maior que 
essa não vai dar de colar no caderno.

Neste evento de oralidade, a professora 
intervém corrigindo a fala do aluno, de mais 
maior para maior, enfatizando o uso da 
regra-padrão no grau do adjetivo (1). [...]
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Na perspectiva de uma pedagogia culturalmente 
sensível, proposta por Bortoni-Ricardo, caberia 
à professora promover a identificação e a 
conscientização da diferença existente entre a 
variante-padrão e a não padrão. Dessa forma, ela 
poderia oferecer a regra-padrão como modelo para 
possibilitar à criança a percepção da diferença e não 
retificar a fala da criança; poderia, por exemplo, ter 
estimulado uma observação mais abrangente do 
assunto e apresentado a variante padrão: “– é mesmo, 
a sua parece maior? Como você percebeu isso?”.

[...] Em outra atividade de escrita, enquanto 
a professora passeava entre as carteiras;

P – o certo é cabeçalho, com lh. – (a pronúncia 
desta palavra sai com o som de lio e não lho)

Algum tempo depois, a professora utiliza a 
mesma expressão que havia censurado:

P – todo mundo fazendo o cabeçário!

Neste caso, não foi possível compreender se a 
professora estava respondendo a uma pergunta ou 
corrigindo a pronúncia ou escrita da criança. No 
entanto, alguns minutos depois, ela utiliza a variante 
não padrão. O uso da variante não padrão é muito 
comum e decorre do fato, apresentado por Bortoni-
Ricardo, de que esses dois fonemas /l/ e /r/ são, do 
ponto de vista articulatório, muito semelhantes. Na 
verdade , a pronúncia da palavra cabeçalho é feita 
como cabeç(álio) e como o som do /l/ e do /r/ são 
semelhantes, ocorre o uso dessa variante não padrão. 
O comportamento da professora, frente ao uso 
dessas duas variantes, confunde a criança, que não 
compreende por que ela não pode falar e escrever 
de uma forma específica, mas a professora pode 
(2). Se a professora fosse um pouco mais sensível 
à variedade linguística utilizada pelas crianças 



`

98

perceberia que a variante não padrão possui uso 
frequente entre seus alunos. Uma boa forma de tratar 
a questão seria “descobrir” porque essa variedade é 
tão utilizada, e junto com os alunos, analisar quando 
cabe ou não o uso de uma ou outra variante.

É necessário criar um espaço de estimulo à leitura 
e ao uso da linguagem enquanto instrumento de 
comunicação social, ampliar o vocabulário dos 
alunos e, ao mesmo tempo, possibilitar autonomia 
para que se busque o conhecimento. A criança 
deve entender o que está fazendo. Somente grifar 
palavras que começam com T ou D, ou saber que 
falar assim é errado, que escrever dessa forma é 
incorreto não contribui em nada caso a criança 
não tenha instrumentos para perceber o porquê 
do uso dessa ou daquela regra/palavra.

[...] O ideal é apresentar textos de uso social e ler e 
relê-los várias vezes, sempre abordando um aspecto 
diferente: o significado das palavras, a função 
do texto, o que os alunos mais gostaram, enfim é 
trabalhar o texto enquanto objeto de compreensão 
da língua (3).  As crianças podem ser estimuladas 
a produzir seus próprios textos, elas mesmas 
escolhendo as palavras e a história a contar e não 
reproduzindo textos, como a peteca colorida e outros.

[...] A intervenção didática numa abordagem 
interacional e a adoção de um olhar sociolinguístico 
no ensino de LP [Língua Portuguesa] podem 
promover mudanças significativas no processo de 
ensino/aprendizagem dessa disciplina, pois criará 
um espaço para a AÇÃO – REFLEXÃO – AÇÃO do 
significado da língua e linguagem para o sujeito (4).
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(1) “Como se vê, os padrões de interação em sala de aula parecem 
ser em grande parte definidos por um conjunto de crenças e orienta-
ções (os esquemas de conhecimentos) que permeia todo o trabalho 
conjunto de professores e alunos. Além disso, essas crenças e orien-
tações determinam o tipo de relação que se estabelece entre os 
participantes da interação, no caso da sala de aula, entre professores 
e alunos” (DETTONI, 1995, p. 21).

(2) Verifica-se aqui a necessidade de se desenvolver uma atitude 
culturalmente relativista em relação às diferenças sociolinguísticas no 
português do Brasil. “O Relativismo Cultural é uma postura adotada 
nas Ciências Sociais, inclusive na Linguística, segundo a qual uma 
manifestação de cultura prestigiada na sociedade não é intrinseca-
mente superior a outras. Quando consideramos que as variedades 
da Língua Portuguesa empregadas na escrita ou usadas por pessoas 
letradas quando estão prestando atenção à fala não são intrinse-
camente superiores às variedades usadas por pessoas com pouca 
escolarização, estamos adotando uma posição culturalmente relativa 
e combatendo o preconceito baseado em mitos que perduram há 
muito tempo em nossa sociedade” (BORTONI-RICARDO, 2006).

(3) “Para que a compreensão do texto seja feita com competência em 
sua íntegra, é necessário que o leitor alcance as quatro dimensões ou 
propriedades do texto, quais sejam: o contexto, o texto, o infratexto 
e o intertexto” (BORTONE, 2004).

(4) Para a aluna Maria Costa, fica claro que os estudos sociolinguís-
ticos e os estudos de letramento contribuirão para formação de 
professores da Educação Básica e para a melhoria da educação em 
língua materna. O aparato teórico-metodológico desenvolvido na 
disciplina Ensino e Aprendizagem da língua materna contribuiu para 
a construção de conhecimentos (socio)linguísticos imprescindíveis 
ao processo de alfabetização e letramento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como a maioria dos alunos da disciplina Ensino e Aprendizagem 
da língua materna do curso de Pedagogia da UnB não atuava em 
sala de aula, essa experiência de pesquisa foi muito importante 
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para estabelecer a ligação entre a teoria e a prática. Sobre a 
pesquisa no contexto do curso de Pedagogia, apresentamos as 
seguintes reflexões:

• Os resultados demonstraram que não se pode perder 
de vista, durante o processo de formação inicial de 
professores da Educação Básica, que a importância da 
constituição de um professor pesquisador que baseia 
sua práxis no tripé ação-reflexão-ação e atua, de fato, 
como um agente de letramento, é fundamental.

• A implementação da educação (socio)linguística 
nos cursos de formação inicial de professores da 
Educação Básica é pré-requisito para a formação 
de um profissional que tenha consciência dos 
objetivos centrais da educação em língua materna.
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PROJETOS DE LETRAMENTO:
Alternativas para ressignificação da 
leitura e da escrita no cotidiano escolar
Silvia Cristina Rapatoni Ribeiro1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Ressignificar o ensino da escrita no ambiente escolar brasileiro é algo, 
há pelo menos três décadas, visto como essencial para o alcance pleno 
da cidadania. O insucesso escolar em realizar essa ressignificação faz 
com que muitos alunos, mesmo tendo tido uma escolarização rela-
tivamente longa, não tenham entrado em contato com experiências 
significativas “em termos de letramentos e acesso ao conhecimento 
e à informação – o que temos chamado, bastante genericamente, de 
‘melhorar a qualidade do ensino’” (ROJO, 2009, p. 23).

 Nesse contexto, pensar em alternativas de ações didáticas que 
possibilitem o protagonismo do aluno na produção de seus textos faz 
parte do fazer pedagógico de todo professor reflexivo e inquieto pelos 
diversos alardes de “fracasso escolar”, muito comuns nas variadas 
mídias, conforme também expressa Magda Soares (2004, p. 9):

Anteriormente ele [fracasso escolar] se revelava em 
avaliações internas à escola, sempre concentrado na 
etapa inicial do ensino fundamental, traduzindo-se 
em altos índices de reprovação, repetência, evasão; 
hoje o fracasso revela-se em avaliações externas à 
escola – avaliações estaduais (como o SARESP, o 
SIMAVE), nacionais (como o SAEB, o ENEM) e até 
internacionais (como o PISA), espraia-se ao longo 
de todo o ensino fundamental, chegando mesmo 
ao ensino médio, e se traduz em altos índices de 
precário ou nulo desempenho em provas de leitura, 
denunciando grandes contingentes de alunos não 
alfabetizados ou semialfabetizados depois de 
quatro, seis, oito anos de escolarização.

1 Mestrado Profissional 
em Letras – Profletras – 
Universidade Estadual Paulista 
(UNESP) – Assis/Araraquara. 
silvia-rapatoni@ig.com.br
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Dentro desse grandioso jogo discursivo acerca do “fracasso 
escolar”, uma possibilidade para amenizar e/ou reverter tal situação 
consiste no trabalho com projetos de letramento, uma vez que a ativi-
dade didática com tais projetos, antes de tudo, oportuniza a vivência 
de situações de escrita e leitura que façam sentido pleno aos alunos, 
por meio de práticas realmente sociais e reais de produção textu-
al-discursiva, englobando todos os amplos requisitos necessários 
para tal: leituras, adequações linguísticas, análises de interlocutores e 
suportes, sociointeração, discussões, mediações do professor, entre 
outros aspectos.

Neste artigo, então, temos por objetivo conhecer melhor a prática 
pedagógica que pode ser chamada de projeto de letramento, o qual, 
conforme concepção de Kleiman (2000, p. 238), define-se como:

[...] uma prática social em que a escrita é utilizada 
para atingir algum outro fim, que vai além da mera 
aprendizagem da escrita (a aprendizagem dos 
aspectos formais apenas), transformando objetos 
circulares como ‘escrever para aprender a escrever’ 
e ‘ler para aprender a ler’ em ler e escrever para 
compreender e aprender aquilo que for relevante 
para o desenvolvimento e realização do projeto”. 
Os  projetos de letramento, então, dentro dessa 
perspectiva, mostram-se como práticas de ensinar 
leitura e escrita de forma significativa. Para isso, uma 
compreensão mais aprofundada sobre as bases do 
que seja letramento e sobre a pedagogia de projetos se 
mostra bastante pertinente e necessária.

OS PROJETOS DE LETRAMENTO

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa, 
às páginas 87-88, ao final do “Tratamento didático dos conteúdos”, 
de acordo com o que nos evidencia Rojo (2000, p. 35), 

sugerem e incentivam a adoção de organizações 
didáticas diferenciadas e alternativas, comentando 
as suas formas organizativas e suas vantagens para o 
ensino-aprendizagem de LP. São elas os projetos e os 
módulos didáticos. 



`

105

A autora continua:

O projeto é definido como a organização didática que 
“tem um objetivo compartilhado por todos os envol-
vidos, que se expressa em um produto final em função 
do que todos trabalham e que terá, necessariamente, 
destinação, divulgação e circulação social” na escola ou 
fora dela (idem, p. 87). São apontadas, no texto, várias 
vantagens pedagógicas da organização por projetos, 
tais como a flexibilização do tempo, o compromisso e 
o envolvimento dos alunos com as atividades e com 
a própria aprendizagem, a inter-relação necessária 
entre as práticas de uso da linguagem e de reflexão 
sobre a linguagem e seu caráter interdisciplinar e a 
possibilidade que apresentam de tratamento dos 
temas transversais (ROJO, 2000, p. 36).

Pensar, então, em projetos de letramento para o trabalho com a 
língua escrita implica pensar em ações que possibilitem a utilização 
e o domínio da escrita como formas de legitimação da cidadania. 
Como o trabalho com projetos de letramentos ancora-se nos estudos 
sobre letramento e na pedagogia de projetos, passaremos a pensar 
melhor sobre tais questões a seguir.

O QUE É LETRAMENTO?

Magda Soares, no texto Letramento e alfabetização: as muitas facetas, 
aponta para o interessante fato de ter surgido, em um momento 
histórico coincidente, em sociedades tão distintas geosocioeconômica 
e culturalmente, a necessidade de reconhecimento e renomeação de 
práticas relacionadas à leitura e à escrita, diferentes das práticas de 
ler e escrever apenas. Tal necessidade, mesmo tendo eclodido em 
meados dos anos de 1980 em variados países, surgiram de motiva-
ções variadas de um país para outro:

Nos países desenvolvidos, ou do Primeiro Mundo, 
as práticas sociais de leitura e de escrita assumem 
a natureza de problema relevante no contexto da 
constatação de que a população, embora alfabetizada, 
não dominava as habilidades de leitura e de escrita 
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necessárias para uma participação efetiva e compe-
tente nas práticas sociais e profissionais que envolvem 
a língua escrita (SOARES, 2000, p. 6).

Enquanto que, em vários países desenvolvidos, as noções de 
letramento como práticas sociais de leitura e escrita tenham surgido 
de forma independente da ideia de domínio da tecnologia da escrita, 
“no Brasil, os conceitos de alfabetização e letramento se mesclam, 
se superpõem, frequentemente se confundem” (SOARES, 2000, p. 7), 
o que, para a autora, leva “a uma inadequada e inconveniente fusão 
dos dois processos” (SOARES, 2000, p. 8).

Embora o termo letrado não possua, ainda, em dicionários brasi-
leiros, o sentido que adquiriu em nosso país, sendo originado do 
inglês literate (educated; specially able to read and write), já é comum 
entendermos tal sentido e, como nos diz Magda Soares (2000, p. 37):

Socialmente e culturalmente, a pessoa letrada já não 
é a mesma que era quando analfabeta ou iletrada, 
ela passa a ter outra condição social e cultural – não 
se trata propriamente de mudar de nível ou de classe 
social, cultural, mas de mudar seu lugar social, seu 
modo de viver na sociedade, sua inserção na cultura 
– sua relação com os outros, com o contexto, com os 
bens culturais torna-se diferente.

Para a autora, 

o indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado de 
letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, 
mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, 
pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente 
às demandas sociais de leitura e de escrita (SOARES, 
2000, p. 40), 

o que a leva a concluir que, “Enfim: letramento é o estado ou condição 
de quem se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de 
leitura e de escrita” (SOARES, 2000, p. 44). O termo letramento, no 
Brasil, surge, então para dar conta dessa situação em que apenas 
aprender a ler e a escrever não basta: é preciso competência para 
usar essa leitura e essa escrita em práticas sociais.
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PEDAGOGIA DE PROJETOS 

John Dewey (1859-1952) é o nome referência quando se pensa na 
organização de práticas pedagógicas por meio de projetos. Para ele, 
as ações ganham importância quando podem ser usadas como 
instrumento para a resolução de problemas reais.

Dewey pode ser inscrito dentro da vertente pedagógica chamada 
Educação Progressiva, a qual teve como grandes representantes 
brasileiros Anísio Teixeira e os ideais da Escola Nova. Da concepção 
deweyana estão presentes, no dia a dia escolar, questionamentos 
sobre a valorização do pensamento do aluno, a criticidade deste 
em relação à realidade, a união entre prática e teoria por meio de 
problematizações e ações que levem os alunos a avançarem em seus 
conhecimentos, democraticamente, vivendo a educação. Em publi-
cação na revista Nova Escola, on-line, Márcio Ferrari resume a ideia 
anterior nas palavras de Dewey: “Afinal, as crianças não estão, num 
dado momento, sendo preparadas para a vida e, em outro, vivendo” 
(DEWEY apud FERRARI, 2008, p. 2). Ainda, para Dewey (apud FERRARI, 
2008, p. 2), a educação “é uma constante reconstrução da experi-
ência, de forma a dar-lhe cada vez mais sentido e a habilitar as novas 
gerações a responder os desafios da sociedade”. 

Nesse contexto, o desenvolvimento de projetos no ambiente 
escolar configura-se como oportunidade para que alunos e profes-
sores exerçam a democracia nas constantes discussões coletivas 
nas etapas de desenvolvimento de tais projetos, nas quais os 
alunos podem compartilhar conhecimentos, trabalhar cooperativa-
mente, exercitar o pensamento de forma reflexiva, resultando em 
novos conhecimentos. 

Quanto a isso, Marangon e Lima (2002), estudiosos espanhóis que 
se baseiam nas ideias de Dewey, alertam para o fato de que qualquer 
projeto necessita estar atrelado a conteúdos e fazer avançar nesses 
conteúdos, realizando um planejamento de ações com metas claras 
para a conclusão de cada etapa do trabalho, conforme nos esclarece 
matéria localizada no site Educar para Crescer. Nessa direção, para 
que um projeto didático propicie ensino e aprendizagem, vários 
fatores são importantes, desde a escolha de um tema pertinente e 
coerente até a garantia de participação por parte de todos os alunos 
e professores envolvidos, caso seja uma proposta interdisciplinar.
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Na pedagogia de projetos, as ricas possibilidades de aprendi-
zagem se dão no processo sendo construído, nas dúvidas levantadas 
e pesquisadas, nas novas buscas motivadas, nas descobertas, 
construções e reconstruções do conhecimento. O professor, então, 
é um oportunizador da aprendizagem, realizando as mediações 
pertinentes para que aquilo que está sendo aprendido e ensinado 
não perca o fio de significância com a realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi apresentado, podemos concluir, então, que os 
projetos de letramento se apresentam como alternativa viável 
para um trabalho pedagógico que leve em consideração práticas 
significativas de leitura e escrita, constituindo-se uma importante 
possibilidade de reversão do quadro de insucesso escolar, questão 
complexa para a qual confluem variados aspectos. Nessa perspectiva, 
ser capaz de lidar plena e socialmente com os mais variados textos 
(orais ou escritos) é dar acesso à cidadania e, para isso, os projetos 
de letramento têm muito a contribuir.
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EDUCAÇÃO E LINGUAGEM:
Trabalhando o letramento através das aulas de 
variação linguística e língua formal e informal 
na sala de aula: um relato de experiência
Aíla Kelma de Sales1 

Luzia Kalene Fernandes

Constantin Xypas2

INTRODUÇÃO

De acordo com muitos estudiosos, níveis de letramento insufi-
cientes são alguns dos principais responsáveis pela dificuldade na 
aprendizagem da língua escrita. Na verdade, o domínio sobre os 
signos linguísticos escritos, mesmo pela criança que se alfabetiza, 
pressupõe uma experiência social que o precede – a da “leitura” do 
mundo. (FREIRE, 1984).

Desse modo, sabemos que tais níveis, na maioria das vezes, são 
determinados pela quantidade de gêneros textuais que o indivíduo 
conhece e reconhece ou com os quais tem algum tipo de contato, bem 
como pelas relações sociais que ele mantém na efetivação da leitura 
e escrita como práticas sociais. Entender esses aspectos significa 
dizer que a criança que vive em um ambiente em que se leem livros, 
jornais, revistas, bulas de remédios, receitas e outros tipos de litera-
tura, o nível de letramento será superior ao de uma criança cujos pais 
não sejam alfabetizados nem haja outras pessoas de seu convívio 
cotidiano que lhe favoreçam a atuação na sociedade grafocêntrica. 

Certos disso, tratamos aqui das aulas de Língua Portuguesa 
como um instrumento de acesso aos diversos gêneros, bem como 
de conhecimento e conscientização dos níveis de língua e linguagem. 
Nosso propósito é o de criar em nossos alunos o conhecimento e o 
uso da língua formal, sem que haja o surgimento de preconceitos 
e/ou discriminações em virtude de usos de dialetos e ou variantes 
informais da língua. Portanto, discutir e desenvolver o conhecimento 
acerca de língua formal e informal e os aspectos influenciadores 
na variação linguística constitui fator de imensa relevância, que se 
traduz em ações efetiva na sala de aula.  De acordo com Freire: 
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[...] o ato de estudar, enquanto ato curioso do sujeito 
diante do mundo, é expressão da forma de estar sendo 
dos seres humanos, como seres sociais, históricos, 
seres fazedores, transformadores, que não apenas 
sabem mas sabem que sabem (FREIRE, 1989, p. 58).

Sendo assim, o professor de Língua Portuguesa tem um papel 
fundamental no que diz respeito à efetivação do conhecimento e 
da valorização de saberes diversificados e do mundo por parte dos 
alunos. Desse modo, buscaremos fazer um projeto intensivo no 
âmbito da língua (formal e informal) e dos vários tipos de variação 
linguística, a fim de que consigamos proporcionar não só o conheci-
mento dessas variações mas principalmente que possamos valorizar 
os vários “dialetos” presentes em sala de aula, para assim atingir o 
êxito no processo de ensino aprendizagem, sem que exista o estí-
mulo ou a propagação de nenhum tipo de preconceito linguístico.

Dessa forma, a fim de embasar e dar sustentação às novas 
necessidades educacionais e sociais, que se modificam momentane-
amente e partem de um processo dinâmico, é justificável tratar sobre 
a nova abordagem de Educação sobre língua, letramento e variação 
linguística, de relatar a experiência sob o olhar de novas perspec-
tivas segundo as quais a língua deve ser vista como instrumento de 
aprendizagem. Pretende-se, assim, empreender o diferencial nas 
aulas de Língua Portuguesa. 

Trata-se de um relato de experiência sobre um Projeto realizado 
nas classes dos 7º anos do Ensino Fundamental das escolas Escola 
Municipal Professor Aluízio Gurgel no Município de Janduis/RN e Escola 
Estadual Professor Lourenço Gurgel no Município de Caraúbas/RN. 
O objetivo é o de relatar a experiência vivida desde as primeiras abor-
dagens até a sua efetivação, relatando as impressões e vivências desde 
a primeira aula, bem como os desafios e dificuldades para o plane-
jamento, as reflexões das ações em sala, até as lições apreendidas e 
conclusões alcançadas a partir da execução de atividades propostas.

METODOLOGIA

O presente estudo classifica-se como uma pesquisa de natureza 
descritiva cuja abordagem metodológica embasa um Relato de 
Experiência. Na concepção de Gil (1999), a pesquisa descritiva tem 
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como principal objetivo descrever características de determinada 
população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variá-
veis. Uma de suas características mais significativas está na utilização 
de técnicas padronizadas de coletas de dados. Complementando, 
Andrade (2002) destaca que a pesquisa descritiva preocupa-se em 
observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpre-
tá-los, sem a interferência do pesquisador. Assim, os fenômenos 
do mundo físico e humano são estudados, mas não manipulados 
pelo pesquisador. 

Vale ressaltar que, para a efetivação dessas aulas, seguiu-se um 
trajeto lógico iniciado pela captação da realidade nas duas escolas 
para identificar as necessidades temáticas, bem como buscar a 
melhor maneira de abordá-las. Assim, foram realizadas cinco ações/
aulas, que ocorreram num período de uma semana, em um total de 
cinco aulas de cinquenta minutos cada uma.

 Na primeira aula, explicamos o projeto para os alunos e pedimos 
para que eles realizassem em casa e em grupos de quatro a seguinte 
tarefa: observar e anotar os modos de se falar a Língua Portuguesa 
nas seguintes situações:

• Grupo 1 – Em um jornal falado na TV;

• Grupo 2 – Em uma novela, mais 
especificamente Malhação (Rede Globo);

• Grupo 3 – Numa conversa entre os pais e filhos;

• Grupo 4 – Num programa de rádio;

• Grupo 5 – Numa conversa do 
professor na sala de aula;

• Grupo 6 – Numa narração de um jogo de futebol.

Cada grupo deveria anotar frases, palavras e expressões ditas em 
cada uma das situações propostas.

Na segunda aula, com a turma em círculos e com as anotações 
feitas, os alunos expuseram os resultados de suas pesquisas sobre 
os modos de se falar a Língua Portuguesa. Para tanto, os grupos iam 
socializando a pesquisa com a turma e, enquanto isso, nós íamos 
promovendo debates a partir das frases, palavras e expressões ditas 
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nas diferentes situações de comunicação, instigando-os a perceber 
que as diferentes maneiras de se usar a língua dependem do contexto 
do seu uso. Além disso, o momento foi oportuno para explicarmos 
para a turma os níveis de registro da língua e para introduzirmos o 
conceito de linguagem informal/formal/norma padrão, mostrando 
os seus contextos de uso.

Na terceira e quarta aulas, formamos duplas e fomos ao laboratório 
de informática, orientando-as a acessar endereços já determinados 
por nós. Para essa atividade, escolhemos as tirinhas da Turma da 
Mônica, exatamente por elas trazerem o personagem Chico Bento, 
a fim de que a turma percebesse a diferença da linguagem usada 
entre Chico Bento e as demais personagens das tirinhas.

Após um tempo de observação, começamos 
a discutir algumas questões, a saber:

1ª Que diferenças vocês perceberam entre 
a linguagem usada pelo personagem Chico 
Bento e os demais personagens da tirinha?

2ª Em que locais vivem os personagens? 
Que personagens representam o 
meio urbano e o meio rural?

3ª Em que tirinhas a linguagem usada é mais 
próxima ao que é ensinado pela gramática 
e em que são diferentes da linguagem 
usada nas tirinhas do Chico Bento?

4ª O personagem Chico Bento frequenta a escola. 
No entanto, os seus diálogos representam a maneira 
como ele fala. Por que vocês acham que isso acontece?

5ª Embora Chico Bento não fale de acordo com as 
normas da gramática, compreendemos o que ele diz?

6ª Podemos dizer que Chico Bento 
fala errado? Por quê?

7ª Imagine a seguinte situação: Chico Bento 
precisa escrever um bilhete para a professora 
justificando sua falta à escola no dia em que foi 
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aplicada a prova de Português e solicitando uma 
nova data para fazê-la. Em que nível de linguagem 
deve ser escrito o bilhete? Justifique-se. 

Já na 5ª aula, como forma de avaliação, propusemos a produção 
de bilhetes para diferentes situações: para a mãe, avisando que está 
na casa do colega estudando; para o colega, combinando um futebol 
depois da aula; para a colega, pedindo um livro emprestado; e para a 
diretora da escola, solicitando um horário para explicar-lhe o fato de 
não estar usando o uniforme naquela semana. Após isso, os bilhetes 
foram recolhidos para que verificássemos se os alunos usaram 
adequadamente a linguagem de acordo com seus interlocutores.  

Com essas aulas, pudemos deixar bem explícita a ideia de que 
não há um Português certo e outro errado, mas sim adequado e 
inadequado, pois, como afirma Travaglia: “Todas as variedades são 
igualmente eficazes em termos comunicacionais nas situações em 
que são de uso esperado e apropriado” (TRAVAGLIA, 1996, p. 63).

REFERENCIAL TEÓRICO

Nos dias atuais, a escola é uma instituição a que é atribuída o papel 
de não apenas “transmitir” conhecimentos e cumprir o seu curri-
culum em relação às disciplinas, mas acima de tudo deve ser um 
espaço reservado para formar cidadãos conhecedores do seu papel 
na sociedade, bem como sabedores de que são iguais, mesmo nas 
diferenças e assim se tornem capazes de conviver em harmonia nos 
diversos contextos sociais.

Assim, a linguagem, que é um instrumento de práticas sociais, 
torna-se cada vez mais importante na interação entre os indivíduos e 
dessa forma não pode, em nenhum momento, mostrar-se um meca-
nismo de exclusão ou alvo para a prática do preconceito linguístico. 
Nessa direção, Leite e Callou (2002, p. 57) afirmam que: 

A variação existente hoje no português do Brasil, que 
nos permite reconhecer uma pluralidade de falares, 
é fruto da dinâmica populacional e da natureza do 
contato dos diversos grupos étnicos e raciais nos 
diferentes períodos da nossa história. São fatos dessa 
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natureza que demonstram que não se pode pensar no 
uso de uma língua em termos de “certo” e “errado”, 
“bonita” ou “feia”.

Portanto, torna-se uma obrigação que a escola, de uma vez por 
todas, passe a adotar uma nova postura no que diz respeito a essa 
temática e comece a trabalhar a língua de um modo diferente, de 
forma que todos os falares sejam valorizados, pois todos trazem 
consigo uma trajetória histórica e não é mais cabível que valori-
zemos alguns em detrimento de outros. É importante que passemos 
a criar em nossos alunos a consciência de que existem maneiras 
diferentes de uso de uma língua que não devem ser classificadas 
como “certas” ou “erradas”, enfatizando que existem inadequações 
de uso perfeitamente adequadas. Sobre isso pensemos no que diz 
Cunha (1986, p. 79): 

Nenhuma língua permanece uniforme em todo o 
seu domínio e ainda num só local apresenta um 
sem-número de diferenciações de maior ou menor 
amplitude. Porém essas variedades de ordem geográ-
fica, de ordem social e até individual – pois cada 
indivíduo tem o seu idioleto, como hoje se diz, isto é, 
procura utilizar o sistema idiomático da forma que 
melhor lhe exprime o gosto e o pensamento – essas 
variedades, reprisemos, não prejudicam a unidade 
superior da língua nem influem na consciência que 
têm os que a falam, diversamente de se servirem de 
um mesmo instrumento de comunicação, de mani-
festação e de emoção.

Nessa perspectiva, o professor de Língua Portuguesa exerce um 
papel fundamental no que diz respeito à implantação dessa prática de 
estudo da língua com base em uma visão democrática, em que seja 
possível o ensino pautado na valorização dos saberes, respeitando as 
possibilidades de variações linguísticas, e tendo como ponto de partida 
na abordagem dessa temática as duas principais formas de uso da 
língua: a língua formal e informal. Dessa forma, é necessário que o 
trabalho com os alunos parta do pressuposto de que eles precisam 
entender e compreender que essas duas formas de manifestação 
da língua são perfeitamente aceitas, o que se precisa é saber usá-las 
adequadamente nas diferentes situações de comunicação. 
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De acordo com Freire, o diálogo e a problematização são funda-
mentos da educação, e o trabalho do educador com o conteúdo 
programático não se pauta em uma 

doação ou uma imposição – um conjunto de informes 
a ser depositado nos educandos – mas à devolução 
organizada, sistematizada e acrescentada ao povo 
daqueles elementos que estes lhe entregaram de 
forma inestruturada (FREIRE, 1996, p. 98). 

Para tanto, o professor de Língua Portuguesa deverá se pautar 
nessa perspectiva, não impondo situações aos alunos, e sim 
mostrando a realidade, descrevendo-a a partir de situações coti-
dianas reais para que os alunos a compreendam pela observação e 
não pela imposição. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Durante as práticas, constatou-se que os objetivos de identificar níveis 
de registro (formal e informal); aplicar os conhecimentos relativos à 
variação linguística na produção de textos; e de reconhecer, em dife-
rentes gêneros textuais, marcas típicas da oralidade foram alcançados 
de forma satisfatória, uma vez que a interatividade e a participação 
dos alunos durante a realização do projeto tiveram bastante êxito. 
Nesse sentido, as trocas de experiências foram positivas, à medida 
que os alunos iam mostrando situações que se encaixavam ora na 
linguagem formal, ora na coloquial. Além disso, de forma espontânea, 
muitos relataram situações que viveram devido ao fato de falarem de 
um modo próprio (pois vários alunos são da zona rural).

Após as explicações, notou-se que houve uma espécie de “alívio” 
em alguns alunos por sentirem que não há nada de errado com eles, 
que apenas precisam aprender a adequar a linguagem à situação de 
uso, que não precisam ser diferentes quando estão entre familiares, 
amigos e pessoas próximas. Ademais, perceberam que a língua é uma 
questão de identidade e que criticar esse ou aquele modo é apenas 
um reflexo de uma sociedade preconceituosa que há muito tempo 
só valoriza a gramática normativa tradicional e a linguagem formal.

Essa experiência pode ser aplicada nas diversas instituições 
escolares, tanto públicas quanto privadas, por não apresentar 
dificuldades em material. Sugere-se apenas que, onde não se haja 
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laboratório de informática, o professor substitua a atividade do labo-
ratório pelo uso de músicas que explicitem a diferença entre as 
variantes apresentadas.

Desse modo, tal projeto de intervenção foi bastante satisfatório 
no âmbito da sua efetivação nas salas de aula, haja vista que conse-
guimos implantar em nossos alunos uma visão de língua como 
instrumento de socialização e inclusão. Eles entenderam que a língua 
apresenta várias possibilidades de manifestações e temos apenas 
de aprender a valorizar todas elas e transformar o inadequado em 
adequado de acordo com cada situação de comunicação. 
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CONTRIBUIÇÕES SEMÂNTICAS 
DAS PRÁTICAS DE LETRAMENTO 
PARA A PRODUÇÃO DE UM 
ARTIGO DE OPINIÃO EM AULAS 
DE LÍNGUA PORTUGUESA
Maria Inês Batista Campos1

Isabel Endres Gomes2

INTRODUÇÃO

Entramos no século XXI com uma realidade educacional que neces-
sita despertar nos alunos do Ensino Fundamental habilidades de 
leitura e de escrita para atuarem em diversos contextos sociais, para 
além da realidade escolar. Dessa forma, as situações propostas em 
salas de aula devem estar baseadas em práticas interativas reais 
que circulam em várias esferas da sociedade, buscando favorecer 
o reconhecimento e a inserção dos discentes de maneira reflexiva, 
crítica e transformadora nos mais variados meios que determinam 
a sociedade atual.

Nesse cenário, as aulas de Português, muitas vezes, não consi-
deram essas interações comunicativas presentes na sociedade e 
reconhecidas pelos discentes. Baseiam-se em recortes de textos 
desvinculados de suas esferas de circulação elegendo leituras e 
interpretações lineares. Diante desse quadro, é preciso reconhecer 
que as situações didático-pedagógicas devem estar pautadas em 
variados contextos de produção, decorrendo as diversas formas de 
uso dos recursos linguísticos da ampliação das possibilidades de 
leitura. Assim, o jovem aprendiz será capaz de reconhecer-se como 
foco nessas situações e isso tornará o ensino um processo mais 
dinâmico e significativo. 

 Ademais, as aulas de português precisam pautar-se em um novo 
olhar sobre o desenvolvimento de competências leitoras e escritoras 
exigidas em variadas situações de letramento que norteiam as 
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atividades sociais e têm sido alvo de muitas análises e discussões. 
A esse respeito, Santos (2008, p. 120) ressalta a necessidade de 
ampliação dessas discussões levando em consideração a função da 
escola no “desenvolvimento de habilidades e competências neces-
sárias ao uso social da escrita”.

ESTUDOS SOBRE PRÁTICAS DE LETRAMENTO E 
O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NA ESCOLA

Alfabetização e letramentos são dois atos complementares do 
processo em que a criança aprende a ler e escrever, mas não podem 
ser considerados sinônimos. Mollica et al. (2012, p. 114-115) definem 
essas duas ocorrências da seguinte forma:

Por alfabetização se entende a etapa pela qual a criança 
(ou o adulto) passa para adquirir o sistema convencional 
de uma escrita alfabética e ortográfica, ou seja, para 
aprender a fazer a decodificação grafo-fonêmica. A 
alfabetização implica, portanto, o conhecimento estrito 
do código linguístico. O letramento, por sua vez, é um 
termo utilizado para designar o uso social da escrita.

Há muitas afirmações sobre alfabetização e letramento, mas 
estudos comprovam que as teorias e metodologias referentes a 
esses assuntos não são excludentes, “a alfabetização e o letramento 
são indissociáveis e interdependentes” (MOLLICA et al., 2012, 
p. 217). Assim, para o professor fazer uso de recursos que sejam 
capazes de possibilitar esses processos, é necessário conhecer 
as características específicas de seus alunos, buscando aplicá-los 
de modo preciso e criativo com vistas a desenvolver a autonomia 
leitora e escritora dos discentes.

Nessa direção, a possibilidade de circular pelas várias esferas 
deve ser estimulada desde as séries iniciais do Ensino Fundamental. 
Quanto ao processo de alfabetização, compete ao professor desen-
volver as capacidades orais de seus alunos para auxiliar nessa etapa 
de aprendizagem. 

No final do século passado, já havia sido destacada a relevância de 
considerar a oralidade no período de alfabetização. Mesmo que esse 
processo se inicie oficialmente quando a criança chega ao primeiro 
ano do Ensino Fundamental, considera-se que ela já participa de 
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eventos em que a oralidade é bem desenvolvida. Desde o seu nasci-
mento, a criança está exposta a situações que evidenciam a leitura e 
a escrita, por isso, passa a estabelecer uma compreensão do sistema 
linguístico para comunicar-se, como afirmam Assunção, Mendonça 
e Delprino (2013). 

Cabe à escola proporcionar situações de ensino e aprendi-
zagem que considerem a oralidade de forma relevante, já que é 
nesse ambiente que se busca o aprimoramento das competências 
relacionadas à linguagem. Segundo as pesquisadoras Assunção, 
Mendonça e Delprino (2013, p. 167), “a criança vai à escola para 
aprender e ampliar os usos da língua, ouvindo e falando, lendo e 
escrevendo”. Portanto, quando o educador dá lugar a práticas didá-
tico-pedagógicas que priorizam a oralidade, oferece recursos para 
o desenvolvimento da identidade da criança, sendo capaz de reco-
nhecer-se num contexto sociocultural e histórico e, principalmente, 
de expressar-se de maneira autônoma sobre seus valores.

Mesmo estando ciente de que a criança tem certa compreensão 
sobre sua língua materna, a escola acaba priorizando, durante a 
alfabetização, a escrita, deixando de valorizar a voz e o pensamento 
do educando. Para que isso não ocorra, durante a fase escolar, os 
discentes devem ser colocados em contato com situações que favo-
reçam o estudo da língua, tendo como objetivo o domínio tanto da 
língua falada quanto da escrita. Pensando nisso, Assunção, Mendonça 
e Delprino (2013, p. 171) propõem que os saberes que a criança traz 
“são construídos nos contextos sociais da comunidade e nas redes 
de interação da criança e servem de base para a construção de novos 
saberes adquiridos na escola, principalmente a língua escrita”. 

  Para tanto, existem muitos gêneros orais úteis como suportes 
no preparo de situações de aprendizagens que, se abordados, favo-
recem o desenvolvimento comunicativo dos discentes. Porém, o 
professor deve estar atento às necessidades dos alunos e propor-
cionar formas de aprendizagens que garantam o desenvolvimento 
das variadas maneiras de usos da linguagem, faladas, escritas, nas 
modalidades coloquial ou culta. Sobre essa função esperada do 
educador, Assunção, Mendonça e Delprino (2013, p. 177) destacam:

Depende principalmente de o professor levar o aluno 
a compreender que existem vários modos de falar e 
que todos são considerados corretos, embora seja 
necessário adequar sua fala à situação de uso. Por 
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isso o professor deve facilitar ao aluno o acesso ao 
conhecimento da língua culta tanto na modalidade 
escrita quanto na oral.

Mesmo sabendo que alguns educadores não dominem ou façam 
uso do ensino da oralidade em suas práticas, é imprescindível ter a 
consciência sobre a formação linguística tanto oral quanto escrita do 
educando. Dessa forma, garante-se ao aluno o direito de atuar com 
competência nos diferentes eventos comunicativos. 

A PRESENÇA DOS PROJETOS DE LETRAMENTO 
NO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM 
ORAL E ESCRITA DOS DISCENTES

A busca pelas mudanças nas práticas do ensino de Língua Portuguesa 
tem sido foco de análises e reflexões para que elas ocorram de 
forma significativa tanto para o docente quanto para o discente. 
Nesse cenário, o professor de língua materna atualmente precisa 
destacar em seus planos de ensino práticas comunicativas intera-
tivas, presentes nos vários letramentos que circulam na sociedade. 
Nessa perspectiva, Oliveira (2008, p. 94) discute a importância dessa 
visão na “formação docente e na ressignificação das práticas de 
leitura e escrita no contexto escolar”. 

Ao propor novos significados em suas práticas, esse profissional 
demonstra um interesse em eleger práticas de ensino-aprendizagem 
envolvendo as novas teorias sobre letramento. A esse respeito, 
essa autora afirma: “alguns professores e profissionais da educação 
têm-se preocupado em desenvolver programas de trabalho que 
considerem os processos dialógicos de ensino-aprendizagem” 
(OLIVEIRA, 2008, p. 95). 

Para viabilizar essa transformação, o trabalho com projetos tem 
sido constante no cotidiano escolar, visto que considera a prática 
como uma ferramenta para o desenvolvimento de saberes em um 
cidadão em formação. Assim, o ensino pautado em projetos assume 
uma função de disponibilizar recurso para uma atuação cidadã 
no meio em que o indivíduo está inserido, pois, a partir de ações 
planejadas, o jovem torna-se capaz de “tomar decisões, assumir 
responsabilidades, no sentido de ser consciente dos seus atos, 
e escrever a sua própria história” (OLIVEIRA, 2008, p. 99).  
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Sob essa ótica, as aulas de língua materna mantidas com caráter 
tradicionalista – que elegem a leitura e a interpretação de fragmentos 
textuais e uma análise linguística baseada na repetição de modelos 
prontos retirados de enunciados descontextualizados – não auxiliam 
o desenvolvimento e o aprimoramento das capacidades linguísticas 
do educando. No entanto, quando a teoria e a prática estão rela-
cionadas, oferecem oportunidades reais para a compreensão da 
linguagem e das características das práticas de letramento vinculadas 
aos eventos sociais da atualidade. 

Em relação à escola, é reconhecida como principal espaço para 
realização de projetos, buscando, por meio das práticas de letra-
mento, a apropriação efetiva tanto da leitura quanto da escrita para 
interação nos diversos contextos sociais. A pesquisadora Oliveira 
(2008, p. 115) corrobora com essa ideia, quando afirma: 

No que diz respeito particularmente à dimensão do 
letramento, os projetos possibilitam o uso social e 
efetivo da leitura e da escrita, motivado por ocasiões em 
que os sujeitos escrevem e leem com vistas a demandas 
e necessidades comunicativas tanto no plano individual 
quanto no comunitário (da escola ou fora dela). 

Dessa forma, os processos de ensino aprendizagem tornam-se 
mais significativos e possibilitam reflexão, elaboração coletiva do 
conhecimento, além de desenvolver autonomia dos atores desses 
processos. Logo, os projetos devem ser incorporados na rotina 
escolar visando à apropriação da leitura e da escrita necessária nos 
mais variados eventos de letramentos que circulam na atualidade.

Nessa perspectiva, para que o indivíduo sinta-se parte constitu-
tiva da sociedade, deve estar seguro quanto às formas de uso da 
linguagem. Tanto a língua escrita quanto a falada são parte das inte-
rações comunicativas desse indivíduo, portanto, a escola necessita 
reconhecer seu papel de orientar sobre os mais variados processos 
comunicativos. Acerca dessa função, Santos (2008, p. 119) postula:

Implica ainda em assumir uma nova postura em 
relação às questões de linguagem e à educação, 
imprimindo-lhes uma concepção mais crítica. Nessa 
nova concepção, o ensino da língua materna deve ser 
gerador de práticas de leitura, de escrita e de reflexões 
sobre a língua, como práticas situadas historicamente, 
vivenciadas subjetiva e coletivamente.
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Um recurso relevante no trabalho com projetos de letramento é a 
possibilidade de se desenvolver atividades interdisciplinares. Segundo 
Santos (2008, p. 122), “um estudo interdisciplinar permite a criação 
de um novo objeto, sem que esse pertença especificamente a uma 
determinada disciplina”. Essas práticas são capazes de desenvolver a 
autonomia leitora e escritora dos alunos, pois os colocam em contato 
com um mesmo objeto sob diferentes perspectivas de análise. 

A ressignificação das práticas educacionais favorece a apren-
dizagem tanto do aluno quanto do professor, visto que o docente 
vê-se como orientador desse processo e não como um transmissor 
de saberes. Desse modo, a troca por meio das práticas dialógicas 
evidencia o respeito aos conhecimentos prévios dos discentes, às 
suas experiências de vida e a possibilidade de garantir autonomia 
para esses indivíduos na busca e no desenvolvimento do conheci-
mento. Sendo assim, instaura-se uma “relação de parceria, favorável 
à troca de experiências” (cf. SANTOS, 2008). 

Ainda sobre esse papel esperado do professor, sendo parte 
relevante do projeto de letramento, segundo Santos (2008, p. 123), 
sua função passa a ser de um “agente de letramento”. Essa autora 
destaca uma definição proposta por Kleiman (2006 apud SANTOS, 
2008, p. 123) de que um professor-agente de letramento funciona 
como “um promotor das capacidades e recursos de seus alunos 
e suas redes comunicativas para que participem das práticas 
sociais de letramento, as práticas de uso da escrita situadas, das 
diversas instituições”. 

As atividades pedagógicas devem propor novas formas de inte-
ração entre seus atores e os objetos de ensino. No caso de Língua 
Portuguesa, os projetos de letramento podem colaborar na apro-
priação das competências de leitura e escrita necessárias para uma 
atuação crítica e autônoma na sociedade e a atuação do educador 
como uma “ponte” na construção desses saberes.

Variações linguísticas e inadequações 
ortográficas: instrumentos para o desenvolvimento 
das habilidades de uso da língua 

Ao levar em consideração novas propostas de ensino que relacionem 
o discente com os objetos de estudo, pesquisas da sociolinguística 
têm contribuído de forma relevante sobre as variações linguísticas 
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apresentadas pelos falantes de Língua Portuguesa. Portanto, essa 
disciplina tem auxiliado na educação de “minorias socioeconômicas” 
(BORTONI-RICARDO; OLIVEIRA, 2013, p. 47), garantindo a aprendi-
zagem a uma maior parcela de educandos.

Nas práticas de ensino e aprendizagem, os alunos apresentarem 
dificuldades em atividades de leitura e interpretação de textos. Isso 
pode ser justificado pelo fato de os materiais de apoio didático 
possuírem conteúdo distante da realidade dos discentes. Segundo 
Bortoni-Ricardo e Oliveira (2013, p. 47), “O que dificulta a compre-
ensão não são apenas as diferenças linguísticas, mas as referências 
a um mundo letrado a que eles não têm acesso”.

É errôneo o pensamento de que a escola não deve corrigir as 
produções orais dos alunos. Como falantes nativos da língua, é 
necessário que os discentes reconheçam os variados recursos 
linguísticos oferecidos pela escola e os utilizem de forma correta 
dentro de um determinado contexto comunicativo. A esse respeito, 
as autoras Bortoni-Ricardo e Oliveira (2013, p. 48) afirmam:

De acordo com sua tradição, a sociolinguística rejeita 
e sempre rejeitou a ideia de erros no repertório dos 
falantes nativos de uma língua. Tudo aquilo que na 
sociedade é visto como erro na fala das pessoas, na 
visão da sociolinguística é tido como uma inadequação, 
ou seja, um evento ou ato de fala que não atende às 
expectativas do ouvinte em função dos papéis sociais 
de um e outro. O que a sociedade chama de erro é, 
então, um desencontro entre a produção do falante 
e a expectativa dos ouvintes em função do contexto 
social onde a interação se processa. 

Considerando esses pressupostos teóricos, devem-se buscar 
formas eficientes de tratar essas inadequações. Nessa direção, um 
trabalho que evidencie as variantes linguísticas para estudar as 
normas de prestígio pode aproximar o aluno de diferentes esferas 
de letramento e contextos de produções. Por exemplo, atividades 
de análise e comparação da linguagem em variadas formas de uso 
levam o aluno à ampliação de seu repertório de maneira dinâmica 
e significativa. Dessa forma, os alunos tornam-se capazes de reco-
nhecer as operações linguísticas pertinentes aos diferentes contextos 
de produção. Sobre essa argumentação, Bortoni-Ricardo e Oliveira 
(2013, p. 53) fazem uma relevante constatação: 
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Aos alunos não se podem sonegar os recursos linguís-
ticos que os habilitarão a modular sua fala (e sua 
escrita) conforme o que se espera deles, em qualquer 
papel social que tenham de desempenhar. Aprender 
na escola que existem modos diferentes de falar, que 
podemos ajustar de acordo com as circunstâncias, é 
um passo importante na formação de nossos jovens.  

No que diz respeito às variações linguísticas, há as que são utili-
zadas nas produções orais dos sujeitos, mas o código ortográfico 
não possibilita essas variações. Portanto, o docente não pode consi-
derar isso como inadequações na escrita e sim atos de violação de 
um acordo ortográfico e “não pode também ignorar uma palavra 
com erro ortográfico” (BORTONI-RICARDO; OLIVEIRA, 2013, p. 55). 
Os erros ortográficos dos alunos devem ser considerados como opor-
tunidade de reflexão e planejamento de atividades a ser realizadas 
pelo professor para que os discentes passem a dominar de maneira 
progressiva e eficaz a “tecnologia da escrita” (BORTONI-RICARDO; 
OLIVEIRA, 2013, p. 56). 

Nesse processo, é indiscutível o papel da escola e dos educadores 
na formação de jovens cidadãos capazes de transitar pelas várias 
esferas sociais com reconhecimento e liberdade. No entanto, isso só 
será possível se houver um trabalho pedagógico reflexivo e planejado 
capaz de instrumentalizar o discente a utilizar as variantes padroni-
zadas tanto na escrita quanto na fala, de acordo com o contexto de 
comunicação em que estiver inserido.



`

127

A APLICAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO 
NO ENSINO DA ESCRITA ARGUMENTATIVA

Este relato foi norteado por uma sequência didática desenvolvida 
para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II, para o ensino da 
língua materna, proposta pelo Currículo da Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo. A situação de aprendizagem proposta por mim, 
professora da turma, com base no Caderno do Aluno, (Vol. 2, 2013) 
da Secretaria do Estado de São Paulo, tinha como objetivos o estudo 
da função do gênero artigo de opinião; a estrutura; as características 
da linguagem que o compõe, com base em argumentos; e a produção 
de um artigo de opinião. Os trabalhos foram realizados no primeiro 
semestre do ano letivo de 2013 e tiveram duração de 10 horas/aulas.

Em relação ao projeto político-pedagógico da escola, elaborado 
com todos os agentes da comunidade escolar, objetivou o desenvol-
vimento da autonomia dos educandos para se tornarem cidadãos 
atuantes nos diversos contextos sociais. Dessa forma, as atividades 
pertencentes à sequência didática de Português buscaram relacionar 
o discente com as várias capacidades de leitura, compreensão, de 
apreciação e réplica, cujo foco principal era o de ampliar as práticas 
de leitura e escrita no ambiente escolar.  Essas atividades favore-
ceram a apropriação de ferramentas para a formação de leitores/
escritores autônomos tornando-os capazes de atuar com proficiência 
numa sociedade letrada.

Quanto à esfera evidenciada, foi a jornalística, priorizando o 
estudo do gênero artigo de opinião sobre a temática do racismo no 
Brasil. O estudo desse gênero é proposto em seis etapas, quais sejam: 
sondagem sobre os conhecimentos prévios dos alunos; contato com 
textos do gênero em questão; debate sobre o tema principal; análise 
e compreensão das características que regulam o objeto de estudo; 
elaboração de artigos de opinião; correção e finalização dos textos 
para compor uma coletânea de artigos da turma.
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RELATO DAS EXPERIÊNCIAS DE ENSINO/
APRENDIZAGEM NO DECORRER DAS ATIVIDADES 
PARA ELABORAÇÃO DE UM ARTIGO DE OPINIÃO

Na primeira parte da sequência, buscando realizar uma sondagem 
sobre o que os alunos pensam sobre o tema racismo, foi proposta 
uma questão publicada na Folha de S. Paulo, no caderno Opinião, em 
18/11/06, questionando “O Brasil é um país racista?”. Esperava-se que 
os alunos revelassem o que pensavam e sabiam sobre o tema e se já 
tinham vivenciado alguma situação em que o tema se fez presente. 
A esse respeito, dez alunos se manifestaram dizendo que já haviam 
presenciado situações que consideraram atos racistas e por isso 
afirmaram haver racismo no Brasil. Os outros alunos se calaram e 
foram questionados por mim, professora da turma, se gostariam de 
comentar algo, porém, responderam negativamente. 

Ao perceber que muitos estavam calados, sugeri que se reunissem 
em grupos de quatro pessoas e que chegassem a uma conclusão, 
agora justificando os motivos que os levaram a determinado posi-
cionamento. Desse modo, oito grupos foram formados e apenas um 
deles afirmou que o país não é racista, pois muitas vezes as pessoas 
levam alguma brincadeira a sério ou julgam sem conhecer as reais 
intenções dos que estão envolvidos.

Na segunda etapa da sequência de atividades utilizando, um 
projetor, apresentei aos alunos os artigos com os títulos O racismo 
como consequência, de Antonio Sergio Alfredo Guimarães e O tempo 
não para, de Mary Lucy Murray Del Priore, ambos publicados na Folha 
de S. Paulo, em 18 de novembro de 2006, no Caderno Tendências/ 
Debates. Realizei a leitura em voz alta e solicitei que, em duplas, 
fizessem um levantamento dos argumentos que sustentam a opinião 
dos dois autores. 

Em seguida, foi realizado um debate. Na ocasião, propus ques-
tionamentos sobre os textos, sobre os argumentos encontrados, 
se após a leitura mudaram a forma de pensar e se com a leitura 
conseguiram encontrar mais elementos para sustentar as opiniões. 
Nesse momento, os que mais participaram foram os mesmos alunos 
que se manifestaram anteriormente. Ao finalizar a atividade, destaquei 
as principais características que regulam o gênero artigo de opinião.
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Dando continuidade, os alunos foram orientados a retomar 
as duplas e foram analisar os textos e organizar as informações 
num quadro, como sugere o Caderno do Aluno, 9º ano, Vol. 2, 
p. 28-29, 2013. Após completarem os quadros, foi realizada nova-
mente uma conversa sobre as informações encontradas.

Nessa situação, os alunos foram orientados sobre a produção 
de um artigo de opinião. A partir disso, fiz o levantamento de alguns 
temas juntamente com os estudantes e pensamos em questões polê-
micas que possibilitassem a divisão de opiniões. O tema escolhido 
foi “A internet é prejudicial aos jovens?”. 

Ficou definido que um grupo da sala seria responsável pela 
produção de artigos contra o tema e, a outra metade, favorável a ele. 
Na sala de informática, a pesquisa foi realizada para o levantamento 
de informações e argumentos para sustentar as opiniões e, enfim, a 
elaboração dos textos. De volta à sala, os alunos contaram com uma 
aula para redigir seus textos e levaram para casa para fazer a revisão.

Na aula seguinte, as produções foram socializadas. Em duplas, 
os alunos trocaram os textos e conversaram sobre as produções. 
Em seguida, as produções foram entregues para avaliação quanto 
a dois aspectos, a saber: 1) se as orientações sobre adequação da 
linguagem eram pertinentes ao artigo de opinião e se os argumentos 
apresentados sustentavam os pontos de vista; 2) se houve emprego 
correto dos mecanismos de coesão. Após essa intervenção, os textos 
foram devolvidos para ser reescritos e para compor uma coletânea 
de textos da turma. Eles terminaram expostos na biblioteca da escola.

Seguem trechos de duas produções realizadas pelos alunos:

J. A., 14 anos, 9º ano.
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L. S., 14 anos, 9º ano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Propor atividades em sala de aula que evidenciem a participação 
oral dos alunos constitui oportunidade para o desenvolvimento da 
linguagem. Com essa prática, os aprendizes adquirem segurança 
para interagir e ser ouvidos. Há muitas dificuldades que precisam 
ser trabalhadas e o processo de aprimoramento das variantes 
linguísticas dentro dos contextos comunicativos não é fácil. Logo, as 
necessidades dos discentes em relação ao domínio desses saberes 
não se resolverão em apenas uma situação de aprendizagem.

As aulas de Português não devem eleger apenas uma forma 
por meio da qual o educando informe a sua maneira de pensar. 
Devem conduzir ao reconhecimento de o aluno ser capaz de aprender 
diferentes práticas de leitura e de escrita, nos mais variados contextos 
comunicativos, despertando o interesse pelo estudo da língua materna. 
Nessa direção, segundo Santos (2008, p. 128), quando se aprende sobre

os papéis sociais da escrita, em situações de ensino, 
os alunos entendem mais facilmente que o seu 
domínio pode dar-lhes empoderamento e condições 
para a ação sobre o mundo, interagindo e coope-
rando com os outros.

Por essa razão, o trabalho docente não pode ser pautado em 
práticas tradicionalistas que silenciam o aprendiz e se baseiam em 
repetições de enunciados descontextualizados. Práticas como essas 
não despertam a autonomia e o reconhecimento do jovem como 
parte principal dos eventos didático-pedagógicos. Dessa forma, as 
competências e habilidades ligadas ao reconhecimento da língua 
não serão desenvolvidas.
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É preciso, portanto, que o espaço escolar ressignifique suas 
práticas e destaque situações que ampliem as capacidades comuni-
cativas e interativas dos sujeitos que dela fazem parte. Nesse cenário, 
alunos e professores devem se completar um auxiliando o outro no 
processo de aprendizagem. O conhecimento oferecido por meio do 
diálogo leva os aprendizes ao encontro de si mesmos, (re)conhe-
cendo seus papéis na sociedade por meio de um olhar que considera 
a reflexão e a crítica como instrumentos para o aluno progredir em 
seu processo de interação social.
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3ª SEÇÃO
Trabalhos pedagógicos 
nas séries iniciais

ATIVIDADE INTERATIVA

1. Assista ao vídeo sobre narrativas infantis no link 
abaixo e crie um plano de aula on-line sobre o tema.

PENSAMENTO INFANTIL – A NARRATIVA DA 
CRIANÇA DA FALA AO TECLADO – CD II

https://www.youtube.com/watch?v=1pyojtilb4Y
https://www.youtube.com/watch?v=1pyojtilb4Y
file:///C:\\Users\\Had\\Downloads\\organizece.com\\cecilia


ANÁLISE LINGUÍSTICA 
NOS ANOS INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL
Fundamentos e práticas
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INTRODUÇÃO

O livro “Os doze trabalhos de Hércules” – organizado por Stella Maris 
Bortoni-Ricardo e Veruska Ribeiro Machado – aborda questões 
consideradas problemáticas no ensino de língua materna no atual 
contexto educacional brasileiro. O ensino de gramática nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental, doravante EF, está entre os doze 
problemas discutidos na obra.

Maria do Rosário do Nascimento Ribeiro Alves, autora do capí-
tulo sobre o ensino de gramática, alega que esse é considerado 
um problema devido à ênfase dada ao aprendizado da nomencla-
tura gramatical em prejuízo da reflexão sobre os usos da Língua 
Portuguesa (LP). A autora, então, evidencia a afirmação com dados de 
uma pesquisa etnográfica: episódios de uma aula de revisão grama-
tical ministrada em uma turma de 5º ano de uma escola pública do 
Distrito Federal. Com visitas a escolas públicas e privadas do país, 
pode-se verificar que aulas de revisão gramatical, como as descritas 
na pesquisa, ainda são muito comuns nas séries iniciais.

O presente artigo visa ampliar tal debate, apresentando alterna-
tivas de trabalho pedagógico que buscam apontar respostas viáveis 
para os seguintes questionamentos: (a) “Como subverter o ensino 
de língua que se pauta em padrões normativos fixos e que muitas 
vezes não revela a realidade linguística dos falantes do Português 
brasileiro nos dias de hoje?”; (b) “Como estruturar uma concepção 
de ensino de língua que leve em conta a funcionalidade do idioma?”.
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As atividades de Análise Linguística (AL) sugeridas para os anos 
iniciais do EF estão fundamentadas nas concepções de ensino de 
língua materna defendidas pelos pesquisadores Antunes (2007), 
Geraldi (1991), Neves (2010), Oliveira (2010), Possenti (2008), Travaglia 
(2013), entre outros.

Ademais, este artigo estrutura-se nas seguintes seções: sucinta 
apresentação das noções de ensino de gramática e análise linguística, 
seguida por sugestões de atividades de análise linguística de alguns 
gêneros textuais selecionados pelos autores e, por fim, algumas 
considerações sobre a importância da inserção da análise linguística 
no ensino de LP nas séries iniciais do EF.

O ENSINO DE GRAMÁTICA X ANÁLISE LINGUÍSTICA

A Língua Portuguesa do Brasil Colônia, marcada pela influência direta 
das línguas africanas e indígenas, em todos os níveis – lexical, sintático 
e fonético, por exemplo, seguiu como uma língua alternativa a outra 
variedade de português, mais resistente às interferências, utilizada 
em contextos sociodiscursivos de prestígio, por uma pequena parcela 
da população ligada à alta sociedade, a qual era alimentada por influ-
ências europeias6. Segundo Alves (2013), os fatos históricos relativos 
ao ensino de Língua Portuguesa no Brasil – ensino da língua por 
professores portugueses e a ênfase quanto ao ensino da retórica e da 
poética, derivada da prática de ensino do Latim – tiveram e ainda têm 
forte influência nas práticas pedagógicas da disciplina em todo o país.

Neves (2006) e Antunes (2007) afirmam que a base das aulas de 
LP são “aulas de gramática”. Ressaltam, inclusive, o caráter polis-
sêmico do termo “gramática”, já que tal vocábulo pode nomear: 
“conjunto de regras interiorizadas que definem o funcionamento 
de uma língua”; “conjunto de normas que contemplam os usos 
considerados aceitáveis na língua prestigiada”; “estudo cientí-
fico dos fatos da linguagem”; “disciplina de estudo nas escolas” 
e “compêndio descritivo-normativo da língua”.

A esse respeito, Antunes (2007) destaca a ideia de que há grandes 
equívocos quanto à concepção de que o professor e o aluno carregam 
consigo o conhecimento do que é ensinar/aprender Português. 
Como é sabido, o foco do processo de ensino-aprendizagem da 
língua pauta-se, principalmente e, em alguns casos exclusivamente, 
na noção de “norma culta” e seu ensino. Dessa forma, há a prática 

6 Segundo Basso e Ilari (2011, 
p.77), “Há bons motivos para 
acreditar que esta última 
variedade foi por muito tempo 
minoritária. O mais forte é 
que ela se sustentou, sempre, 
numa comunidade de falantes 
numericamente reduzida; 
além disso, ela foi a norma das 
pessoas cultas e da escola”. 
[[NÃO ENCONTREI ESSES 
AUTORES NAS REFERÊNCIAS]]
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de ensino de gramática com foco normativo, baseando-se em regras 
prescritivas de maneira descontextualizada dos usos da língua em 
diversas situações comunicativas.

Em sentido contrário a esse, Travaglia (2013) aponta para um 
ensino de língua materna, profícuo e funcional, e discorre sobre os 
quatro tipos existentes de focalização da gramática em atividades 
de sala de aula: a teórica, a normativa, a de uso e, finalmente, a 
reflexiva, na qual a prática de ensino de LP nas séries iniciais – e na 
educação básica – deveria se alicerçar, prioritariamente7.

Ademais, Antunes (2007) ressalta o caráter improdutivo do ensino de 
LP pautado em habilidades metalinguísticas em detrimento do trabalho 
com o desenvolvimento das habilidades epilinguísticas8. Nessa direção, 
os PCN corroboram as reflexões da autora ao salientar que

[...] tem-se discutido se há ou não a necessidade de 
ensinar gramática. Mas essa é uma falsa questão: a 
questão verdadeira é para que e como ensiná-la. [...] 
as situações didáticas devem centrar-se na atividade 
epilinguística, na reflexão sobre a língua em situações 
de produção e interpretação, como caminho para 
tomar consciência e aprimorar o controle sobre a 
própria produção linguística. E, a partir daí, introduzir, 
progressivamente os elementos para uma análise de 
natureza metalinguística. O lugar natural, na sala de 
aula, para esse tipo de prática parece ser a reflexão 
compartilhada sobre textos reais (BRASIL, 2001, p. 39).

Por sua vez, Oliveira (2010), em “O ensino pragmático de gramá-
tica”, vai ao encontro das propostas supracitadas, apresentando a 
concepção tridimensional da gramática – forma, significado e uso – e 
a consequente valiosa contribuição ao ensino de LP9. Além disso, com 
base em todas as referências teóricas já relacionadas, concorda-se com 
Possenti (2008, p. 36) ao defender a necessidade de “não se aprender 
por exercícios, mas por práticas significativas”. Geraldi (1991), então, 
aponta para a prática da análise linguística (AL) como o estudo das 
diferentes formas do dizer – reflexão sobre a língua e a linguagem – 
tendo em vista os fenômenos gramaticais, textuais e discursivos.

Em suma, concebe-se que a análise de palavras e frases isoladas, 
a memorização de regras e nomenclaturas, a realização de exercícios 
desprovidos de qualquer funcionalidade não satisfazem os propó-
sitos das aulas de LP nos anos iniciais do EF, visto que tais recursos 

7 Tendo em vista as diferentes 
abordagens quanto ao ensino 
de gramática das aulas de 
Língua Portuguesa, Travaglia 
(2009) defende que o professor 
poderá trabalhar com quatro 
formas de focalizar a gramática, 
explicitadas resumidamente 
a seguir: a) gramática teórica 
– trabalha-se a nomenclatura 
própria da gramática 
descritiva; b) gramática 
normativa – valoriza-se a 
norma culta em detrimento 
das demais variedades 
da língua; c) gramática de 
uso – realizam-se exercícios 
estruturais, refletindo sobre os 
recursos e as regras da língua 
nas diferentes variedades 
linguísticas, inclusive a culta 
e d) gramática reflexiva – 
privilegiam-se os efeitos de 
sentidos dos elementos/
fatos linguísticos.

8 Segundo os PCN (1996), nas 
atividades epilinguísticas, a 
reflexão sobre a língua está 
pautada no uso, no próprio 
interior da atividade linguística 
que se realiza. Portanto, 
principalmente nas séries 
iniciais, é imperativo que as 
atuações didáticas realizem-se 
em torno dessa concepção, 
cuja abordagem assemelha-se 
à prática da gramática reflexiva, 
sugerida por Travaglia (2009). 
[[NÃO ENCONTREI NAS 
REFERÊNCIAS]]

9 Oliveira (2010) fundamenta 
a concepção tridimensional 
de gramática nas postulações 
de Hymes (1991) que afirma 
que, no termo “gramática”, 
coexistem três dimensões 
concatenadas umas às outras: 
a formal ― elementos que 
compõem a estrutura e a 
função sintática; a semântica 
― o significado, a ideia; e a 
pragmática ― adequação 
aos gêneros textuais em que 
é usado.
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pouco contribuem para a formação do aluno-leitor e produtor de 
textos.  Como alternativa, sugere-se um trabalho pedagógico mais 
contextualizado e menos metalinguístico de tal forma que alunos 
percebam o funcionamento real dos elementos gramaticais. A prática 
de ensino de LP nos primeiros anos de escolarização deve visar à 
formação de usuários da comunicação escrita e falada, alunos com 
a capacidade sociocomunicativa bem desenvolvida. Dessa forma, 
as atividades propostas, a seguir, buscam contemplar o estudo de 
questões gramaticais relevantes para a compreensão do funciona-
mento da língua em textos.

PROPOSTAS DE ANÁLISE LINGUÍSTICA

As atividades descritas configuram-se apenas como possibilidades 
para um trabalho pedagógico consoante com as concepções acima 
expostas. Cabe a cada professor regente pesquisar, elaborar, 
executar e avaliar intervenções didáticas para favorecer a apren-
dizagem dos alunos quanto aos usos linguísticos, de modo que, 
nas atividades propostas, sejam contempladas as características 
linguísticas próprias do gênero textual em foco, concebidas como 
integrantes na construção do(s) sentido(s) do texto e como subsidi-
ários ao processo de leitura e produção.

ANÁLISE LINGUÍSTICA DE TEXTOS EM 
QUE A TIPOLOGIA TEXTUAL DOMINANTE 
É A DESCRIÇÃO DE AÇÕES (GÊNERO 
SELECIONADO: RECEITA CULINÁRIA)

Antes de apresentar o texto, o professor deve revisar com os alunos 
as várias finalidades da leitura no cotidiano. Essa revisão pode ser 
realizada por um processo de “andaimagem”10 conhecido como IRA 
(iniciação – resposta – avaliação), em que o professor faz uma pergunta 
retórica ou apresenta um problema ao grupo, utiliza as respostas 
dadas pelos alunos como um diagnóstico e intervém com correções 
e novas questões ao grupo. Nesse sentido, são feitas perguntas 

10 Conforme Bortoni-Ricardo 
et al. (2010), o conceito de 
andaime é metafórico e se 
refere “a um auxílio visível ou 
audível que um membro mais 
experiente de uma cultura 
pode dar ao aprendiz”. [[NÃO 
ESTÁ NAS REFERÊNCIAS]]
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como: “para que lemos uma notícia?”; “uma bula de remédio?”; “um 
poema?”; “um classificado?”, entre outras. Obviamente, as respostas 
devem ser compatíveis com o conhecimento textual do grupo.

Assim, o professor pode iniciar a atividade lembrando que o ato da 
leitura pressupõe objetivos diversos dependendo do texto lido e da 
necessidade e/ou do desejo do leitor. Dessa forma, pode-se ler para: 
obter informação específica ou geral; seguir instruções; aprender; 
revisar o texto escrito; comunicar uma mensagem a outros; verificar 
a compreensão do texto e/ou simplesmente para fruição.

Então, o professor apresenta o suporte de onde foi retirado o texto 
que será lido ou pode-se mostrar a reprodução da capa do livro na 
ausência do suporte original (Anexo A). Para manter a motivação da 
classe, o professor pode usar os mesmos recursos de “andaimagem” 
para analisar os elementos da capa do livro.  Nesse caso, podem 
ser perguntas como: “quem conhece esse livro?”; “qual é o nome do 
livro?”; “para quem o livro foi escrito?”; “o que o leitor pode encon-
trar nesse livro?” e muitas outras questões mais específicas ou mais 
gerais, variando de acordo com as respostas dadas. É interessante 
que o professor anote no quadro, mesmo que de forma sucinta, as 
hipóteses levantadas pelos alunos oralmente. Em grupos, com mais 
domínio de escrita, tal registro pode ser feito por um ou dois alunos.

Nesse contexto, a interação entre professor e alunos caracteriza-se 
pela assimetria, pois o professor detém o poder da palavra e o distribui 
seguindo os objetivos pedagógicos. Mesmo assim, essa interação é 
muito importante para detectar o conhecimento prévio dos alunos 
tanto sobre o tema tratado no texto quanto sobre as características 
estruturais como: particularidades do gênero, suporte de publicação, 
possível público alvo, nível de linguagem utilizada, entre outras.

Após as interações orais, o professor distribui cópias do texto: 
“Torta de salsicha” (Anexo A) para leitura silenciosa. Uma proposta 
de pós-leitura pode ser a de verificar as hipóteses registradas no 
quadro. E, novamente, usar “andaimes” na interação oral, requi-
sitando que alunos retomem as perguntas feitas sobre a capa do 
livro e analisem os registros feitos, considerando os acertos e os 
equívocos e as possíveis justificativas baseadas em elementos do 
texto. Em seguida, são indicadas atividades para ser realizadas por 
escrito, como exemplificado a seguir: 
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Análise linguística do texto “Torta de salsicha”

1. Escreva de forma organizada respostas 
para as questões abaixo:
(a) No nosso dia a dia, para que serve o texto: “Torta de salsicha”?
(b) Onde o texto foi originalmente publicado?
(c) Esse texto foi escrito para quem ler?
(d) Quais trechos do texto podem comprovar a resposta dada em (c)?
(e) Esse texto está dividido em duas partes. Quais são os 
nomes geralmente usados para cada uma dessas partes?
(f) No subtítulo “Fácil e rápida de fazer, esta delícia vai 
deixar a galera com água na boca”, qual é a delícia?
(g) Explique o sentido da expressão “água na boca”.
(h) Observe no item 1 o uso das palavras “bata”, “despeje” 
e “misture”. Você sabe que essas palavras são verbos no 
imperativo. Então, quem deve bater, despejar e misturar?
(i) Copie do item 2, quatro palavras que possuem as mesmas 
características de uso de “bata”, “despeje” e “misture”.
(j) Há alguma palavra ou expressão no texto 
que indique tempo? Quais são elas?
(k) Palavras ou expressões que indicam tempo 
são importantes nesse texto? Por quê?
(l) Todos os elementos do quadro “Você vai precisar de” podem 
ser resumidos com uma única palavra. Que palavra é essa?
(m) Para quem gosta de torta de salsicha, esse 
texto é útil? Justifique sua resposta.
(n) Você gostaria de fazer uma torta de 
salsicha em sua casa? Por quê?
(o) Pesquise em sua casa outras receitas culinárias, leia algumas, 
escolha a que mais gostou para copiar e 
trazer para a classe na próxima aula.

Quadro 1 – Sugestão de análise linguística 
do texto “Torta de salsicha”.

As primeiras atividades (a), (b), (c), (d) e (e) retomam perguntas 
feitas oralmente pelo professor na pré-leitura. Essa retomada é 
importante para que os alunos percebam que a interação oral possi-
bilita aprendizagem de novos conhecimentos para o estudo formal 
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do texto. A questão (f) aborda a coesão textual e as questões (g) e (l) 
exploram o entendimento lexical. Já as questões (h) e (i) tratam dos 
verbos no imperativo e os alunos necessitam perceber que textos 
instrucionais partem do princípio de que o leitor deve fazer o descrito 
para obter o resultado desejado. Na mesma perspectiva, estão as 
questões (j) e (k) que exploram o entendimento do uso de adjuntos 
adverbiais de tempo em instruções. Por fim, a questão (m) revisa 
a finalidade de uma receita culinária. E as últimas questões – (n) e 
(o) – extrapolam o cotexto11, inserindo o aluno com seus gostos e 
preferências e sua realidade social.

Ainda como recurso de pós-leitura, o professor pode utilizar-se 
novamente da interação oral para verificar as respostas dadas e, conse-
quentemente, detectar acertos e equívocos e intervir oralmente, visando 
ampliar a compreensão leitora dos estudantes. O professor pode, inclu-
sive, fazer uma correção mais individualizada, verificando como cada 
aluno organizou textualmente suas respostas e intervindo de forma 
pontual de acordo com as necessidades específicas de cada estudante.

ANÁLISE LINGUÍSTICA DE TEXTOS EM QUE 
A TIPOLOGIA TEXTUAL DOMINANTE É A 
NARRAÇÃO (GÊNERO SELECIONADO: FÁBULA)

No trabalho com fábula, propõe-se a exploração de estratégias de 
antecipação, a partir da suposição de acontecimentos do texto. 
Esse gênero apresenta uma grande aceitação nos primeiros anos 
do EF devido à faixa etária da maioria dos alunos, pois os alunos 
geralmente se encantam por textos envolvendo animais. 

Nessa direção, é fundamental que o professor busque estra-
tégias de inferência que possibilitem aos alunos refletir sobre os 
elementos que não estão expressos no texto – leitura inferencial. 
Assim, sugere-se que o professor realize uma roda de leitura de 
fábulas (com coletâneas de fábulas emprestadas do acervo escolar) 
em que os alunos possam explorar as ilustrações e os textos.

Dessa maneira, após motivar os alunos nessas atividades de 
pré-leitura, que aumentam a curiosidade do grupo, apresenta-se 
uma prática de leitura colaborativa em que professor e alunos cons-
troem o sentido do texto. Para Kleiman (2000), o leitor não recebe 
pronto o significado do texto: ele o constrói, gradualmente.

11 Koch e Elias (2012) 
denominam de cotexto ao 
contexto linguístico, isto é, 
palavras, expressões e outros 
recursos linguísticos expressos 
no texto que orientam o leitor 
na construção de determinado 
significado.
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Em seguida, após a pré-leitura de várias fábulas, denominado 
como 1° momento, é indicada a leitura da fábula de Esopo: “Governar 
e Permanecer Íntegro é Virtude de Poucos” (Anexo B), como texto 
condutor para uma análise linguística. Por conseguinte, o estudo da 
língua ocorre em conjunto com a reflexão e leitura desse gênero, 
visando à leitura como prática social e à produção de textos signifi-
cativos por parte dos educandos, pois “um bom texto não é apenas 
um texto correto, mas um texto bem encadeado, bem ordenado, 
claro, interessante e adequado aos seus objetivos e aos seus leitores” 
(ANTUNES, 2004, p. 116).

Análise linguística do texto “Governar 
e Permanecer Íntegro é Virtude de Poucos”

2° momento: dinâmica “Adivinha quem é?” (A turma deverá ser 
dividida em dois grandes grupos. O professor terá duas listas 
com diversos animais e dois alunos, um representando cada 
grupo da sala, terão que explicar a que animais estão se referindo 
através de mímicas e gestos, assim o tempo será marcado pelos 
participantes e ganhará o grupo que adivinhar em menos tempo).

3° momento: roda de letramento12 com a temática: animais; 
distribuição de fotos, gravuras, jornais, folders, revistas para 
recorte, panfletos, dicionários, se houver um computador na 
sala com internet, disponibilizar para pesquisa (Cada grupo 
irá organizar, selecionar e montar seu cartaz apresentando 
curiosidades e características do animal escolhido).

4° momento: debate coletivo com decisão final dos juízes da 
floresta eleitos pela turma; (Qual animal seria eleito o rei da floresta, 
quais características e comportamentos esse rei deveria ter?) 
comparar com a moral da fábula; produção de um texto expondo 
a opinião do grupo (Defender o animal que seu grupo escolheu).

5° momento: produção coletiva de uma 
fábula a partir dessa experiência.

6° momento: avaliação da produção com sugestões dos alunos.

Quadro 2 – Sugestão de análise linguística da fábula.

No primeiro momento, são abordadas questões relacionadas à 
estrutura do texto, à análise das características desse tipo de gênero, 
às inferências, à construção de sentido, à leitura e interpretação. 

12 Letramento, segundo 
Kleiman (1995), pode ser 
definido “como um conjunto 
de práticas sociais que usam 
a escrita, como sistema 
simbólico e como tecnologia, 
em contextos específicos, para 
objetivos específicos”.
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A partir do 2° momento, destaca-se a reflexão linguística do uso 
dos adjetivos na caracterização dos personagens e dos substantivos 
empregados ao longo dos textos sempre atentando para a coerência 
e a coesão na produção textual dos educandos.

Dessa maneira, é fundamental compreender que o professor deve 
assumir o papel de mediador na construção semântica do texto em 
estudo. Logo, deverá analisar em conjunto com os alunos as funções 
dos adjetivos e substantivos em detrimento de exposição de nomen-
claturas e regras de elementos gramaticais. Como Neves (2002, 
p. 126) afirma, “a análise dos itens de um texto é multidimensional”. 
Assim, os alunos serão capazes de reconhecer nos textos as partes 
para especificar o nome (substantivo) em questão, no caso, o animal 
defendido, assim como observar e analisar coletivamente palavras 
ou expressões que podem conferir aos textos coesão e coerência.

ANÁLISE LINGUÍSTICA DE TEXTOS 
EM QUE A TIPOLOGIA TEXTUAL 
DOMINANTE É A ARGUMENTAÇÃO 
(GÊNERO SELECIONADO: RESENHA)

Ao planejar um trabalho linguístico com textos, o professor de 
língua materna deve ter a escolha do gênero como referência para, 
depois, pensar nas possibilidades de estudo gramatical que tal 
texto possibilita. Assim, a resenha (Anexo 3) que, nesse caso, faz um 
resumo e uma avaliação de uma peça infantil, pode ser o ponto de 
partida da aula. Quanto ao conteúdo linguístico abordado, deve estar 
relacionado ao gênero, de modo que a gramática seja explorada a 
partir de sua funcionalidade e das possibilidades daquela tipologia 
textual. Ressalta-se a importância de focar o propósito comunicativo 
do gênero. Assim, ao se propor um estudo do texto, há também de 
se trabalhar o propósito comunicativo, a função social, o suporte 
em que fora apresentado, já que os textos sempre estão ancorados 
numa prática social.

Em se tratando de séries iniciais, deve-se incentivar a leitura de 
diferentes gêneros a fim de que os alunos possam construir conhe-
cimento, informação e gosto pela leitura, pois isso certamente irá 
contribuir para sua melhor formação escolar nos anos futuros. 
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Nesse sentido, focar a aula em determinada tipologia textual não 
significa esgotá-la nem prender-se a ela; outras leituras também 
contribuem e são bem-vindas.

Com relação ao trabalho com resenha, pode-se começar oral-
mente, buscando informações com os próprios alunos sobre filmes 
e peças teatrais assistidas, pedir que recontem o conteúdo e opinem 
sobre a obra, expondo sua apreciação. No momento seguinte, ler o 
texto, comentar e destacar as características do gênero: objetividade, 
clareza, apresentação do fato (resumo da peça), opinião (argumen-
tação). Interessante também é solicitar que identifiquem a origem do 
texto, o suporte em que foi veiculado e a quem se destina, isto é, o 
público que quer atingir. Todas essas questões devem ser debatidas 
com o grupo para que os alunos participem do diálogo e possam 
criar suas pressuposições.  Em outro momento, pode-se adentrar nas 
questões linguísticas suscitadas pelo texto “Peça traz brincadeiras 
usando a sujeira como tema” como:

• A paragrafação que é bem marcada: um 
assunto em cada parágrafo;

• A pontuação: a finalidade do uso das aspas, 
das vírgulas e dos parênteses;

• A forma como a autora coloca sua opinião (3º parágrafo) 
no texto e as palavras modalizadoras13 que usa 
(por exemplo, “com charme”, 4º parágrafo);

• A função textual da substituição de alguns 
termos por pronomes na retomada;

• A exploração das opções de título mais adequado;

• A acentuação. Interessante, por exemplo, é fazer 
um contraponto com “cocô” e “coco”, em que 
muda a forma da leitura e o significado;

• O uso adequado de vocabulário para esse gênero.

Quadro 3 – Questões linguísticas a serem 
trabalhadas a partir da leitura da resenha.

13 De acordo com Koch (2004, 
p. 29), são palavras que, na 
construção do discurso, “têm a 
função de determinar o modo 
como aquilo que se diz é dito”. 
[[KOCK E ELIAS?]]
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Por fim, pode-se pedir aos alunos que assistam a outras peças 
(ou relembrem as que tiveram o prazer de assistir) ou filmes para 
divulgá-los a seus colegas por meio de texto escrito, expressando 
sua apreciação/avaliação da obra. É relevante comunicar ao grupo 
que as resenhas produzidas serão expostas em murais da escola ou 
publicadas nas redes sociais (se houver acesso). Ou seja, o aluno será 
induzido a compor um texto, mas que terá função social. Haverá, 
assim, um propósito comunicativo para a produção textual, já que 
outros o lerão além do professor.

 Enfatiza-se, por fim, que essa é uma sugestão de trabalho em sala 
de aula com resenha, não uma regra a ser seguida, pois o trabalho 
com textos pode, evidentemente, sofrer alterações e acréscimos de 
acordo com o que for pertinente. Cada gênero evidenciará peculia-
ridades da língua que podem e devem ser trabalhadas na escola, 
mas tendo sempre como foco a dinâmica da língua, posto que é 
pelo uso que todos aprendem a língua, inclusive seus padrões; não 
os padrões pelos próprios padrões, mas os padrões que estão na 
atividade verbal que as pessoas empreendem no cotidiano, padrões 
funcionais, portanto (ANTUNES, 2009, p. 174).

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

O presente artigo buscou evidenciar alternativas metodológicas 
para o ensino de gramática nas séries iniciais, elencando algumas 
propostas didático-pedagógicas possíveis e objetivando a articulação 
entre teoria e prática. Recomenda-se uma integração desde as fases 
iniciais da escolarização, de atividades de reflexão acerca das conven-
ções gramaticais até as práticas de leitura e de produção de texto. 
Nos anos iniciais, a prática de análise linguística deve contemplar três 
aspectos fundamentais, definidas em Brasil (2012), a saber:

caracterização e reflexão sobre os gêneros e suportes 
textuais – atividades que focalizam a construção de 
conhecimentos sobre a função social dos diferentes 
gêneros textuais, uma vez que a  proposta de ensino 
de LP em todos os anos da educação básica tem como 
foco  o nível textual-discursivo da língua;
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reflexão sobre os recursos linguísticos  para a construção 

de efeitos de sentido em textos orais e escritos  – atividades 
que promovam o domínio das convenções gramaticais, 
sendo o texto o objeto de análise. Os recursos linguís-
ticos são analisados como ferramentas para a plena 
compreensão e produção de um dado gênero textual;
o domínio da norma ortográfica e dos padrões de escrita 

– atividades que viabilizam a  construção de conheci-
mentos indispensáveis que conferem legibilidade aos 
textos, tendo em vista o leitor e os aspectos discursivos.

Ademais, Bortoni-Ricardo et al. (2008), ao encontro dessas 
postulações, reflete que, para as séries iniciais, o docente deve 
focalizar o seu trabalho em algumas habilidades e competências de 
letramento, de forma enfática e constante em sua prática pedagó-
gica: os modos de falar (transposição da língua oral para a escrita 
e suas especificidades), os modos de ler (estratégias de leitura e 
outras habilidades que levam em conta a idade e o desenvolvimento 
sociocognitivo dos alunos) e os modos de escrever (produção de 
diferentes gêneros, a partir da análise e reflexão dos recursos 
linguísticos que subjazem a textualidade).

Para a concretização de um ensino de língua materna – desde 
os primeiros anos escolares –, o qual enseja promover um positivo 
impacto no que tange ao desenvolvimento da competência comu-
nicativa dos alunos, faz-se necessária a explícita intencionalidade de 
ensinar os aspectos linguísticos em prol do uso e da significação, 
elementos indispensáveis para a consolidação de uma alfabetização 
e um letramento de sucesso.
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ANEXO A

Fonte: Reprodução da capa e da página 9 do livro:“Meu 
primeiro grande livro de culinária”.
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ANEXO B

Governar e permanecer íntegro é virtude de poucos - Esopo

          Numa grande reunião, entre todos os animais, que fora organizada para 
eleger um novo líder, foi solicitado que o Macaco fizesse sua apresentação. 
          Ele se saiu tão bem com suas cambalhotas, pantomimas, caretas 
e guinchos, que os animais ali presentes não puderam deixar de ficar 
impressionados com toda aquela encenação e jogo teatral. 
         E entusiasmados com tamanha performance, daquele 
dia em diante, resolveram elegê-lo como seu novo Rei. 
         A Raposa, que não votara no Macaco, estava aborrecida com os demais 
animais, por terem eleito um líder tão desqualificado, já que levaram em conta 
apenas as aparências, o espetáculo, coisas que para ela não tinha valor algum. 
        Um dia, caminhando pela floresta, ela encontrou uma arma-
dilha com um pedaço de carne. Correu até o Rei Macaco e lhe 
disse que encontrara um rico tesouro, que nele não tocara, 
porque por direito, pertencia a sua majestade, o Macaco. 
        O ganancioso Macaco, todo vaidoso com sua aparente impor-
tância, e de olho na prenda, sem pensar duas vezes, seguiu a Raposa 
até a armadilha. E tão logo viu o pedaço de carne ali agarrado, foi 
logo estendendo o braço para pegá-lo, e assim acabou também 
ficando preso. A Raposa, ao seu lado, deu uma gargalhada. 
“Você pretende ser um Rei,” ela disse, “mas é incapaz de cuidar de si mesmo!”.
         Logo, passado aquele episódio, uma nova eleição foi realizada 
entre os animais para a escolha de um novo governante. 
 
Moral da História:
O verdadeiro líder é aquele capaz de provar para si mesmo suas qualidades.

Disponível em: <http://sitededicas.ne10.uol.com.
br/a_raposa_e_o_macaco.htm>. Acesso em: 14 jan. 2014.
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ANEXO C

10/01/2014 - 02h29
Peça traz brincadeiras usando a sujeira como tema
As informações estão atualizadas até a data acima. Sugerimos contatar o local para confirmar 
as informações

MÔNICA RODRIGUES DA COSTA 
DE SÃO PAULO 

Em “Cocô de Passarinho”, da companhia Noz de Teatro, Dança e Animação, os passarinhos 
atrapalham uma pacata comunidade interiorana porque fazem cocô na cabeça deles e interrompem 
suas conversas. 

Rodrigo Hypólitho/Divulgação

O colorido espetáculo tem bonecos gigantes em um cenário no estilo dos quadrinhos 

A vida na vila dá uma reviravolta depois que os vizinhos conhecem um vendedor ambulante de 
flores. Nesse ponto, o enredo ganha ritmo e fica engraçado. 
A dramaturgia (inspirado em livro homônimo de Eva Furnari) e a direção (de AnieWelter) acertam 
na brincadeira com a escatologia, o que chama a atenção das crianças, ao incluí-la como parte 
da peripécia a ser ultrapassada pelos personagens. Ao contrário da maioria das peças que fazem 
metáforas sobre pum, por exemplo, fora da trama, apenas para provocar risos. 
Os atores são metade gente, metade bonecos coloridos que eles vestem parcialmente e 
movimentam com charme. Também manipulam objetos, como os passarinhos. 
A plasticidade da coreografia, dos cenários e dos figurinos, no estilo de cartum, aproxima a 
comédia da narrativa fantástica, como na cena em que nascem plantas nos chapéus ou cabelos 
dos personagens.

Avaliação: bom. 
Indicação do “Guia”: a partir de 4 anos.

Disponível em: <http://guia.folha.uol.com.br/
crianca/2014/01/1395436-peca-traz-brincadeiras-usando-a-

sujeira-como-tema.shtml>. Acesso em: 10 jan. 2014.



O USO DE JOGOS 
COMO MEDIADORES 
DA ALFABETIZAÇÃO/
LETRAMENTO EM SALA DE 
APOIO DAS SÉRIES INICIAIS
Marjorie Agre Leão1

CONTEXTUALIZANDO

Alfabetização e letramento são temas discutidos frequentemente 
na sociedade atual, sobretudo no âmbito educacional e no ensino 
da língua materna. Por isso, neste trabalho, apresentaremos uma 
breve explanação sobre os termos recentes, porém relacionados a 
conceitos demasiadamente amplos para o espaço aqui destinado. 
Também discutiremos a importância dos jogos como mediadores 
desses processos, a partir de autores como Soares (2013), Bortoni-
Ricardo e Machado (2013), Kleiman (2012), Cagliari (2007), Lemle 
(2006), entre outros, no sentido de compreender algumas práticas 
de ensino em sala de aula.

O termo letramento surgiu na década de 1990 e envolve o uso 
da língua por meio das práticas sociais, ou seja, não basta apenas 
o sujeito saber “ler e escrever”, decodificar o código linguístico, é 
necessário que adquira o domínio do uso da língua nas diferentes 
interações e práticas sociais em que vive, melhor dizendo, do uso de 
uma língua viva e real.

Alfabetização é a aquisição do código linguístico, enquanto letra-
mento engloba o uso significativo da língua. Apesar de ser processos 
distintos, ambos devem caminhar juntos para que a compreensão e a 
apropriação linguística se deem de forma mais significativa (SOARES, 
2013). Portanto, é papel da escola contribuir para que a criança 
adquira o código, mas também aprenda a interagir nos diversos 
contextos linguísticos, orais ou escritos, na prática social cotidiana.

1 Mestranda em Letras pelo 
Profletras (UFRN) – Universidade 
Estadual “Júlio de Mesquita 
Filho” – UNESP – Assis – SP. 
marjorie.agre@bol.com.br.



`

151

Ademais, nenhum dos dois processos citados é menos importante; 
eles são complementares. Com o surgimento da teoria construtivista, 
que propõe a construção do conhecimento pela criança com base na 
interação, houve algumas interpretações de forma equivocada que 
abominavam o uso dos métodos fônicos. Por conseguinte, a cons-
ciência fonológica acabou negligenciada devido à adoção exclusiva 
da abordagem construtivista e os métodos fônicos, que priorizam 
a relação grafema-fonema, foram criticados. Nesse sentido, Lemle 
(2001) destaca cinco habilidades básicas necessárias no processo 
de alfabetização e que contemplam a consciência fonológica, são 
elas: a ideia de símbolos, a discriminação das formas das letras, 
discriminação dos sons da fala, consciência da unidade “palavra” 
e a organização da página escrita.  Por sua vez, Raupp e Smaniotto 
(2011, p. 47) descrevem a necessidade do processo de alfabetização 
na aprendizagem das crianças, enfatizando que:

Na época em que aprendem a ler e a escrever, as 
crianças costumam se mostrar competentes no uso 
comunicativo da linguagem, competência que as leva 
inclusive a utilizar estruturas linguísticas realmente 
muito complexas. Esta habilidade é fundamental 
para a aprendizagem da leitura e da escrita. Pois 
bem, quando se trata de aprender o código, a criança 
não precisa apenas usar bem a linguagem. Também 
necessita poder manipulá-lo e refletir sobre ele – que 
é o que lhe permite pensar em uma palavra, em um 
som, isolá-los e diferenciá-los, além de muitas outras 
coisas. A criança tem que ter desenvolvido uma certa 
consciência metalinguística para compreender os 
segredos do código.

Portanto, neste trabalho, analisaremos alguns jogos utilizados em 
sala de apoio nas séries iniciais do Ensino Fundamental que contri-
buem para a aprendizagem da língua de sujeitos típicos e atípicos 
e que abordam o trabalho de consciência fonológica por meio da 
consciência dos sons, silábica, sintática e semântica. Para isso, primei-
ramente, refletiremos sobre o papel dos jogos na aprendizagem.

Por meio do uso de jogos e brincadeiras, o sujeito consegue esta-
belecer significados do mundo que o cerca, ou seja, apropriar-se do 
mundo adulto estabelecendo suas inferências. A escola tem papel 
fundamental nesse processo, uma vez que as brincadeiras e os 
jogos têm uma dimensão diferenciada das brincadeiras em outros 
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ambientes, pois, na escola, as brincadeiras e os jogos são planejados 
e buscam objetivos a ser alcançados. A esse respeito, Vieira (2012, 
p. 48) destaca que:

Ao considerar a etapa inicial de sistematização e o 
atendimento das demandas identificadas por meio de 
diagnóstico dos conhecimentos prévios das crianças, 
a estratégia das atividades diversificadas – caixas de 
jogos de linguagem – constitui-se em uma rica opor-
tunidade para o processo de aprendizagem da língua 
no cotidiano escolar. Por meio delas, o professor pode 
atingir todos os educandos, concomitantemente, 
sendo estas planejadas e operacionalizadas a partir da 
realidade da sala de aula expressa em sua diversidade. 

O uso de jogos pode despertar nas crianças a motivação, a expres-
sividade, a imaginação, a linguagem comunicativa, a atenção, a 
concentração, o raciocínio lógico, que podem englobar diferentes 
áreas do conhecimento. No entanto, o enfoque deste trabalho está 
voltado para a área de aquisição da alfabetização/letramento em 
Língua Portuguesa. 

Por meio do lúdico e da brincadeira, a criança demonstra interesses 
e gostos, desenvolve suas emoções e sua expressividade, a capacidade 
de resolução de problemas e desafios, construindo assim, sua iden-
tidade. Por isso, o uso de jogos e brincadeira é uma coisa séria e não 
algo para “passar o tempo”, como muitos equivocadamente pensam. 
Nesse sentido, Saveli e Tenreiro (2011, p. 121) ressaltam que: 

O brincar é mais que uma atividade lúdica, é um 
modo para obter informações, respostas e contribui 
para que a criança adquira uma certa flexibilidade, 
vontade de experimentar, buscar novos caminhos, 
conviver com o diferente, ter confiança, raciocinar, 
descobrir, persistir e perseverar; aprender a perder, 
percebendo que haverá novas oportunidades para 
ganhar. Na brincadeira, adquire hábitos e atitudes 
importantes para seu convívio social e para seu cres-
cimento intelectual, aprende a ser persistente, pois 
percebe que não precisa desanimar ou desistir diante 
da primeira dificuldade.
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Além disso, a vasta lista do que é trabalhado por meio de jogos 
demonstra que eles são excelentes mediadores para o processo de 
aprendizagem. Sobretudo na área da linguagem, é primordial consi-
derar que a criança que adentra ao Ensino Fundamental de nove anos 
está chegando mais cedo nessa modalidade. Em geral, percebe-se um 
distanciamento das práticas pedagógicas que envolvem o lúdico, os 
jogos e a brincadeira, causando uma ruptura no universo da criança.

Cabe ressaltar também que, no caso de sujeitos atípicos e que 
apresentam dificuldades, a aprendizagem deve basear-se no 
concreto, ao mais próximo da realidade; portanto, deve compreender 
uma prática diferenciada da sala de aula regular. Nessa perspectiva, 
Nascimento e Melo (2012, p. 8), ao realizar uma pesquisa em sala de 
apoio pedagógico em Campina Grande, apontam como o trabalho é 
organizado nessa modalidade:

O Manual para o APE da SEMEC orienta aos professores 
que o atendimento dessas salas deve ser destinado a 
alunos com dificuldades de aprendizagem, mas que 
não possuem deficiências (SEMEC, 2012). Quanto à 
organização das salas, o manual aponta que estas 
devem receber no máximo sete alunos, sendo que 
o atendimento deverá ocorrer em turno distinto das 
aulas regulares, com carga horária de vinte horas por 
turno. O professor deverá acompanhar 28 alunos, 
em grupos de sete por duas a três vezes na semana, 
dependendo das necessidades dos alunos, da carga 
horária de quatro a seis horas de atividades, enfati-
zando a leitura e a escrita. Durante todo o período 
letivo, o professor poderá liberar e receber os alunos 
conforme as necessidades de aprendizagem.

Por meio de atividades com jogos, as crianças têm a oportunidade 
de descobrir, inferir, experimentar situações de aprendizagem e, até 
mesmo, da vida social, conseguindo, assim, grandes contribuições à 
sua formação enquanto cidadão e enquanto acadêmico, uma vez que 
os jogos trabalham relações interpessoais, as regras, a afetividade, 
o cognitivo, e, no caso de jogos que envolvam a Língua Portuguesa, 
uma reflexão criativa de seu uso. Magalhães e Junior (2012, p. 5) nos 
apontam algumas contribuições na apropriação da língua por meio 
do trabalho com jogos:
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Se, para criança, a escrita é uma atividade complexa, 
o jogo, ao contrário, é um comportamento ativo cuja 
estrutura ajuda na apropriação motora necessária 
para a escrita. Ao lado das atividades de integração 
da criança à escola, deve-se promover a leitura e a 
escrita juntamente, utilizando-se para isto a drama-
tização, conversas, recreação, desenho, música, 
histórias lidas e contadas, gravuras, contos e versos. 
No ensino da leitura e escrita, deve-se levar em conta 
o relacionamento da estrutura da língua e a estrutura 
do lúdico. Podem-se também estabelecer relações 
entre o brinquedo sócio dramático das crianças, 
na sua criatividade, desenvolvimento cognitivo e as 
habilidades sociais. Entre elas destacam-se: criação 
de novas combinações de experiências; seletividade 
e disciplina intelectual; concentração aumentada; 
desenvolvimento de habilidades e de cooperação.

Há ainda uma concepção equivocada por parte de muitos educa-
dores que veem o jogo como instrumento de castigo/recompensa 
para alunos que apresentam bom/mau comportamento, como ferra-
menta para “gastar” o tempo restante da aula, ou até mesmo “passar/
matar” o tempo. Os jogos e as brincadeiras têm se mostrado suportes 
bastante eficazes na aprendizagem, no entanto, necessitam de 
planejamento prévio para a sua execução, de forma que o educador 
delimite com clareza os objetivos a ser alcançados e as áreas a ser 
estimuladas. A esse respeito, Saveli e Tenreiro (2011, p. 130) mostram 
que essa visão deve ser desmistificada e que:

Para que isso aconteça é fundamental que o (a) 
professor (a), em primeiro lugar, reconheça nas brin-
cadeiras e jogos infantis um espaço de investigação 
e construção de diferentes aspectos do meio social 
e cultural em que as crianças vivem. É importante 
também que ele (a) veja a criança como sujeito ativo 
e criador no seu processo de construção de conhe-
cimento e planeje para sua classe atividades a partir 
de conteúdos significativos para as crianças. Isso quer 
dizer que é preciso que o (a) professor (a) coloque as 
crianças em situações de aprendizagem de aspectos 
da realidade que elas estão buscando conhecer.
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A partir dos conceitos discutidos até aqui, de maneira reduzida 
por não caberem neste trabalho devido à sua amplitude, partiremos 
para a prática propriamente dita em sala de apoio, analisando, refle-
tindo e sugerindo alguns jogos que vêm demonstrando eficácia para 
a aquisição da alfabetização/letramento, sobretudo da consciência 
fonológica, parte fundamental para uma reflexão linguística.

UM PASSEIO PELA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO

A partir do que foi dito anteriormente em relação à importância 
da alfabetização e do letramento para o desenvolvimento da 
linguagem na criança, bem como da relevância de uma abordagem 
que contemple a consciência fonológica e o uso dos jogos como 
mediadores desse processo, citaremos alguns exemplos de jogos 
que têm contribuído, de forma positiva, nesses processos.

Os jogos fazem parte da prática pedagógica desenvolvida no 
Município de Itambaracá – PR, em uma escola da rede municipal que 
contempla as séries iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), em 
sala de apoio pedagógico.  Essa sala atende um total de 23 alunos, 
divididos em pequenos grupos de 5 a 6 indivíduos, do 2º ao 5º ano. 
Alguns desses alunos demonstram dificuldades na área da leitura/
escrita e estão passando por avaliações de equipe multidisciplinar 
para a identificação de possível transtorno e/ou deficiência; já outros 
apenas demonstram dificuldade de acompanhamento da turma.

Os alunos frequentam a sala de apoio em um período de quatro 
horas semanais em que a professora utiliza atividades diferenciadas 
e, sobretudo, o uso de jogos e o lúdico para o desenvolvimento de 
habilidades necessárias para a leitura. A professora, que já utilizava 
jogos de linguagem, em contato com o texto de Mollica et al. (2012, 
p. 228), iniciou uma reflexão sobre sua práxis e evidenciou o que traz 
a própria autora:

Ao se pensar em Consciência Fonológica, depreende-se 
conhecimento explícito e efetivo: o indivíduo aprende a 
separar e categorizar os sons de maneira que o permita 
entender como as palavras são codificadas. Operações 
de contar, segmentar, unir, adicionar, suprimir, 
substituir e transpor sons possibilitam às crianças ou 
jovens, em fase de alfabetização, trabalhar diferenças, 
semelhanças, quantidade e ordem dos sons da fala. 
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[...]. A CF se desenvolve através de diferentes formas. 
Atividades lúdicas que incluem músicas, cantigas de 
roda, poesias e jogos orais promovem a atenção para 
a estrutura sonora da palavra. A percepção consciente 
dos sons, por sua vez, leva o alfabetizando a fazer 
conexões entre grafemas e fonemas, suscitando a 
generalização e memorização da relação som-letra.

Por isso, a seguir traremos sugestões de alguns jogos que têm 
demonstrado resultados positivos em sala de apoio pedagógico, 
desenvolvendo a linguagem das crianças atendidas. A maioria 
delas faz parte da caixa de Jogos de Alfabetização do CEEL (Centro 
de Estudos em Educação e Linguagem), da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), uma caixa com 10 jogos fornecida pelo MEC 
às secretarias de educação.

JOGO DA MEMÓRIA COM RIMAS

Disponível em: <ensfundamental1.wordpress.
com/407-2>. Acesso em: 15 jul. 2015.

Esse jogo, que trabalha rimas, contribui para a reflexão da 
semelhança sonora em final de palavras, indicado para alunos 
com dificuldades fonológicas e, sobretudo, para alunos com 
dislexia, cujo trabalho com rimas é mais difícil. Na caixa dos jogos 
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de alfabetização do CEEL encontramos um jogo semelhante intitu-
lado Caça Rimas, em que o aluno também deve encontrar os pares 
sonoros.

BINGO DOS SONS INICIAIS

Disponível em: <http://aeesurama2013.blogspot.com.br/2013/10/
bingo-dos-sons-iniciais.html>. Acesso em: 17 jul. 2015.

Esse jogo também faz parte da caixa. O professor sorteia um 
aluno para identificar o som inicial semelhante em sua cartela, preen-
chendo, assim, a cartela do bingo. Desse modo, o jogo contribui para 
a discriminação de sons iniciais semelhantes.
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PALAVRA DENTRO DA PALAVRA

 
Disponível em: <http://grupodeapoiopedagogico.

blogspot.com.br>. Acesso em: 17 jul. 2015.

O jogo mostrado na figura acima possibilita à criança refletir 
que, a partir de palavras, é possível acrescentar ou suprimir alguns 
segmentos, formando assim, novas palavras. Esse jogo também faz 
parte dos jogos de alfabetização do CEEL.

BATALHA DE PALAVRAS

Disponível em: <http://difcorujinhaamiga.blogspot.
com.br>. Acesso em: 17 jul. 2015.
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Nesse jogo, os alunos retiram as cartas que estão viradas para 
baixo e devem contar as sílabas: ganha o jogo aquele cuja carta 
possuir maior número de sílabas. Esse jogo, integrante do material 
anterior, possibilita a aquisição da consciência silábica, ou seja, 
“segmentar as palavras nas unidades que as compõem, ou seja, as 
sílabas” (MOLLICA et al., 2012, p. 229). 

TRINCA MÁGICA

Esse jogo proporciona um trabalho com os alunos e é voltado à 
identificação das rimas, ou seja, dos sons finais semelhantes de cada 
palavra. Cada aluno adquire três cartas, sendo que, iniciado o jogo, 
cada participante descarta uma carta e adquire outra nova, buscando 
obter a trinca que contenha as três palavras que terminam em sons 
semelhantes. Exemplo: pato-gato-rato. Vence o jogo o participante 
que fechar primeiro a trinca. 

Assim, os alunos terão a possibilidade de refletir sobre os sons da 
língua, as rimas, além de apropriarem-se da língua de forma diferen-
ciada, prazerosa, lúdica e que tem apresentado resultados eficazes.

Disponível em: <acilianesaladerecursos.blogspot.
com>. Acesso em: 17 jul. 2015.



`

160

TROCA LETRAS

Disponível em: <escolafransciscaazevedo.
blogspot.com>. Acesso em: 17 jul. 2015.

Nesse jogo, um grupo de participantes deve selecionar determinada 
quantidade de figuras e suas respectivas palavras, lançando o desafio 
ao outro grupo de trocar alguma letra e formar nova palavra. O jogo 
trocaletras é uma excelente ferramenta para que o aluno reflita que, a 
partir da troca de uma letra, poderá formar novas palavras, oportuni-
zando uma reflexão estrutural, semântica e fonológica da língua.

DADO SONORO

Disponível em: <portaldoprofessor.mec.gov.br>. Acesso em: 17 jul. 2015.
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Trata-se de um jogo que tem demonstrado bons resultados 
no trabalho com alunos com dificuldades na lectoescrita, uma vez 
que trabalha a estimulação auditiva a partir da identificação de 
sons iniciais semelhantes, auxiliando na discriminação auditiva dos 
fonemas da língua. Seu funcionamento se dá por meio de um dado 
numérico de 1 – 8. Sorteado o número no dado, o aluno identifica o 
som na figura correspondente ao número, tentando procurar, nas 
cartas espalhadas pela mesa, outra palavra de som inicial semelhante.

TRANSFORMANDO PALAVRAS

Fonte: arquivo pessoal.

Esse jogo também leva o aluno a refletir sobre os fonemas da 
Língua Portuguesa e a grafia de palavras, classificada pela maioria 
dos professores como palavras com dificuldades ortográficas. Para 
iniciar, são colocadas as fichas em um saco. A professora sorteia 
uma ficha e mostra para o grupo que, por sua vez, deve formar 
uma nova palavra com o acréscimo de uma nova letra proposta pela 
ficha. É um jogo que demonstra bastante motivação e aceitação pelos 
alunos, além de despertar a criatividade, uma vez que muitos grupos 
conseguem até mesmo formar mais de uma palavra.
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QUEBRA-CABEÇAS F/V

Fonte: arquivo pessoal.

Esse quebra-cabeças, e outros contendo outras consoantes, assim 
como alguns jogos de memória disponíveis na coleção Tindolelê 
(2009) possibilitam ao aluno a distinção de letras foneticamente 
semelhantes como: m/n; b/p; f/v, entre outras.

OUTRAS SUGESTÕES

Há uma imensa lista de suportes que servem como potencializa-
dores da aprendizagem por meio de jogos. Restringimo-nos a 
apenas algumas imagens devido ao espaço limitado deste trabalho. 
Esses suportes podem ser dominós das vogais, das sílabas, de frases, 
de sílabas simples ou de dificuldades ortográficas, diminutivo/ 
aumentativo, letra inicial e palavra, figura e palavra.

O alfabeto móvel, bem como o uso de alfabetos ilustrados, serve 
para o trabalho de formação de palavras, que pode ser desenvolvido 
em grupo ou individualmente e, a partir daí, encaminhar um trabalho 
com frases, textos, análise ortográfica, linguística e, até mesmo, 
gramatical, que será direcionado pelo professor de acordo com as 
dificuldades observadas nos alunos. 
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Ademais, jogos da memória e quebra-cabeças podem partir de 
histórias contadas aos alunos ou de outros encaminhamentos que 
o professor deseje seguir. Podem conter figuras e palavras, letras 
iniciais e palavras, sílabas e figuras, entre outros.

Outro instrumento que poderá servir de subsídio ao trabalho 
com as crianças atípicas é o livro Dificuldades de Aprendizagem: 
Detecção e estratégias de ajuda (GOMES; TERÁN, 2009), que contém 
uma série de suportes em relação ao tema como: características de 
cada transtorno e/ou dificuldade de aprendizagem e uma gama de 
atividades sugeridas para ser trabalhadas, no sentido de minimizar 
tais dificuldades como no exemplo abaixo:

  
Fonte: Gómez e Terán (2009, p. 392-393).

Cabe ressaltar aqui que esses jogos têm sido aplicados em sala 
de apoio pedagógico, mas podem ser utilizados em sala regular, 
tornando a aprendizagem diferente, motivadora, prazerosa e mais 
significativa. Além disso, muitos desses jogos podem ser encon-
trados em sites da internet para impressão e confecção pelo próprio 
professor e/ou ser adquiridos prontos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou apresentar a importância da alfabetização e do 
letramento nas séries iniciais, de uma forma mais lúdica, que motive 
as crianças na aprendizagem e que também estimule alunos com 
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dificuldades no desenvolvimento de algumas habilidades incipientes, 
por vezes decorrentes de práticas pedagógicas inadequadas ou 
mesmo por algum transtorno ou deficiência apresentada pelo aluno.

Apontamos também a eficácia e a essencialidade do papel da 
consciência fonológica nesse processo. Ressaltamos que a negli-
gência nessa abordagem, por interpretações equivocadas, pode 
dificultar a aquisição e o domínio do código linguístico em si, que 
são parte integrante, simultânea e complementar ao processo de 
apropriação da língua em funcionamento, o letramento.

Algumas sugestões de jogos foram apresentadas no sentido 
de contribuir para o trabalho de professores alfabetizadores, com 
o objetivo de alcançar resultados positivos na aprendizagem dos 
alunos, tendo em vista que, mesmo sendo sujeitos letrados, que 
participam de eventos de letramentos (escutam notícias no rádio, 
leitura de histórias contadas por professores, assistem a telejornais, 
entre outros), necessitam dominar o código linguístico convencionado 
socialmente para que se tornem alfabetizados e, consequentemente, 
ampliem seu nível de letramento.

No que diz respeito a este trabalho, apesar das contribuições 
positivas, deixa espaço para mais reflexões acerca do que foi dito, 
possibilitando uma pesquisa com maior abrangência de práticas 
pedagógicas e jogos que favoreçam a aquisição linguística dos alunos 
envolvidos. Cabe, por fim, enfatizar que, embora as sugestões de 
jogos e atividades lúdicas propostas estejam diretamente ligadas ao 
trabalho com alunos com dificuldades de aprendizagem, sobretudo, 
na leitura e escrita, o material apresentado é indicado a todos os 
alunos com e sem dificuldades, de modo a tornar a aprendizagem 
mais significativa, prazerosa e eficaz.
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INTRODUÇÃO 

Entender o processo de aquisição da escrita e da leitura nas séries 
de alfabetização tem mobilizado diversos estudiosos. Recentemente, 
estudos na área da Linguística e da Educação apontaram que a 
alfabetização deve caminhar paralela ao letramento (considerando, 
nesse aspecto, a alfabetização como a simples decodificação do 
sistema linguístico e o letramento como a relação entre o que se lê 
e o conhecimento de mundo), a fim de contribuir para uma ampla 
formação do aluno, considerados os aspectos psicológicos, linguís-
ticos e sociolinguísticos, como forma de livrá-lo de um aprendizado 
mecânico ligado apenas à codificação e à decodificação da linguagem. 
A esse respeito, Queiroz e Pereira (2013, p. 32) informam que:

Isso se dá pela redução da concepção da alfabeti-
zação à mera aquisição de habilidades de codificação 
e decodificação da linguagem. O resultado é que o 
processo se torna mecânico, difícil de ser estimado seu 
início e fim, desconsiderando aspectos psicológicos, 
linguísticos e sociolinguísticos do aluno.

No que diz respeito à metodologia, nas últimas décadas, 
o Construtivismo, embora não seja um método de alfabetização, 
imperou nas salas de aula do Brasil como uma possibilidade mila-
grosa de resolução do problema da alfabetização e do letramento. 
Hoje, passados alguns anos dessa experimentação, restaram algumas 
críticas, entre as quais, a negligência com a consciência fonológica e 
o princípio alfabético, tema do nosso trabalho e objeto de pesquisa. 
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“A ênfase em métodos supostamente construtivistas tem contribuído 
para um quadro que revela a negação do trabalho com esse recurso 
metalinguístico” (QUEIROZ; PEREIRA, 2013, p. 31).

Essa constatação é de consenso geral. Recentemente, o Governo 
Federal lançou o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC), que prevê a capacitação de professores com ênfase no 
desenvolvimento de atividades que promovam a consciência 
fonológica. Para mais compreensão do assunto, discutiremos as 
ideias contidas no segundo capítulo do livro “Os Doze Trabalhos 
de Hércules”, cujo título refere-se à negligência com a consciência 
fonológica e com a importância do princípio alfabético, escrito por 
Esmeralda Figueira Queiroz e Aline Souza Pereira. 

Como prática, visitamos a sala de aula da turma de primeiro 
ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Doutor Odir de 
Araújo, em Austin, Nova Iguaçu, e acompanhamos o árduo trabalho 
(de Hércules mesmo) desenvolvido pela professora Rosemary com 
crianças entre seis e sete anos que ainda, em sua maioria, não tinham 
frequentado as classes de alfabetização (entre os quatro e seis anos). 
Assim, faremos uma exposição do trabalho prático analisado nessa 
classe, com ênfase na consciência fonológica, no princípio alfabético 
e nas condições socioeconômicas dos alunos.

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA OU METAFONOLOGIA

O processo de aquisição da leitura vem sendo objeto de estudo há 
muitos anos e sempre nos deparamos com diversos problemas, mas, 
sobretudo, em como se dá esse processo nas classes de alfabeti-
zação. Estudos etnográficos recentes mostraram que a alfabetização 
deve ser uma parte do letramento, uma atividade contínua de leitura, 
que perpassa os muros escolares, não restrita à linguagem escrita, 
mas incluindo também a linguagem oral, entendendo a leitura em 
um sentido amplo,  leitura de mundo.

Estudiosos da área provaram, a partir das produções textuais 
dos alunos, que a língua oral exerce forte influência sobre a língua 
escrita. Então, não podemos deixar de refletir sobre a correspon-
dência grafema/fonema e da importância da conscientização dos 
alunos a esse respeito. Esse é um grande problema encontrado nas 
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escolas atuais. A consciência fonológica está sendo deixada de lado 
por uma prática que visa à constituição de mundo, mas que não faz 
a referência som/letra, gerando diversos problemas na alfabetização.

Segundo Queiroz e Pereira (2013, p. 33) “A consciência fonológica 
é um recurso metalinguístico que deve anteceder a compreensão 
do princípio alfabético de escrita, beneficiando essa apropriação”. 
Ou seja, deve estar presente em todas as metodologias de ensino, 
pois é mais um dos princípios favorecedores do processo de alfa-
betização e letramento. Assim, abrange uma série de habilidades, 
como ter consciência do tamanho das palavras, observando as que 
possuem maior ou menor extensão sonora, as diferenças e seme-
lhanças fonológicas e a possibilidade de segmentação e manipulação 
de sílabas e fonemas dentro de palavras, fazendo o processo de 
comutação. Para isso, é preciso que os alunos tenham consciência 
dos fonemas que compõem as palavras e dos enunciados, e, em 
seguida, compreendam os seus significados.

Estudos realizados ao longo dos anos apontam que, quanto maior 
for a consciência sobre os sons das palavras da língua, maior será 
o avanço no processo de alfabetização, mas essa habilidade não 
é natural, deve ser trabalhada nas séries iniciais da alfabetização 
e concretizada ao longo do desenvolvimento da escolarização. 
No que diz respeito aos sons produzidos na fala, são espontâneos e 
contínuos. Não refletimos sobre eles no momento de sua produção. 
Por isso, cabe à escola promover essa reflexão no aluno, levá-lo a 
pensar sobre isso. Para tanto, atividades lúdicas musicais, trava-
-línguas e brincadeiras inocentes usando os nomes dos alunos são 
uma ótima oportunidade de desenvolver a memorização dos sons 
da fala, relacionando-os com as letras do alfabeto, primeiro nível da 
consciência fonológica.

 Há ainda uma consciência sintática, em que o aluno será capaz de 
segmentar a frase em unidades menores, as palavras. Nesse nível, o 
aluno já observa a divisão entre as palavras, evitando as aglutinações 
e as separações indevidas. O terceiro nível da consciência fonológica 
é a consciência silábica, em que o aluno é capaz de dividir as palavras 
em sílabas. Nesses dois últimos níveis, a criança realiza a análise e a 
síntese vocabular (SILVA, 2012).

No quarto e o último nível a ser desenvolvido, o da consciência 
fonêmica, o estudante possui a habilidade de perceber e segmentar 
os fonemas dos vocábulos. Tal nível tem relação direta e coincide com 
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o desenvolvimento da escrita nas línguas de sistema alfabético, e deve 
ser ampliado concomitantemente com a capacidade de atribuir sons 
às letras utilizadas para escrever e compreender os vocábulos.

Para que a criança avance nos níveis da metafonologia, isto é, 
na consciência dos sons da língua, é preciso levar em consideração 
uma série de fatores, como as condições socioculturais, a estrutura 
familiar e sua relação com a língua, o reconhecimento da compe-
tência oral para o bom desempenho de papéis sociais, considerar 
se o aluno tem algum tipo de patologia que requeira um profissional 
especializado, como o caso dos portadores de síndrome de Down 
etc. Nesse sentido, o primeiro fator essencial para o crescimento da 
consciência fonológica é o contato direto com a linguagem oral da 
comunidade que o rodeia, ou seja, o contato com a oralidade vai ser 
de fundamental importância para o desenvolvimento cognitivo da 
consciência fonológica do alfabetizando, para, assim, poder caminhar 
no processo do letramento desse indivíduo (SILVA, 2012).

A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E A SALA DE AULA

Logo no início do capítulo que trata da negligência com a consci-
ência fonológica e o princípio alfabético, no tópico “Dialogando com 
especialistas”, as autoras Queiroz e Pereira (2013) fazem a seguinte 
indagação: “qual o espaço ocupado pela consciência fonológica nas 
classes de alfabetização?”. Para tentar refletir sobre essa questão, 
visitamos os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental da Escola 
Municipal Doutor Odir Araújo, em Austin, Nova Iguaçu. O contexto 
social que nos foi apresentado não é muito diferente da maioria das 
escolas do país, principalmente no que concerne à carência mate-
rial e afetiva de muitas crianças que são matriculadas no primeiro 
ano sem nunca, em sua maioria, terem estudado nas classes de 
pré-alfabetização. 

Em relação à turma, possui 20 alunos entre seis e sete anos, 
em diferentes períodos de hipótese silábica (reconhecimento 
de sílabas fonológica e graficamente).  A professora da turma se 
chama Rosemary de Araújo Couto, é alfabetizadora e formada em 
Letras, o que lhe dá mais condições para entender esse percurso. 
Atualmente, a docente participa da capacitação do Pacto Nacional 
Pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e tem aplicado, em suas 
aulas, atividades que promovem a consciência fonológica com 
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o intuito de auxiliar o aprendizado da escrita alfabética.  Segundo a 
professora, tais atividades são importantes e realmente aceleram o 
aprendizado do Sistema de Escrita Alfabética (SEA).

Quando chegamos, dez minutos após o início da aula, a classe 
estava completamente em silêncio, escutando a leitura do livro Balas, 
Bombons e Caramelos de Ana Maria Machado, que conta a história 
do hipopótamo Pipo que, de tanto comer doces, ficou com muita 
dor de dente. A escolha do tema tinha como objetivo conscientizar 
as crianças sobre a importância de uma nutrição saudável e prepa-
rá-las psicologicamente para a visita de uma equipe de dentistas 
à escola no dia seguinte. Após a leitura e compreensão do texto, 
direcionada pela professora por meio de perguntas e respostas, os 
alunos puderam manusear os livros por algum tempo. A professora 
explorou a oralidade a partir de uma música que continha o mesmo 
tema e associava frutas e legumes às cores.  Após as danças e canto-
rias típicas dessa idade, o alfabeto móvel foi usado para escrever as 
palavras, partindo da soletração e contação das sílabas. 

Essas atividades permitem que a criança não só decore mas 
também reflita sobre as partes sonoras das palavras, fazendo analo-
gias, como, por exemplo, no caso em que a aluna escreveu “maçã” e 
“romã” no espaço destinado às frutas vermelhas e, da mesma forma, 
escreveu “tãgerina”, no espaço destinado às frutas amarelas, o que, 
na verdade, é um erro ortográfico decorrente da inconsistência entre 
o sistema fonológico e o sistema gráfico. Uma reflexão consciente 
sobre a linguagem pressupõe o exercício da consciência fonoló-
gica, não só quanto à operação que o sujeito realiza em sua mente 
(separar, contar, comparar ao tamanho ou quanto à semelhança 
sonora etc.) mas também quanto ao tipo de segmento sonoro envol-
vido (rimas, fonemas, sílabas). E variam, ainda, quanto à posição 
(início, meio e fim).

Com o objetivo de tornar o aprendizado um processo prazeroso, 
as aplicações didáticas, nessa linha, privilegiam os jogos e a leitura 
como fonte de desenvolvimento da consciência fonológica. Entre 
essas atividades, temos: a batalha de palavras, que leva os alunos a 
refletir sobre o tamanho das palavras; o trinca mágica e o caça-rimas, 
que permitem que as crianças reflitam sobre rimas; o bingo dos 
sons iniciais e o dado sonoro, nos quais são analisadas aliterações 
nas primeiras sílabas das palavras; a palavra dentro da palavra, na 
qual é preciso descobrir que dentro da palavra luva está a palavra 
uva. Dessa forma, muitos estudiosos e professores estão explorando 
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textos, principalmente os de Cecília Meirelles e Ana Maria Machado, 
nesse difícil e precioso trabalho de Hércules, que é o de entender 
e analisar as relações entre consciência fonológica e alfabetização.

Quanto à professora da sala pesquisada, Rosemary, de posse 
desses conhecimentos, desenvolveu diversos trabalhos com ênfase 
na consciência fonológica como método de apropriação do SEA, apre-
sentando a seguinte sequência didática cujo tema seria os hábitos 
alimentares, a ser realizada em mais ou menos três aulas, nas quais 
membros do grupo estiveram presentes:

• Objetivos: desenvolver a leitura e a escrita em 
contextos de letramento; apreciar cantigas e 
trava-línguas do nosso folclore; conscientizar sobre 
a importância de uma alimentação adequada; 
compreender o conceito de alimentação saudável; 
valorizar o consumo de frutas, principalmente as 
que são oferecidas na merenda escolar; realizar 
interpretações intratextuais e extratextuais; utilizar 
o livro didático de forma atraente; reconhecer tipos 
de plantas e sua importância para a sobrevivência 
das espécies; efetuar adições com suporte; pesquisar 
e produzir gráficos; analisar a escrita em contextos 
variados; identificar a sílaba na composição da 
palavra; produzir textos observando circunstâncias; 
reconhecer cores primárias e secundárias; misturar 
cores primárias para produzir cores secundárias.

• 1º momento: apresentar a cantiga “De abóbora 
faz melão” (Folclore), escrita no quadro e pedir 
para que os alunos leiam. Observar se algum aluno 
reconhece a cantiga. Depois cantar com toda a 
turma. Após ficarem familiarizados com a música, 
solicitar aos alunos, um por vez (de acordo com a 
lista exposta em sala de aula), para ler apontando 
as palavras no quadro. Também perguntar onde 
estão algumas palavras como: MELÃO, MARACUJÁ, 
ABÓBORA, MELANCIA e até mesmo SINHÁ, de 
acordo com o desenvolvimento do aluno.
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• Soletrando: ficha e alfabeto móvel para a 
formação de palavras (frutas) do texto ou 
outras que o aluno ditar, sempre analisando 
a escrita da palavra. Atividade de casa: 
caça-palavras de frutas com a letra M. 

• 2º momento: utilizar o livro Letramento e Alfabetização 
(p. 87-91) para abordar alimentos como frutas, 
legumes e verduras como essenciais para uma 
alimentação saudável. Mais uma vez lembrar o 
que é rima, verso e estrofe e pedir para que os 
alunos numerem as linhas do poema para facilitar 
o reconhecimento de algumas palavras. Realizar as 
atividades de apropriação do SEA propostas no livro.

• 3º momento: LD Matemática (p. 66 e 67) – 
Cidadania, pesquisa e gráfico (frutas). Propor 
aos alunos que pesquisem as frutas preferidas 
de uma turma da escola além das deles.

• 4º momento: Ciências: A Importância das Plantas 
(texto ilustrado para completar frase de acordo 
com as figuras – pomar, jardim e horta). 

• 5º momento: roda de leitura – Acervo PNAIC: 
balas, bombons e caramelos (hábitos alimentares 
e suas consequências). Dialogando entre textos: 
complete o texto A cesta da feira, de Elias José.

• 6º momento: Lista de frutas ditadas pelos alunos 
e escritas no quadro com a soletração feita por 
eles (análise da escrita – consciência fonológica). 

• 7º momento: trava-línguas “O doce”, 
cruzadinha de palavras com ce e ci.

• Atividade em grupos: escrita de alimentos 
saudáveis a ser distribuídos no alfabetário móvel. 
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• 8º momento: pesquisa das frutas preferidas da 
turma 502. Escrever uma lista e um(a) aluno(a) 
lê as opções de frutas e pontua as escolhas. Se 
necessário, anotar outras escolhas. Comparar com 
as frutas preferidas da própria turma 102. Pirâmide 
alimentar: leitura, pintura e conscientização. 

• 9º momento: LD Matemática: adição com 
figuras de frutas. Escrita de verduras, frutas 
e legumes separando em frutas. 

• 10º momento: usos da água (cuidados na 
preparação da salada de frutas pela turma).

• Produção textual: receita (salada de frutas 
de acordo com a observação do aluno). 

• Culminância: música “Vamos 
colorir!” – Alimentos e cores. 

• Atividades práticas desenvolvidas pela professora 
Rosemary. Como exemplo, apresentaremos 
a evolução da aluna Júlia da Silva Alves, em 
diferentes etapas do processo de aprendizagem.
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ANÁLISE DAS ATIVIDADES

Figura 1 – atividade de produção de texto 
em março de 2013: fase silábica.
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Figura 2 – Produção de carta em agosto de 2013.

“Na escola eu aprendo com a professora Rosemary. 
E eu adoro estudar e como eu estudo eu aprendo a ler e 
escrever e lá tem uma pessoa que lá é especial e o nome 
dela é Rosemary”.  De Júlia para Rosemary
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Figura 3 – 22 de novembro de 20013, dia da música. A professora 
pediu que os alunos escrevessem a música preferida de cada um.
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Figura 4 – dezembro de 2013 (atividade de reforço).

Essas atividades permitem que a criança decore e reflita sobre as 
partes sonoras das palavras, fazendo analogias, como, por exemplo, 
no caso em que a aluna escreveu “maçã” e “romã” no espaço desti-
nado às frutas vermelhas e, da mesma forma, escreveu “tãgerina”, no 
espaço destinado às frutas amarelas, o que, na verdade, é um erro 
ortográfico decorrente da inconsistência entre o sistema fonológico 
e o sistema gráfico. Uma reflexão consciente sobre a linguagem 
pressupõe o exercício da consciência fonológica, não só quanto 
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à operação que o sujeito realiza em sua mente (separar, contar, 
comparar quanto ao tamanho ou quanto à semelhança sonora etc.) 
como também quanto ao tipo de segmento sonoro envolvido (rimas, 
fonemas, sílabas, segmentos maiores que um fonema e menores que 
uma sílaba). Destaque-se o fato de que os elementos variam, ainda, 
quanto à posição (início, meio e fim).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para muitos estudiosos e professores, podemos até dizer que seja 
um consenso, a alfabetização é vista como forma de apropriação de 
si mesmo e do mundo, exigindo, dessa forma, um olhar efetivamente 
responsável sobre o seu rumo. Nessa direção, temos, historicamente, 
aplicado diversos métodos defendidos e repudiados por estudiosos 
ligados às diversas correntes de pensamento. Isso demonstra cami-
nhos e descaminhos que têm vitimado principalmente indivíduos 
desprivilegiados socialmente. 

No entanto, o que parece claro é que, para a maioria dos estu-
diosos, a consciência fonológica é entendida como pré-requisito para 
a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, devendo ser promo-
vida junto ao educando, independentemente do método utilizado 
para alfabetizar. A esse respeito, acreditar que o mesmo método 
funcionará na China e em qualquer outro lugar do mundo é desconsi-
derar a dimensão humana desse valoroso e difícil processo. Para ser 
realmente eficiente, o letramento precisa estar atrelado à perspectiva 
do multiletramento, o que ampliará a visão do educando, oferecendo 
a ele as condições necessárias para analisar, criar e refletir sobre a 
própria linguagem, dando-lhe autonomia capaz de realizar leituras 
em diversos contextos e escrever a sua própria história. 

O professor deve estar apto a promover o percurso de forma 
lúdica e prazerosa, transformando a sala de aula em espaço de 
encontro e construção do conhecimento. Por isso, viver a experiência 
de visitar uma sala de aula na classe de alfabetização, observar e 
interagir com um trabalho valoroso e, ao mesmo tempo, angustiante 
promove, no mínimo, uma reflexão crítica sobre a responsabilidade 
de nossa prática. 

Ensinar um pequeno ser a ler, a sentir, a refletir e, principalmente, 
a se olhar e se descobrir como parte de uma realidade que se agiganta 
a cada som, a cada letra, a cada palavra e a cada texto significa 
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reconhecer a grandeza da profissão que escolhemos para tocar 
o outro e transformar o mundo. Não podemos, enquanto educa-
dores, aceitar uma alfabetização mecânica, que não leve à reflexão e 
“fabrique”, por anos sem fim, indivíduos incapazes de ler e de estar, 
verdadeiramente, no mundo. Todos sonhamos e todos devemos 
lutar para que, de fato, a alfabetização funcione como “um ato de 
reflexão, de criação, de construção e de libertação” (SOARES, 2013, 
p. 37), trecho extraído do segundo capítulo de Os Doze Trabalhos de 
Hércules (BORTONI-RICARDO; MACHADO, 2013).
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4ª SEÇÃO
Desenvolvimento atípico

ATIVIDADE INTERATIVA

1. Clique nos links a seguir para acessar leituras 
complementares nesta seção e grave uma discussão 
sobre o tema.

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 
FOCO NAS REDES DE APOIO

COMO EVITAR QUE ALUNOS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS 

SEJAM ROTULADOS



UM PROJETO DE LETRAMENTO:
J., C., L. e A. A Caminho da leitura
Maria Inês Batista Campos1

Roseli Luz Correia2

INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo apresentar relato de experiência na 
sala de leitura de uma escola estadual, permitindo aos alunos com 
dificuldades significativas construírem habilidades de compreensão 
de textos e produzirem paráfrases. Nesse sentido, ministrar aulas 
de Língua Portuguesa que envolvam a oralidade para alunos de 
sétimo ano é sempre gratificante, já que a maioria dos alunos gosta 
de emitir suas opiniões e participar ativamente mediante solicitação. 
No entanto, muitas vezes, a oralidade não é vista como algo a ser 
ensinado. Nos materiais didáticos, por exemplo, o assunto é pouco 
contemplado e acaba sendo deixado de lado, descartando aquele 
conteúdo que poderia ser mais explorado para auxiliar a expressão 
da linguagem de nossos alunos.

No ambiente escolar, estamos preocupados somente com a 
leitura que, por sua vez, leve a uma interpretação correta e que 
culmine em uma produção com propriedade, permeada pelo padrão 
culto da língua. Nesse processo, nós nos deparamos com alunos 
com grandes dificuldades para ler e compreender aquilo que leem.

O corpo discente que compõe a sala de aula cada vez mais se 
apresenta heterogêneo, com níveis de proficiência que oscilam entre 
o adequado e o abaixo do básico. Quanto ao professor, ao ministrar 
sua aula, deve atentar-se para essas diferenças, principalmente 
quando o assunto é leitura, interpretação e produção de textos.

Em relação à leitura, compreende-se que não é a simples deco-
dificação dos grafemas. O conceito de leitura é bem mais amplo e 
não são todos os alunos que chegam ao segundo ciclo do Ensino 
Fundamental compreendendo e interpretando o que leem. 

[...] a leitura é uma atividade altamente complexa de 
produção de sentidos que se realiza, evidentemente, 
com base nos elementos linguísticos presentes na 

1  Doutora do Programa de 
Pós-Graduação em Filologia 
e Língua Portuguesa-USP; 
Coordenadora do Mestrado 
Profissional em Letras-
Universidade de São Paulo/
USP; maricamp@usp.br

2  Mestranda do Mestrado 
Profissional em Letras/
Profletras, Universidade de São 
Paulo – USP, São Paulo, Brasil, 
bolsista Capes; rosebeelux@
hotmail.com
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superfície natural e na sua forma de organização, mas 
que requer a mobilização de um vasto conjunto de 
saberes (KOCH; ELIAS, 2008, p. 57).

Ao revelarem tais dificuldades, algumas vezes, os alunos são estig-
matizados, já que demonstram apatia e/ou indisciplina, verdadeiros 
escudos que os defendem da ignorância pela qual são tomados. 
Nesse caso, o problema pode ser resolvido com doses de empenho 
e boa vontade por parte do professor. Para tanto, é preciso criar 
novas estratégias e aprimorar as práticas escolares se se quer 
resultados positivos.

Quanto à escrita, pode-se dizer que se trata de um processo que 
abarca vários elementos e é nela que perdura uma cobrança enorme 
no que tange ao domínio da língua padrão. A esse respeito, há de se 
levar em consideração que a norma culta é apenas uma das varie-
dades da língua e que outras variedades precisam ser consideradas. 
Levar o aluno a refletir sobre sua gramática internalizada e analisar 
a língua em seu funcionamento a partir da nomenclatura gramatical 
tem sido utópico e isso ocorre porque a gramática normativa que, 
muitas vezes, é imposta aos alunos, está cada vez mais distante da 
sua realidade linguística.

Por essa razão, devemos aproveitar o conhecimento de mundo 
que o aluno traz para a escola, integrando-o aos conhecimentos 
linguísticos e textuais para que ele possa ver sentido naquilo que 
aprende. Devemos também explorar cada vez mais a oralidade, pois, 
a partir dela, será realizável para o aluno ser agente do processo 
ensino-aprendizagem.

UM ESTUDO SOBRE LETRAMENTO [TÍTULO]

Muitos estudiosos afirmam que um bom leitor é aquele que utiliza 
a técnica de decifrar o texto e que complementa essa prática a partir 
do conhecimento de mundo. Por que, então, a escola continua a 
priorizar apenas o letramento formal, a alfabetização, o processo de 
aquisição de códigos? Outra questão que merece destaque é o modelo 
construtivista, que até hoje persiste entre os equívocos no campo da 
alfabetização, uma vez que se acredita que tal modelo seja suficiente 
e necessário para levar o aluno à descoberta do sistema alfabético 
mesmo que em detrimento do ensino da ortografia, por exemplo.
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Podemos definir lectoescritura como a capacidade de reproduzir 
e interpretar grafemas, bem como transcrever sons. Para se chegar a 
esse processo, há de se ter um cuidado especial ao lidar com alunos 
tidos como analfabetos funcionais ou que apresentem algum tipo de 
transtorno. Esse é o momento em que a alfabetização e o letramento 
entram em cena.

Por isso, é importante diferenciar os conceitos de letramento e 
alfabetização. Esta é a fase em que a criança realiza a decodificação 
grafofonêmica, enquanto que aquele se refere ao uso social da 
escrita. Depreende-se, portanto, que um ensino bem conduzido deve 
estar arraigado 

numa experiência significativa de aprendizagem de 
leitura, através de diferentes gêneros textuais que 
despertem o interesse do aluno e que ilustrem palavras 
do seu universo cultural (MOLLICA et al., 2012, p. 217).

Nesse cenário, muito se discute sobre a complexidade da escrita 
frente à leitura, uma vez que a escrita não é uma representação 
linear da fala. Nessa perspectiva, estudiosos da Psicolinguística consi-
deram que a leitura não pode ser vista apenas como um processo de 
decodificação, ela também envolve a construção de sentido somada 
à compreensão daquilo que se lê. De acordo com Marec-Breton e 
Gombert (2004 apud MOLLICA et al., 2012, p. 213), “a leitura é uma 
atividade complexa de tratamento de informações gráficas, a fim de 
se extrair significação”.

TRANSTORNOS QUE PREJUDICAM O 
PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA 

Em meio ao processo de aprendizagem, o TDA-H (Transtorno do 
Déficit de Atenção e Hiperatividade), a disgrafia e a dislexia são 
apontados como prováveis causas dos distúrbios de leitura e escrita, 
embora nem todas as crianças com dificuldades para aprender a ler 
necessariamente são portadoras desses distúrbios (MOLLICA et al., 
2012). Como recurso para atenuar as dificuldades de leitura e escrita, 
tem-se a prática da consciência fonológica que, segundo Mollica, 
Patusco, Ribeiro, Lourenço (2012, p. 227),



`

186

A Consciência Fonológica é, portanto, um conjunto de 
habilidades heterogêneas com uma estrutura hierár-
quica que se inicia com a consciência de unidades mais 
globais até percepção dos segmentos fonêmicos da 
fala. Esse recurso pedagógico, quando adotado nas 
salas de aula especiais, pode facilitar o processo de 
decodificação grafofonológico, suscitando fluência na 
leitura e minimizando erros de escrita.

Além disso, Bortoni-Ricardo e Oliveira (2013) destacam alguns 
postulados da Sociolinguística, com ênfase em dois pontos, a saber: 
a escola ignora a fala dos alunos com baixo desempenho escolar e 
estes não compreendem a fala da escola. Posto isso, começou a luta 
pelo respeito às diferenças linguísticas.

No Brasil, ocorrem também muitas pesquisas nesse campo, enfa-
tizando que variantes não são erros linguísticos, mas outras formas 
que diferem do padrão. Diversos estudiosos parecem compartilhar da 
mesma opinião acerca desse assunto. Nessa direção, Bortoni-Ricardo 
(2004) revela que falantes que detêm o poder têm as variedades de 
sua compilação consideradas mais corretas e mais bonitas.

Diante disso, paira a dúvida de como deve agir um professor, já que 
o sistema educacional brasileiro valoriza a Gramática Normativa. Por 
sua vez, os especialistas com formação linguística criticam o modelo 
de ensino pautado na memorização das classificações gramaticais e 
salientam a importância de se destacar, na escola, que há diferentes 
modos de falar, de acordo com as circunstâncias em que a fala se 
dá. Alguns sugerem a diferença entre erros da língua oral e erros 
cometidos na escrita. Esses últimos devem ser sempre corrigidos, 
para que haja maior domínio da escrita por parte do aluno.

Nesse processo, as aulas de Português primam por proporcionar 
aos alunos o aprendizado da norma padrão, em que a fala deva 
atender à expectativa do ouvinte. O aluno, por seu turno, deve 
dominar as convenções da escrita, desde que descartada a possibili-
dade de se aceitar as diferentes variantes da língua. Também persiste 
uma interpretação equivocada de muitos professores sobre o 
conceito da Sociolinguística, a ponto de não mais corrigir erros 
ortográficos, por exemplo. 
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ORALIDADE X ESCRITA

É preciso diferenciar os denominados erros da língua oral dos erros 
marcados na língua escrita. Segundo Bortoni-Ricardo e Oliveira 
(2013, p. 54),

Na língua escrita, o erro tem natureza distinta, porque 
representa a transgressão de um código convencio-
nado e prescrito pela ortografia. Aqui também há 
um forte componente de avaliação social, pois erros 
ortográficos são avaliados muito negativamente. Mas 
podemos considerá-lo uma transgressão porque a 
ortografia é um código que não prevê variação.

O mesmo procedimento não se pode dizer da língua oral, já que 
ela é própria do ambiente da variação e é na escola que o aluno 
aprende a adequar as variantes aos momentos e locais apropriados.

Ademais, é necessário alfabetizar letrando. Para tanto, cabe à 
escola realizar um trabalho que contemple a oralidade. Nesse caso, 
a fala é a primeira atividade do ser humano e expressa o pensa-
mento da criança e o organiza, mas se deve ressaltar a importância 
do mediador no desenvolvimento da linguagem. A esse respeito, 
Freire e Macedo (1990) pregam que a voz do aluno constitui recurso 
para imprimir sentidos às experiências de mundo. 

Esse segmento traz também a importância da oralidade na 
Antiguidade e destaca que o surgimento da escrita foi o motivo 
de haver preconceito e desvalorização da oralidade. Assim, era 
considerado competente o indivíduo que escrevesse bem e tivesse 
raciocínio lógico.

O professor, ao lidar com a oralidade em sala de aula, deve 
partir de quatro premissas, as quais sustentam a importância do 
desenvolvimento das competências orais na escola, a saber: a) o foco 
do ensino deve ser deslocado do código linguístico para o uso da 
língua; b) a escola deve se ocupar da fala, estabelecendo um paralelo 
com a escrita; c) a existência do domínio duplo da língua materna; 
d) incorporação da língua falada ao ensino do português. 

No ambiente escolar, a língua oral não deve ser menosprezada 
em detrimento do aprendizado da escrita, uma vez que as duas têm 
o seu valor social na formação do aluno e o professor alfabetizador 
detém grande influência enquanto agente letrador, já que ele atua 
no início da construção textual oral e escrita dos alunos.
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O EFETIVO TRABALHO COM PROJETOS 

Trabalhar com projetos seria uma solução para abrandar problemas 
que envolvam a leitura e a escrita. Nesse sentido, há uma preocu-
pação por parte dos professores e também de pesquisadores de 
outras áreas na ação de projetar a sua ligação com a prática social, 
a fim de compreender projeto como uma prática de letramento. 
No entanto, ainda é um trabalho árduo para muitos professores, visto 
que veem dificuldades em organizar o projeto de modo adequado 
e entendê-lo como método. 

A partir de sua etimologia, compreende-se projeto como algo que 
deve ser colocado à frente, enquanto que, no campo pedagógico, seu 
uso permite levar o cidadão a tomar decisões e assumir responsabili-
dades. Quanto à prática, essa possui como características a produção 
de vida social, a interligação com outras práticas e o domínio de uma 
dimensão reflexiva. 

As práticas do letramento, conforme afirma Oliveira e Kleiman 
(2008), estão ligadas a diversos domínios de atividades, a aspectos 
particulares da vida e a diferentes sistemas simbólicos. Quanto aos 
elementos que as constituem, são: a) participantes, os professores 
ou aqueles que ocupam o lugar de um, e as comunidades de apren-
dizagem; b) o espaço físico e também o do discurso; c) artefatos, que 
são instrumentos mediadores das ações humanas e que adquirem 
sentido apenas de dentro de grupos ou das circunstâncias em que 
ocorrem; d) atividades, encaixam-se em outras atividades de escrita, 
podem ser compartilhadas, têm objetivos e permitem várias vozes.

Além disso, trabalhar com projetos não significa apresentar 
uma receita e seguir o seu passo a passo. Com isso, tempo e espaço 
podem ser mais bem utilizados, havendo uma coordenação das 
ações coletivas, assim como é possível desenvolver um trabalho 
transdisciplinar, com uma nova visão do currículo. O mais importante 
disso está na possibilidade do uso social da leitura e da escrita que 
os projetos podem promover.

Oliveira, Tinoco e Santos (2011) afirmam que o ensino da língua 
materna deve servir de gerador de práticas de leitura; no entanto, 
avaliações externas apontam para a necessidade de recontextuali-
zação e de ressignificação dessas práticas, uma vez que os resultados 
apresentam baixo índice de desempenho. A esse respeito, novas 
medidas poderiam ser adotadas para melhorar o ensino da leitura 
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e escrita, tais como os projetos de letramentos e estudo interdis-
ciplinar. Para tanto, é necessário rever as estratégias e criar novas 
propostas para aperfeiçoar as ações pedagógicas. 

Nessa direção, para obter bons resultados de desempenho, 
é necessário oferecer aos alunos atividades que lhes permitam ter 
a sua voz e que, principalmente, eles vejam sentido naquilo que estão 
aprendendo, obtendo, assim, motivação para o aprendizado. A fim 
de que isso ocorra, os alunos precisam ser sempre bem orientados 
para se tornar protagonistas do processo. Quanto aos professores, 
estes precisam saber que técnicas tradicionais não atendem mais às 
necessidades dos alunos e que um saber moldado nessas práticas 
se distancia do universo do aluno.

O PROJETO DE LETRAMENTO

Anteriormente, contou-se com o apoio de uma professora-auxiliar 
durante as aulas de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II 
na Escola Estadual Joaquim Pedroso de Alvarenga, em Indaiatuba, 
São Paulo. O objetivo era que os alunos com dificuldades de leitura 
e escrita fossem acompanhados pela professora. Em uma das salas 
de 7º ano, identifiquei um grupo de alunos isolados, sem participação 
durante as aulas. Aproximei-me deles e notei que tal isolamento 
advinha do fato de não saberem ler e um deles mal conseguia deco-
dificar as letras para formar as palavras.

Diagnosticado o problema, procurei a direção da escola, expus a 
situação e apresentei uma proposta. A professora auxiliar assumiria 
a minha sala de aula e eu trabalharia com os quatro alunos na sala de 
leitura em algumas atividades planejadas por três semanas. Com o 
apoio da direção, passamos ao trabalho específico.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
NA SALA DE LEITURA

Na sala de leitura, esclareci que gostaria de desenvolver um trabalho 
com eles por meio do qual poderia auxiliá-los no processo de leitura 
e escrita, lendo um texto curto para eles. Pedi que, inicialmente, 
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prestassem atenção à leitura do texto que era de fácil compreensão 
e depois conversaríamos sobre isso. Tratava-se da fábula A raposa e 
as uvas, de Esopo e rapidamente explanei sobre esse gênero textual.

Terminada a leitura, levantei questões em torno dos elementos 
da narrativa. Comentamos sobre a presença da moral da história nas 
fábulas e, embora tímidos, os alunos expuseram o que entenderam 
do texto. Na oralidade, não houve problemas para três alunos. 
Apenas o aluno J. demonstrou ter dúvidas ao responder e ainda 
afirmou que a raposa não quis a uva porque estava verde. Ele não 
conseguiu compreender que o desprezo à uva se deu devido à difi-
culdade em apanhá-la. 

 Passamos para outro momento em que eles deveriam recontar 
a história. Pedi que a aluna A. recontasse a fábula e que os outros 
dessem sequência à história:

Um dia, uma raposa morta de fome viu 
algumas uvas no recanto. (A. 12 anos)

Ela foi tentar pegar a uva, mas “tava” verde. (J. 14 anos)

Nesse momento, precisei intervir e questionar se as uvas estavam 
realmente verdes.

A uva estava muito alta. Ela pulou, pulou, mas não 
conseguiu. Aí ela desistiu. (C. 14 anos)

Ela não queria as uvas e desprezou as uvas porque era 
difícil de pegar (L.12 anos)

A aluna A. comentou que a primeira vez que ela ouviu essa fábula 
dizia que a raposa subia em uma pedra para apanhar a uva, mas que 
a história era a mesma. Isso mostra que os alunos, quando moti-
vados, prestam atenção a detalhes, retomam seu conhecimento de 
mundo, mas conseguem entender a essência do texto trabalhado.

Posteriormente, foram distribuídas aos alunos folhas pautadas 
para que eles reproduzissem o texto em sua forma escrita. Foi dado 
um tempo e, em seguida, cada aluno leu a sua produção escrita:
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(III.) Um dia, uma raposa estava andando e notou que tinha 
um vinheiro. E a raposa estava com muita fome e então 
pegar uma das uvas. (Nesse momento, o aluno percebe 
que se esqueceu de escrever a forma verbal “tentou” 
e para a leitura para escrevê-la.) Estava com fome, 
muita fome, e tentou pegar as uvas no vinheiro, mas não 
conseguiu as uvas. E tentou de novo. E não conseguiu 
pegar as uvas. No vinheiro, a raposa falou que não 
queria mesmo essas uvas. Estava verdes e velhas demais 
para mim. E não queria mesmo essas uvas. (L. 12 anos)

(IV.) Era um dia uma raposa passando e viu uma 
parreira de uva maduras e gostosas e ficou com 
vontade de comer e as uvas e ela pulou e pulou 
e não conseguiu pegar e foi-se embora dizendo 
que não queria mesmo. Moral da história: ela não 
queria que tava verde e velhas. (C. 14 anos)

(V.) Um dia uma raposa com tanta fome, andando na 
estrada encontrou um recanto cheio de uvas. E já 
que ela estava com tanta fome, tentou pegá-las. 
Ela fez de tudo para pegar aquelas uvas, mas não 
conseguiu. E acabou desprezando ela falou assim 
mesmo: “Não preciso destas uvas, estão verdes e 
azedas” e seguiu seu caminho morta de fome. Moral 
da história: ela desistiu e ficou com fome. (A.12 anos)

(VI.) Era um belo dia, a raposa saiu para caçar e caminhando 
achou uma plantação de uva e resolveu pegar uma 
suva para comer que estava dando uma fome e ela 
resolveu cantar uma para... catar a suva que estava 
muito alta. E pulou e pulou e não conseguiu catar a 
suvas que estava no pé e saiu falando que não queria 
essa suva e e e não conseguiu pegar. (J. 14 anos)

A aula foi gravada (sem imagens, apenas com áudio). O aluno J., 
mais uma vez, apresentou dificuldades para ler e, depois, com o 
texto dos alunos em mãos, pude ver que muito do que eles (J. e C.) 
“leram” não estava escrito em seus textos. Esses alunos pareciam 
realizar uma pseudoleitura. Seguem trechos da produção escrita 
dos dois garotos:
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(C., 14 anos)

(J., 14 anos)

O aluno J., aos 14 anos, ainda não utiliza a letra cursiva, domi-
nando apenas a letra bastão, que é ensinada nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao finalizar as atividades do projeto, foi possível reconhecer que há 
um longo trabalho a ser desenvolvido, mas nem por isso é impos-
sível de se obter êxito. Os alunos, após participarem do projeto, 
sentiram que eram capazes de aprender, de participar e, paulatina-
mente, foram dando mostras de um maior interesse nas aulas de 
Língua Portuguesa.

Trabalhos diferenciados e que incluem os alunos com dificul-
dades para ler, compreender e escrever são necessários e devem 
ser oferecidos com mais frequência nas escolas. Fechar os olhos e 
acreditar que o problema não existe não ameniza a situação sequer 
leva os alunos ao aprendizado. Nesse caso, nós, professores, temos 
de fazer a diferença na vida desses educandos e permitir que eles 
avancem ao seu tempo.

No final do ano letivo de 2013, o grupo de alunos foi promovido 
para a série seguinte, por apresentar um pequeno avanço nas ques-
tões que se referem à leitura e à interpretação de textos, uma vez que 
passaram a ser avaliados de maneira diferenciada, considerando as 
várias modalidades da oralidade: entonação expressiva e paráfrase.
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LETRAMENTO E EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA:
Uma proposta de sequência didática
Maria Aparecida Alves Menezes1

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre o processo 
de práticas de letramento em sala de aula inclusiva e apresenta 
uma proposta de sequência didática enfatizando a importância de 
se trabalhar o gênero história em quadrinhos nas aulas de Língua 
Portuguesa do Ensino Fundamental, a fim de ampliar e aprimorar a 
competência linguística e crítica dos educandos em sua diversidade. 
A esse respeito, Sekkel (2003) declara que o ambiente inclusivo é 
aquele que tem uma articulação e uma ação comprometidas com 
o reconhecimento e com a busca da satisfação das necessidades 
de cada um, o que se inscreve no âmbito da construção de uma 
sociedade verdadeiramente humana, na qual as pessoas possam se 
desenvolver em busca de suas potencialidades.

Consideramos que a educação especial – ao longo do tempo 
– constituiu-se como uma área do conhecimento importante no 
atendimento às pessoas com deficiência. Em relação à aprendi-
zagem desses alunos, sabemos que não há um único padrão de 
ensino, muito menos um único aluno, idealizado, que atenda a um 
padrão desejado. 

Nesse aspecto, os pressupostos legais que embasam a educação 
especial, na perspectiva da educação inclusiva, buscam promover 
uma inclusão escolar no sentido de atentar para as singularidades de 
cada sujeito. Sob essa ótica, a singularidade do aluno está presente 
nos diferentes ritmos de aprendizagem, em uma maior ou menor 
afinidade com determinadas áreas, em uma habilidade maior para 
algumas tarefas e inabilidade para com outras. 

Nessa direção, a articulação entre as práticas de letramento 
e a educação pode contribuir para estimular a atuação de todos 
os envolvidos na escolarização das crianças de desenvolvimento 
atípico, a partir da valorização da dimensão simbólica, que possibilita 

1 Universidade Federal do 
Sergipe – UFS. Mestranda do 
Profletras.
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a construção de laços sociais e o acesso ao arcabouço simbólico, favo-
recendo um processo educativo, eficaz, significativo e a superação 
das dificuldades encontradas. Nesse sentido, cabe-nos refletir sobre 
o processo de construção de estratégias a ser utilizadas no contexto de 
produção de leitura e escrita nas aulas de Língua Portuguesa, visto que 
a escola é principal agência promotora dos processos de letramento 
e deveria assumir o desafio de atender as necessidades educacionais 
de todos os alunos que nela ingressam.  

BREVE PERCURSO ACERCA DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Historicamente, a exclusão social sempre suscitou inúmeros debates 
e discussões devido aos processos econômicos e sociais excludentes 
em relação a grupos sociais constituídos por “índios, camponeses, 
migrantes, favelados, encortiçados, sem teto e pobres”, mulheres, 
pessoas com deficiência e idosos (VÉRAS, 2002, p. 26). Especificamente 
no âmbito educacional, ao longo dos anos, a educação de pessoas 
com deficiência passou por intensas transformações históricas, 
também marcadas por processos sociais e educacionais, desde a 
exclusão até a proposta atual de inclusão escolar (BRASIL, 2008), 
como veremos neste trabalho. 

Durante muito tempo, prevaleceu a concepção de que a escolari-
zação de alunos com deficiência deveria ser realizada pela educação 
especial, configurando-se como uma proposta pedagógica substi-
tutiva ao ensino comum. Tal configuração resultou na construção 
de uma educação especial marcada por práticas segregadoras que 
enfatizavam os aspectos patológicos da deficiência em detrimento 
dos aspectos pedagógicos.

Tradicionalmente, a escola sempre excluiu do processo educa-
tivo grupos de pessoas que não se enquadravam em seu padrão 
normativo. Essa padronização excluía do âmbito escolar pessoas 
com ou sem deficiência que enfrentavam as barreiras de atitudes 
preconceituosas, segregadoras e discriminatórias. Alves (2008, p. 48) 
faz algumas considerações a partir dos estudos realizados acerca da 
qualidade de ensino na educação brasileira, ressaltando o aumento, 
na matrícula no Ensino Fundamental, de crianças e adolescentes com 
alguma deficiência:
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[...] o Relatório da Situação da Infância e da Adolescência 
Brasileira – UNICEF chama atenção para a iniquidade 
referente à educação das crianças e adolescentes 
negras, indígenas e com deficiência, que apresentam 
os mais elevados índices de população fora da escola 
e as maiores taxas de analfabetismo. Com relação a 
pessoas com deficiência, o censo demográfico 2000 
registra que 2,9 milhões de crianças e adolescentes 
possuem alguma deficiência e destes, 1,5 milhão são 
pobres e com baixos índices de escolaridade.

Contudo, na década de 1990, os avanços nas áreas da educação 
e dos direitos humanos iniciaram um processo de transformação 
social que ressignificaram não somente as concepções mas também a 
dimensão legal, pedagógica e político-administrativa, apontando para 
um redimensionamento dos sistemas de ensino regular e especial.

Em face desses desdobramentos, a elaboração da Declaração de 
Salamanca (UNESCO, 1994), ocorrida na Espanha, em 1944, com a 
participação de vários países – tendo o Brasil como um dos signatá-
rios – constituiu-se como um documento relevante na orientação dos 
princípios, diretrizes, política e práticas educacionais voltadas para 
alunos com necessidades educacionais especiais. Esse documento 
tem como princípio orientador o acesso das crianças com necessi-
dades educativas especiais à escola regular, “independentemente de 
suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas 
ou outras” (BRASIL, 2008, p. 9). Assim, as escolas regulares passam a 
ser orientadas a partir da perspectiva do paradigma inclusivo, cujos 
objetivos são o reconhecimento das diferenças e a promoção de 
uma aprendizagem direcionada ao atendimento das necessidades 
individuais de todas as crianças.

Logo, a educação especial, na perspectiva da educação inclu-
siva, passa a fazer parte da proposta pedagógica da escola regular, 
garantindo o atendimento às necessidades educacionais especiais 
de alunos que apresentam alguma deficiência (visual, auditiva e inte-
lectual), transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação, em articulação com o ensino comum.

Em 2008, é publicada a Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva. Nessa perspectiva, a Educação 
Especial – outrora definida como um atendimento educacional espe-
cializado substitutivo ao ensino comum – passa a ser redefinida como 
uma modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades 
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de ensino. Constitui-se, então, em uma proposta pedagógica que 
disponibiliza serviços e recursos para a eliminação das barreiras que 
impedem ou dificultam a participação e a aprendizagem, ressignifi-
cando a educação regular comum em benefício de todos os alunos 
(BRASIL, 2008). Assim, o objetivo  precípuo da Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva é o de asse-
gurar a inclusão escolar de seu público-alvo: alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e superdotados.

Baseada em princípios legais e filosóficos da educação inclusiva, 
que pressupõe a atenção à singularidade e à diferença como valores 
indissociáveis e uma educação de qualidade para todos indistinta-
mente, participando, aprendendo, convivendo juntos, reverte-se a 
lógica da exclusão. Assim, enfatiza-se a necessidade de os sistemas 
educacionais se adaptarem às especificidades de todos os alunos e de 
as escolas  acolherem e valorizarem as diferenças e não o contrário, 
como era no antigo modelo, em que as pessoas com deficiência 
tinham de se adaptar ao ambiente escolar.

Em outras palavras, nota-se que, no novo paradigma, a escola é 
que tem de se prover de meios para proporcionar aos alunos uma 
aprendizagem de fato significativa: “a inclusão escolar tem início 
na educação infantil, onde se desenvolvem as bases necessárias 
para a construção do conhecimento e seu desenvolvimento global” 
(BRASIL, 2008). Ademais, o paradigma inclusivo prevê que as escolas 
devem ter estruturas física e pessoal para atender seu público-alvo 
da educação especial. Por conseguinte, os profissionais da Educação, 
em formação continuada, devem estar aptos para ensinar a seus 
alunos, respeitando os limites e potencialidades de cada um em um 
espaço social comum a todos. 

Nesse cenário, todo aluno tem o direito de ter sua especifi-
cidade atendida, sem, no entanto, ser segregado, discriminado e 
ter reconhecidas suas infinitas formas de aprender (BRASIL, 2008). 
Ressalta-se, portanto, a relevância da escola no desenvolvimento de 
práticas letradas dos educandos com ou sem deficiência, a fim de 
que realmente se efetivem práticas pedagógicas inclusivas e uma 
aprendizagem de fato significativa para todos, indistintamente.
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LETRAMENTO E SEUS POSSÍVEIS CAMINHOS

Até o início dos anos 1980, o ensino da Língua Portuguesa, nos 
anos iniciais da escolarização, tinha como foco a alfabetização, ou 
seja, a apropriação do sistema de escrita alfabético e ortográfico. 
Nesse período, os métodos alternavam-se entre o sintético, preocu-
pado com as “unidades menores da língua“, que incluíam os métodos 
fônico e o silábico; e o analítico, que valorizava “as unidades maiores e 
portadoras de sentido”, privilegiando assim os métodos da palavração, 
sentenciação e o global. Dessa forma, para que a criança pudesse fazer 
uso das habilidades de leitura e escrita, era necessário apropriar-se 
do sistema alfabético e ortográfico da língua, de maneira artificial e 
fora do seu contexto de uso social (SOARES, 2004, p. 2).

Conforme Soares (2004), ainda nessa década, a concepção de alfabe-
tização sofreu mudanças significativas com o advento dos pressupostos 
teóricos da teoria psicogenética desenvolvida por Emília Ferreiro, que 
permitiu compreender o processo de construção de conceitos sobre 
a escrita realizados pela criança. Contudo, ao desprezar aspectos 
relevantes da alfabetização, como a sistematização da apropriação do 
sistema alfabético, o construtivismo sofreu muitas críticas em termos 
teórico e metodológico. Por isso, era preciso repensar possíveis cami-
nhos que articulassem as contribuições dos estudos acima citados. 
Nessa perspectiva, Soares (2004, p. 4) propõe uma aprendizagem da 
língua escrita com foco no letramento, uma vez que vivemos em uma 
sociedade letrada, em que a escrita está presente a todo o momento 
e que, diariamente, entramos em contato com materiais escritos em 
nosso cotidiano, como faixas, cartazes, avisos, outdoors.

Durante muito tempo, os conceitos de alfabetização e de letra-
mento foram considerados distintos. Enquanto a alfabetização seria a 
apropriação do sistema de escrita alfabético, o letramento referia-se 
ao contato com materiais próprios para a leitura e escrita em todas 
as práticas sociais relativas ao uso desses materiais, em contextos 
específicos (SOARES, 2004, p. 13). Entretanto, apesar das especifici-
dades que os distinguem, esses dois conceitos se inter-relacionam, 
visto que o letramento dá sequência ao processo de alfabetização. 
Sob esse viés, não basta possuir a condição de alfabetizado, na visão 
tradicional de aprender a codificar e a decodificar, pois, embora seja 
uma condição fundamental, não é suficiente para formar sujeitos 
letrados (SOARES, 2004, p. 14).
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Portanto, é impossível pensar em pessoas que não façam uso da 
leitura e da escrita, sendo elas alfabetizadas ou não, pois a escrita 
é sempre algo presente no contexto social. Nesse sentido, ao estar 
inserida em um ambiente grafocêntrico, a criança, antes de entrar 
na escola, já convive com uma multiplicidade de textos, orais ou 
escritos, fazendo usos sociais da língua.

Uma das estudiosas sobre essa temática no Brasil é Angela 
Kleiman (1995, p. 19), que define letramento como “um conjunto de 
práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e 
enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos espe-
cíficos”. Tal concepção traz em seu bojo a valorização das práticas 
sociais de leitura e escrita, bem como os eventos em que atuam e 
suas possíveis consequências no contexto social.

Para Soares (2002), atualmente, o termo letramento tem sido 
escrito no plural “letramentos”, em decorrência da “diversidade de 
ênfase na caracterização do fenômeno”. O letramento, nessa abor-
dagem, implica: “[...] num estado ou condição de quem exerce as 
práticas sociais de leitura e de escrita, de quem participa de eventos 
em que a escrita é parte integrante da interação entre pessoas e do 
processo de interpretação dessa interação – os eventos de letra-
mento” (SOARES, 2002, p. 145).

Dessa forma, o processo de uso funcional da leitura e da escrita 
pelos sujeitos possibilita-lhes acesso às praticas culturais e sociais 
do cotidiano que os cerca, mais complexas do que as práticas decor-
rentes da aprendizagem do sistema da escrita tradicional. Com isso, 
o sujeito vai desenvolver atitudes favoráveis à leitura e à escrita e 
compreender seu significado.

Em relação à práxis pedagógica desenvolvida em sala de aula 
inclusiva, cabe-nos refletir acerca da função do professor no 
processo de letramento do educando. Sem dúvida, é importante 
que se articulem atividades em sala de aula para dar continuidade 
aos processos de letramentos que o educando possui. Para tanto, é 
necessário verificar o nível em que a criança se encontra, tanto em 
relação à apropriação do sistema de escrita quanto com relação ao 
processo do letramento, a fim de se dar continuidade às práticas 
sociais de uso de leitura e de escrita. Nesse processo, compete à 
escola preocupar-se em conduzir o educando a compreender o valor 
da cultura escrita e em conhecer suas mais variadas modalidades.
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Por conseguinte, a Escola deve oportunizar novas e variadas expe-
riências de leitura e escrita para ampliação do repertório linguístico 
e comunicativo dos educandos, visto que ser letrado é participar 
das interações na sociedade, em que os textos de diversos gêneros 
estão presentes. Nesse sentido, não é necessário que sejamos 
alfabetizados para sermos letrados. As crianças, desde muito cedo, 
participam de eventos de letramento diversos.

Considerando as diferentes demandas de inserção do indivíduo 
no mundo letrado, propomos, em sala de aula inclusiva, um trabalho 
de sequência didática que será abordado a seguir.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Diante do que foi exposto, propomos uma atividade baseada na 
metodologia de sequência didática com história em quadrinhos.  
Quanto à definição, sequência didática é “um conjunto de atividades 
escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um 
gênero textual oral ou escrito” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHEUWLY, 2004, 
p. 97). Essa metodologia didática pode proporcionar aos professores 
uma sistematização melhor das experiências com os mais variados 
tipos de textos orais e escritos em sala de aula.

Assim, a presente proposta pretende levar o educando a conhecer 
e a utilizar, de forma significativa, um gênero textual, permitindo-lhe 
ampliar e enriquecer suas habilidades linguísticas e comunicativas 
em um determinado contexto de comunicação, uma vez que tal ativi-
dade encontra-se embasada pelos pressupostos teóricos de gênero 
textual e letramento. Sob essa ótica, partimos da concepção de 
gênero textual definida por Bakhtin (2003, p. 265), como aquele em 
que “a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos 
(que a realizam); é igualmente através de enunciados concretos que 
a língua entra na vida”. 
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GÊNERO: HISTÓRIA EM QUADRINHOS

Título dos 
módulos Objetivos Síntese

Apresentação 
da situação/
Problema de 
comunicação.

– Por meio de conversas 
dirigidas, explorar as 
ideias dos alunos sobre 
histórias em quadrinhos.
– Investigar se gostam de 
alguma revista, de algum 
personagem específico, 
quem e por quê. 
– Falar sobre como e quando 
surgiu a primeira história em 
quadrinhos (HQ) moderna.  
– Solicitar aos alunos que 
observem a estrutura das HQs. 
– Explorar as características 
do gênero.

– Avaliação 
diagnóstica.

Primeira 
produção.

– Distribuir alguns exemplares 
de revistas em quadrinhos 
“Turma do Fala Menino!”.
– Questionar com a turma se 
conhecem o autor e a revista.
– Explorar o conteúdo das 
Histórias, os personagens, 
os diálogos, os recursos.
– Solicitar aos alunos que 
escrevam individualmente 
uma história em quadrinhos.

1- Apresentação 
de exemplares 
de textos do 
gênero HQ.

– Distribuir uma página de 
uma história em quadrinhos. 
 – Identificar a relação 
entre texto e imagem.

Leitura de 
exemplares de 
histórias em 
quadrinhos.
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2- Exploração 
da linguagem 
utilizada, das 
marcas da 
oralidade, tipos 
de letras e balões.

– Demonstrar a importância 
dos elementos constituintes da 
linguagem dos quadrinhos.

Observação 
dos diversos 
elementos 
que 
compõem a 
história em 
quadrinhos. 

3- Identificação da 
linguagem verbal 
e não verbal.

– Analisar a linguagem verbal 
existente nos balões; perceber 
a linguagem não verbal. 

Diferenciação 
entre 
linguagem 
verbal e não 
verbal. 

4- Planejamento 
de uma história 
em quadrinhos 
em grupo.

– Definir os elementos 
constituintes de uma história 
em quadrinhos, como título, 
enredo, personagens.

Roteiro de 
planejamento.

5- Criação de 
uma história em 
quadrinhos.

– Produzir uma HQ.

6- Leitura 
e avaliação 
dos textos 
produzidos.

– Ler e discutir com os alunos 
acerca das características 
dos textos produzidos e 
de como melhorá-los.

Etapa de 
leitura, 
avaliação e 
revisão.

7- Produção 
final do texto.

– Refletir com a turma sobre 
os textos produzidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade contemporânea tem passado por intensos avanços 
científicos e tecnológicos que anunciam mudanças nas diversas áreas 
do conhecimento e grandes transformações em nosso modo de ser 
e interagir. Diante desse quadro, os movimentos sociais, a cada dia, 
ganham poder de mobilização em todo o mundo, provocando novas 
formas de valorização das diferenças em defesa da diversidade e da 
inclusão social de todos sem distinção.
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Nesse cenário, a escola enquanto espaço social, historicamente 
construído e embasado pelo paradigma tradicional de valorização 
da homogeneidade, vê-se diante dos desafios contemporâneos 
impostos pelo paradigma inclusivo, que defende a inclusão de todas 
as pessoas nos sistemas de ensino, considerando as necessidades 
individuais de cada um e o respeito à diversidade.

Diante desse contexto, a inclusão escolar tem mobilizado os 
professores em relação aos desafios da criação de uma práxis peda-
gógica que contemple as necessidades educativas de cada aluno, 
respeitando sua singularidade e considerando-o enquanto sujeito, 
em um contexto escolar atravessado por contradições advindas do 
modelo tradicional de ensino. Assim, este estudo buscou analisar 
como o processo de práticas de letramento pode contribuir para que 
a criança, em sala de aula inclusiva, possa construir laços sociais que 
possibilitem a garantia do direito de estudar, aprender e compreender 
o mundo em que vive.

No que diz respeito às discussões apresentadas, revelaram a 
evolução e a transformação que o ensino da leitura e da escrita 
passou – ao longo do tempo – desde o conceito de alfabetização até 
os estudos sobre letramento, configurando-se em mudanças funda-
mentais que permitiram o aprofundamento e mais conhecimento 
acerca dos desafios impostos à escola em relação ao desenvolvi-
mento das múltiplas habilidades e competências comunicativas dos 
educandos em contexto de sala de aula inclusivo.

Em suma, as discussões apresentadas não se pretendem defini-
tivas nem estanques, mas buscam contribuir para uma possibilidade 
de leitura e reflexão acerca da prática educacional inclusiva no Ensino 
Fundamental, tecendo algumas possíveis travessias a ser percorridas. 
Procura, assim, dirimir preconceitos e discriminações em relação à 
compreensão dos sujeitos ditos atípicos enquanto seres de direitos 
e com plenas potencialidades e possibilidades.
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RESENHA CRÍTICA DO FILME “COMO ESTRELAS 
NA TERRA - TODA CRIANÇA É ESPECIAL”

Figura 5 – Cartaz original do filme
COMO ESTRELAS na terra: toda criança é especial. 

Dirigido por Aaamir Khan. Índia, 2007.
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O filme mostra uma lição de vida e conta a história de um menino 
de 9 anos chamado Ishaan Awasthi. Ele sofre de dislexia, estuda 
em uma escola normal e repetiu uma vez o terceiro período e está 
correndo o risco de isso acontecer de novo. O menino diz que as 
letras dançam em sua frente e não consegue acompanhar as aulas 
nem prestar atenção. Seu pai acredita que ele é indisciplinado 
e o trata com rudeza e falta de sensibilidade. 

Quando o pai é chamado na escola para conversar com a diretora, 
decide levar o filho a um internato. O menino fica com menos vontade 
de aprender e de ser uma criança. Ele acaba ficando deprimido, sente 
a falta da mãe, do irmão mais velho e da vida. A filosofia do internato 
é “Disciplinar Cavalos Selvagens”. De repente, aparece um professor 
substituto de artes, que não era um professor tradicional, não seguia 
rigorosamente as normas da escola e tem uma metodologia própria. 

Quando o professor conhece Ishaan, percebe que o menino sofre 
de dislexia e decide ajudá-lo. Esse não era um problema desconhe-
cido pelo educador que decide tirar o garoto do abismo no qual 
se encontrava. Ele ensinou Ishaan a ler e a escrever. A partir desse 
momento, o menino vai superando a opressão da família e suas 
próprias limitações, passando a ver a escola com um novo signifi-
cado. O filme mostra, assim, a importância do professor e de seu 
poder de transformação nos alunos. Para tanto, é necessário que 
o educador tenha sua própria metodologia de ensino, de forma a 
estimular a compreensão dos alunos, tornando a sala de aula um 
lugar agradável e estimulante. 

Na escola onde Ishaan estudava, os professores só corrigiam seus 
erros gramaticais e não percebiam que ele era uma criança especial, 
que precisava ser compreendida, para que, junto com seu professor, 
pudesse ampliar seus conhecimentos, desenvolvendo a habilidade 
de leitura e escrita. No filme “Como Estrelas Na Terra”, o professor 
substituto usa uma metodologia de ensino inovadora, em que existe 
a motivação, usa o conhecimento de mundo dos alunos, buscando 
aprofundar e ampliá-los. O educador consegue mobilizar a escola a 
respeito da diversidade que existe na sala de aula, mostrando que 
é possível fazer com que o aluno desenvolva sua capacidade de 
aprendizagem a partir da compreensão e do incentivo do educador. 
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O filme mostra uma lição de vida. Um garoto que foi tratado 
com respeito por um professor, que soube valorizar e entender as 
diferenças. Usou como forma de expressão a arte, incentivando-o 
e mostrando-lhe que seu problema pode ser superado e que sua 
deficiência não o tornava diferente dos outros. 

A dislexia é uma doença que está longe de ser solucionada e o 
que salvou o garoto não foi a descoberta da doença, mas os novos 
métodos utilizados pelo educador, que fizeram com que o menino 
aprendesse a lidar com sua diferença. Esse filme retrata a realidade 
na qual vivemos: os alunos com diversas deficiências são colocados 
em escolas e infelizmente as escolas regulares e os professores não 
estão preparados para essa mudança. Torna-se então necessário 
que os futuros educadores saibam lidar com esses problemas no 
contexto escolar, para poder encontrar meios e soluções para traba-
lhar com essa e as demais deficiências. 

Esta apresentação reflete a opinião pessoal do autor sobre 
o tema, podendo não refletir a posição oficial do Portal Educação.

Fonte: CARVALHO, Bárbara de Paula Stoian de. Resenha Crítica 
do Filme Como Estrelas na Terra- Toda Criança é Especial. Portal 
Educação, 23 out. 2012. Disponível em: <http://www.portaleducacao.
com.br/pedagogia/artigos/20287/resenha-critica-do-filme-como-es-
trelas-na-t#ixzz3gYDBL735>. Acesso em: 21 jul. 2015.
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