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RESUMO 

 

 

Objetiva-se neste trabalho proporcionar contribuições teórico - práticas para o debate acerca 

da relação entre oralidade e letramento, investigando se uma proposta de trabalho 

específico com ênfase na oralidade, aliado às práticas já existentes de leitura e escrita na 

escola, podem acelerar e efetivar o processo de letramento do aluno dentro e fora dela. 

Apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativa em educação, com base nos pressupostos 

metodológicos sustentados por Bodgan e Biklen (1994), desenvolvida em dois espaços: em 

uma sala de aula do Curso de Letras  para a  Formação de Professores – Plataforma Paulo 

Freire, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia –UESB; e em duas salas de aula (8º 

ano do Ensino Fundamental e 3º ano do ensino Médio) de duas professoras do referido curso. 

Expõe as práticas de letramento adotadas pelos professores da referida turma, em sua rotina e 

as suas reflexões sobre a prática docente após os estudos específicos voltados para o 

Letramento e para a Didática da linguagem. Discute-se sobre as concepções de linguagem e 

os aspectos teórico-metodológicos relativos ao trabalho com a oralidade, o letramento e as 

práticas interacionais sugeridos pelos PCNs de Língua Portuguesa (1997), entre outros autores 

representativos tais como Kleiman (2001), Marchuschi(2001), Bakhtin(1997) Rojo(2001) , 

Soares(2005), Schneuwly e Dolz(2011). São ainda enfatizados os aspectos teóricos 

relacionados ao trabalho com os diferentes gêneros discursivos em sala de aula na perspectiva 

do letramento, explorando a oralidade, a leitura e a escrita como resultado do processo 

interativo a ser protagonizado pelo aluno sob orientação do professor, bem como os resultados 

de tais práticas, obtidos  nas  turmas de Ensino  Fundamental e  Médio de uma escola p. 

 

 

Palavras-Chave: Oralidade, Letramento, Ensino. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper aims  to provide theoretical and  practices contributions to the debate about the 

relationship between orality and literacy, investigating if a   didactic practice with specific 

emphasis on orality, combined with existing practices of reading and writing in school, can 

accelerate the student`s literacy process, inside and outside of classroom. It presents the 

results of a qualitative research in education, based on the methodological assumptions 

supported by Bodgan and Biklen (1994), developed in two spaces: a classroom in the Course 

of Arts for Teachers Training – from Plataforma Paulo Freire at the Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia-UESB, in Vitória da Conquista-Bahia,  in two classrooms (8th year of 

elementary school and 3
rd

 class of high school) of two teachers that study in the mentioned  

Course. It also exposes the literacy practices adopted by teachers of that classes, in their 

routine and their reflections on teaching practice after specific studies focused on the 

Curriculum for Literacy and language. It still discusses about the concepts of language, the 

theoretical and methodological aspects relating to  the work with orality, literacy and 

interactional practices suggested by a National Document about Portuguese Language - PCN 

(1997), among other representative authors such as Kleiman (2001), Marchuschi (2001), 

Bakhtin (1997) Rojo (2001), Smith (2005), and Schneuwly Dolz (2011). It is also mentioned 

the theoretical aspects related to work ith the different genres in the classroom from the 

perspective of literacy, exploring the oral, reading and writing as a result of the interactive 

process to be promoted by the student under the guidance of the teacher, and the results  of 

such practices, obtained in the classes of elementary and high school in a public school. 

 

 

Key-words: Orality, Literacy,Teaching
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1 INTRODUÇÃO 

 

 ―Não são as coisas que penetram na consciência, 

mas a maneira como nos relacionamos com elas” 

(Nietzsche, citado por LOPES, 2006, p.56). 

 

O presente trabalho parte de um interesse particular nos estudos do letramento, 

focalizando a oralidade como elemento importante desse percurso, quando efetiva o processo 

de interação social do educando dentro e fora do ambiente escolar. Os doze anos de atuação 

no ensino superior, na área de Metodologia do ensino de Português e Estágio Supervisionado, 

dentre os quais, seis anos ministrando também a disciplina Didática da Linguagem, nos levou 

a refletir sobre os relatos dos professores e suas rotinas didáticas, bem como a preocupação 

em centrar suas práticas no trabalho com a escrita e a leitura.  

Constatamos nos relatos de observação dos alunos estagiários e conversas com os 

professores regentes de Língua Portuguesa, uma realidade presente em suas classes (de escola 

pública), que nos leva aos seguintes questionamentos: os nove anos de estudo, somados aos 

três do ensino médio, ainda pareciam não garantir ao aluno o que os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa chamam de ―domínio efetivo do uso oral e escrito da Língua 

Portuguesa‖. Por quê?  

Considerando o fato de que, na cultura antiga letrada e tomada como referência para as 

demais culturas, a oralidade precede a escrita (THOMAS, 2005, P.3-4); e que ainda na 

culturas contemporâneas e  letradas, no contexto social e escolar,  a fala  também precede a 

escrita (BRASIL,1997,p.24)  enquanto sistema e tecnologia elaborada (pois sabemos,  as 

crianças  já chegam à escola falando), nos interessa investigar se os professores utilizam 

práticas pedagógicas de oralidade como meio para ampliar o letramento escolar e social dos 

alunos. E também indagamos se uma proposta de trabalho específico com ênfase na 

oralidade, tomada aqui como prática social interativa (MARCHUSCHI, 2005, p.25), como 

competência discursiva e interação dialogal (BRASIL, 1997, p.24), aliado às práticas já 

existentes de leitura e escrita na escola, podem acelerar e efetivar o processo de 

letramento do aluno dentro e fora dela.  

Nesse sentido, o presente estudo, de cunho etnográfico, e por meio de uma abordagem 

qualitativa, busca apresentar contribuições não apenas para o debate sobre, mas  

principalmente para a prática do trabalho com a oralidade na sala de aula pelo uso de 

diferentes gêneros aliados à escrita, na perspectiva do letramento. 
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O desenvolvimento deste trabalho ocorreu no primeiro momento, em uma turma do 

segundo semestre do Curso de Licenciatura Plena em Letras para a Formação de 

Professores (Plataforma Paulo Freire) - na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia na 

disciplina Didática da Linguagem, com uma carga horária presencial de 60h (sessenta horas) , 

no período de 16 a 21 de fevereiro de 2012, e mais 45horas no segundo semestre do mesmo 

ano (setembro/ outubro). E no terceiro momento, com uma carga horária de 60h em duas 

turmas de uma escola pública (uma de Ensino fundamenta outra de Ensino Médio) no 

município de Itororó - Bahia. Foram duas turmas de duas professoras do referido Curso de 

Letras. 

Esse é o espaço da pesquisa, que já reúne, por meio de relatos escritos dos referidos 

professores, o diagnóstico sobre suas competências discursivas e elaboração de sequências 

didáticas para a organização do trabalho pedagógico com oralidade, leitura e escrita na 

perspectiva do letramento escolar, explorando a leitura, a oralidade e  a escrita como resultado 

do processo interativo a ser protagonizado pelo aluno, sob orientação do professor. Este, 

produzindo atividades didáticas específicas, parte para a aplicação e reflexão sobre o resultado 

das mesmas no processo de letramento e de construção do conhecimento e ampliação da 

competência linguística (TRAVAGLIA, 2000) dos alunos.  

Dos vinte e três professores participantes, foram escolhidos dois (os quais tiveram 

presentes em todas as atividades, possuem experiência de ensino de língua portuguesa por 

mais de dois anos e demonstraram interesse e disponibilidade em contribuir ativamente para a 

pesquisa) e suas respectivas salas para análise dos resultados obtidos a partir das atividades 

didáticas produzidas em classe, para serem posteriormente aplicadas nas turmas. O 

acompanhamento das atividades aplicadas se dará tanto por meio de relatos escritos pelos 

professores em forma de diário didático, o qual deverá conter suas experiências e reflexões 

sobre as atividades desenvolvidas, bem como por meio de observação direta de dez horas aula 

nas duas salas escolhidas. 

Do referencial teórico tomado como base nesta pesquisa, destacam-se: Os 

pressupostos teóricos para o trabalho com a oralidade apresentados pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1997); as práticas pedagógicas sugeridas por 

Antunes (2009) no que concerne ao trabalho com a oralidade em classe; as concepções de 

letramento apresentadas por Kleiman (1985/2005), os gêneros do discurso em Bakhtin 

(1981/1992), a relação entre oralidade e letramento descrita por Thomas (2005), as 

contribuições de Roxane Rojo (2011) e Schneuwly Dolz (1995/) quanto ao trabalho com os 

gêneros orais e escritos em sala de aula (2011). 



11 
 
 

 Na primeira parte, falamos sobre a Linguagem e ensino da língua materna, as 

concepções e reflexões sobre o produto e os produtores desta  interrelação no espaço da sala 

de aula, focalizando as três concepções de linguagem recorrentes na literatura acadêmica 

relacionada ao tema, sobre o ensino de língua portuguesa no percurso histórico do método 

tradicional até chegar às influências do Interacionismo explícitas no texto dos Parâmetros 

Curriculares de Língua Portuguesa (BRASIL, 1997) e suas influências no currículo 

educacional vigente e nas transformações que ocorreram no ensino da língua, determinando a 

proposta curricular para o trabalho docente. Sobre o docente, ainda neste capítulo, expomos a 

experiência no Curso de formação de professores, espaço de concretização deste trabalho. 

Apresentamos no segundo tópico algumas reflexões sobre o objeto de estudo eleito à 

investigação: a relação entre Oralidade e Letramento. Expomos os princípios e modos 

estabelecidos pelos PCNs de Língua Portuguesa como prioridade para o trabalho com a 

linguagem oral; dissertamos a respeito do pensar e trabalhar a oralidade e os textos orais no 

ensino de língua portuguesa – a partir da proposta de Gêneros discursivos (outrora chamados 

de Gêneros textuais), conforme os estudos de Bakhtin (1992), Rojo, Schneuwly e Dolz 

(2011), Geraldi (1985), Antunes (2005) entre outros. 

Explicitamos, na terceira parte, os percursos e processos que permearam o fazer desta 

pesquisa: da experiência particular como regente de turmas do Curso de Formação de 

Professores – Plataforma Paulo Freire, capacitação de professores de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), cursos de graduação em e Letras e Pedagogia, e dos caminhos que levaram ao 

objeto de pesquisa escolhido. Definimos a proposta metodológica adotada, bem como o 

suporte teórico que embasa tais escolhas. Expomos ainda alguns resultados parciais. 

Na quarta seção, temos a apresentação e análise dos dados  recolhidos em duas 

instâncias: primeiro por meio de atividades práticas desenvolvidas em sala com os 

professores, que  são nossos alunos do  Curso de Formação de Letras, Plataforma Freire (na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia), durante as disciplinas por nós ministradas 

(Didática da Linguagem  e Estágio Supervisionado I); no segundo momento,  obtivemos mais 

dados recolhido na escola pública, quando  aplicamos  as atividades didáticas elaboradas junto 

com os professores do Curso de Formação. 

Na última seção, apresentamos as considerações finais, os resultados obtidos a partir 

das intervenções realizadas nos dois momentos desta pesquisa: momento com os professores, 

alunos do Curso de Formação de Letras – Plataforma Paulo Freire,  e momento com os alunos 

de duas turmas de duas professoras do referido curso (respectivamente, uma do Ensino 

Fundamental ,8º ano, e outra do Ensino Médio, 3º ano).  
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2 DO OBJETO DE PESQUISA: VIVÊNCIAS, CONTEXTUALIZAÇÃO E 

REFERÊNCIAS. 

 

A palavra constitui o meio no qual se produzem 

lentas acumulações quantitativas de mudanças que 

ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova 

qualidade ideológica, que ainda não tiveram 

tempo de engendrar uma forma ideológica nova 

acabada. A palavra é capaz de registrar as fases 

transitórias mais íntimas, mais efêmeras das 

mudanças sociais (BAKHTIN, 1997, p.41-42). 

 

2.1 LINGUAGEM E ENSINO DA LÍNGUA MATERNA: CONCEPÇÕES E REFLEXÕES 

SOBRE O PRODUTO E OS PRODUTORES DESTA INTER-RELAÇÃO NO ESPAÇO DA 

SALA DE AULA 

 

Um olhar reflexivo sobre a história da humanidade revela o quanto o homem, em 

diferentes épocas, espaços e de diferentes maneiras, lançou mão de algum tipo de recurso de 

registro, de compartilhamento de ideias, de expressão do mundo subjetivo e objetivo que o 

cerca. Sobre isto lembramos o que o historiador Ginzburg (1989) relata em seus estudos, 

mostrando como o homem deixou pistas ao longo do seu percurso histórico, narrando 

implícita ou explicitamente eventos a serem decifrados pelos possíveis interlocutores 

presentes ou posteriores.  

E hoje, na contemporaneidade, ainda constatamos que este mesmo homem, enquanto 

ser histórico (VIGOTSKY, 1986, p.25), cercado das vultosas transformações que impactaram 

o mundo a partir do século XX, como a industrialização e a urbanização, e agora das novas 

tecnologias e dos efeitos da globalização, continua a se utilizar de diferentes formas para 

organizar, expressar, utilizar, registrar e interagir, adequando-se às diferentes demandas 

sociais e aparatos tecnológicos próprios de cada época por meio da linguagem. E esta, 

enquanto faculdade universal (ORLANDI, 1988, p.102), ao longo da história, também se 

desenvolveu em diferentes níveis de complexidade: 

 

A linguagem é um fenômeno universal das populações humanas: todos os 

grupos humanos, em todos os lugares, independente da complexidade 

cultural ou tecnológica usam a linguagem, todas possuem o mesmo grau de 

complexidade: idiomas primitivos ou de culturas industrializadas 

contemporâneas possuem a mesma elegância e complexidade (BASTOS; 

CANDIOTTO, 2007, p.113-114). 
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A Linguagem e a língua, pois, como meio de interação, não só como sistema abstrato e 

convenção, nas palavras de Bakhtin (1986, p.124), ―vive e evolui historicamente na 

comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico das formas da língua nem no 

psiquismo individual do falante‖. Ela surge no social e, neste, tanto quanto por meio deste, se 

constrói e se estabelece como fato e construto permeado do dialógico (BAKHTIN, 1986), 

bem como do ideológico presente nos signos, na palavra e nas ideias, nas relações sociais 

próprias deste ser histórico, como reiteramos na assertiva de Vigotsky (1986, p.25): 

 

O homem é um ser histórico social, ou mais abrangente, um ser histórico 

cultural; o homem é moldado pela cultura que ele próprio cria; o indivíduo é 

determinado nas interações sociais, ou seja, é por meio da relação com o 

outro e por ela própria que o indivíduo é determinado; é na linguagem e por 

ela própria que ele é determinado e é determinante de outros indivíduos 

(VIGOTSKY, 1986, p.25). 

 

Vista a linguagem como algo que se define tão íntima do ser humano, do seu 

cotidiano, ações rotineiras, da sua construção sócio - histórica e cultural e  sobretudo da sua 

identidade (hoje reconhecida não como única, mas como múltipla e delineada pelos contornos 

sociais e políticos da sociedade contemporânea), deveria ser transposta aos diversos âmbitos 

desta mesma sociedade, em bases mais democráticas e acessíveis quando se torna 

institucionalizada, isto é: a linguagem própria e apropriada pelo homem, ao se 

institucionalizar, ao se delimitar como língua ( a ser aprendida no contexto escolar, o qual é 

nosso particular interesse e enfatizamos aqui), passa, por vezes, a exercer um efeito oposto ao 

da sua propriedade infinita de construto ideológico e ferramenta de acesso pleno ao mundo 

letrado. Sobre a linguagem e sua relação com o social, Paulo Freire esclarece em uma 

entrevista concedida às professoras Virginia Maria de Figueiredo e Silva e Tânia Maria 

Piacentini: 

 

Eu acho inviável compreender o problema da linguagem sem um corte 

de classe. Não é possível compreender o problema da linguagem sem 

uma referência ao poder, e o poder é o poder de classe, evidentemente. 

No caso brasileiro, a distância entre esta nossa linguagem sofisticada, 

esta linguagem conceitualizada, esta linguagem que opera ou que 

funciona em termos de descrição dos conceitos e não em termos de 

descrição do concreto (FREIRE, 1985, p.48). 

 

Ainda autores como Almeida (2000) e Bortoni – Ricardo (2006, p.14), corroboram no 

mesmo sentido quanto à relação entre a língua e o social: 
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Sua produção e reprodução é fato cotidiano, localizado no tempo e no espaço 

da vida dos homens: uma questão dentro da vida e da morte do prazer e do 

sofrer. Numa sociedade como a brasileira – que por sua dinâmica econômica 

e política, divide e individualiza as pessoas, isola-as em grupos, distribui a 

miséria e concentra os privilégios nas mãos de poucos – a língua também 

não poderia deixar de ser, entre outras coisas também a expressão dessa 

mesma situação (ALMEIDA, 2000, p.14); 

O comportamento linguístico é um indicador claro da estratificação social. 

Os grupos sociais são diferenciados pelo uso da língua. Em sociedades com 

histórica distribuição desigual de renda (entre as quais o Brasil pode ser 

considerado paradigmático), as diferenças são acentuadas e tendem a se 

perpetuar. Pode-se afirmar que a distribuição injusta de bens culturais, 

principalmente das formas valorizadas de falar, é paralela à distribuição 

iníqua de bens materiais e de oportunidades (BORTONI-RICARDO, 2006, 

p.14). 

 

O que se quer enfatizar, pois, é que a língua, enquanto construto organizado e 

orientado na forma de competência comunicativa (TRAVAGLIA, 2008, p.17), que permite ao 

sujeito a plena inserção nos mais diferentes níveis de atuação social, e a eficiente utilização de 

todas as formas de linguagem que o contexto social impõe e expõe, pode encontrar barreiras 

justamente em um dos espaços onde deveria melhor fluir – a sala de aula. Sobretudo para os 

alunos que dependem mais deste espaço como forma de aprimorar o seu repertório linguístico 

e competência comunicativa nos três níveis: oralidade, leitura e escrita. A língua nestes três 

níveis existe e se perpetua no contexto social. Para Almeida (2000, p.14), ela é sobretudo uma 

produção social: 

 

Sua produção e reprodução é fato cotidiano, localizado no tempo e no espaço 

da vida dos homens: uma questão dentro da vida e da morte do prazer e do 

sofrer. Numa sociedade como a brasileira – que por sua dinâmica econômica 

e política, divide e individualiza as pessoas, isola-as em grupos, distribui a 

miséria e concentra os privilégios nas mãos de poucos – a língua também 

não poderia deixar de ser, entre outras coisas também a expressão dessa 

mesma situação (ALMEIDA, 2000, p.14). 

 

Se língua e linguagem são produções eminentemente sociais, o ensino da língua, o 

trabalho com a linguagem, também deverá refletir a estreita relação que existe entre o que a 

própria sociedade, inclusive a acadêmica, estabeleceu e pensa priorizar como princípios a 

serem ensinados no âmbito da linguagem, por meio dos documentos oficiais
1
 previamente 

determinados e disponibilizados aos professores. E nesta conjuntura perguntamos: O que 

ensinar? Ensina-se português a ―falantes de português - qual português‖?! Como ensinar? Que 

princípios teóricos nortearão este ensino? Quem ensina – quem são os professores? A quem se 
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ensina - quem são os alunos e de onde vêm? O que há de tão diferente entre o que se ensina e 

o que se usa dentro e fora do universo escolar? Qual a metodologia utilizada? Qual a 

concepção de linguagem adotada pelos professores no ensino? O que pensam estes 

professores sobre a língua que ensinam? O que pensam os alunos?  

Tais reflexões pressupõem alguns esclarecimentos de questões peculiares ao universo 

do ensino de língua, principalmente com relação às concepções de língua e de linguagem 

correntes no meio teórico e acadêmico, as quais influenciaram os documentos que norteiam o 

currículo escolar vigente e ainda predominam na prática docente na atualidade. Cabe agora 

explicitarmos tais aspectos mencionados, principalmente no que diz respeito a uma questão 

crucial: as concepções de linguagem e o ensino da língua materna, no caso - a língua 

portuguesa, e como estes se concretizam no fazer didático dos sujeitos que interagem no 

processo de aprendizagem. 

A sala de aula, enquanto espaço de concretização da interação e da produção de 

conhecimento mais organizado da língua e também dialógico, reúne dois elementos crucias da 

dinâmica do contexto educacional: quem ensina e quem aprende.  

Neste caso, em se tratando do ensino de língua portuguesa, ao primeiro (o professor) 

cabe uma prerrogativa indispensável: o suporte teórico sobre a linguagem, além dos aspectos 

metodológicos, conforme conclui Neder (1993, p.71) como resultado de suas pesquisas na 

área de metodologia do ensino de português: ―No caso do professor de língua portuguesa, o 

suporte teórico que tenha sobre a linguagem, é fundamental para o encaminhamento do seu 

ensino, mesmo que ele não tenha consciência disso‖ (NEDER, 1993, P.71). E dissertando de 

forma mais aprofundada sobre a questão, a autora ainda expõe:  

 

Nos últimos anos, tenho voltado minha atenção e estudos para o ensino da 

linguagem no primeiro e segundo graus. Através dos resultados de pesquisa 

apresentados em minha tese do mestrado [...] cheguei à conclusão que a 

metodologia usada pelo professor é um dos determinantes do fracasso 

escolar, um dos maiores problemas hoje, sem dúvida, da educação brasileira. 

Ao trabalhar com a perspectiva metodológica, não deixo de considerar que 

outros fatores concorrem, também, para esse problema  mas, sem dúvida, ela 

tem peso e consequências sérias para o ensino da linguagem, principalmente 

nas primeiras séries do primeiro grau. A metodologia é vista como 

construção do saber pedagógico pelo professor, a partir de suporte teórico a 

respeito dos fundamentos da educação, da ciência com a qual trabalha, e 

ainda com a sua prática [...]. Da adoção de uma concepção (de linguagem) 

ou outra, o ensino tomará rumos diferenciados (NEDER, 1993, p.71 )  

 

É fato que a assunção de uma concepção de linguagem pressupõe, além do 

conhecimento teórico da mesma, a consciência de que ao assumi-las na prática docente, há 
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consequências diretamente vinculadas ao tipo de ensino (prescritivo, descritivo ou produtivo 

da língua – (NEDER, 1993, p.76-88), e, por conseguinte, ao trabalho com os aspectos formais 

da língua (gramática normativa, descritiva ou gramática do ―tipo três‖, como também 

esclarece Neder (1993, p.76-88). Para a compreensão destas concepções e dos resultados a 

elas relacionados, cabe aqui um detalhamento das mesmas.  

 

2.2.1 Concepções de Linguagem 

 

Como alguns dos elementos essenciais do fazer docente, destacamos tanto os objetivos 

de ensino quanto a concepção de linguagem e de língua. Ora, o estar e atuar em sala de aula 

como educador implica e expressa, ainda que inconscientemente, uma escolha e postura 

política, assim defende Geraldi (2000, p.40), quando diz que ―toda e qualquer metodologia de 

ensino articula uma opção política – que envolve uma teoria de compreensão e interpretação 

da realidade- com os mecanismos utilizados em sala de aula‖. Assim, o que, como, por que, a 

quem ensinar a escolha dos recursos, seleção dos conteúdos e objetivos propostos refletem o 

que está além da prática docente, a essência da dinâmica educacional: produzir, compartilhar 

e ampliar os saberes. 

As concepções de Linguagem que circulam na literatura acadêmica que discorre sobre 

o tema, em diferentes autores, entre eles Geraldi (2000), Travaglia (2008), Neder (1993), 

Bakhtin (1986) e Cardoso (1999), se dividem em três, e para efeito didático, escolhemos a 

princípio a descrição de Geraldi (2000, p.41) Bakhtin (1986) e Neder (1993, p.71-88) que 

atendem didaticamente à nossa intenção de sinoticamente apresentá-las: 

 

A linguagem como expressão do pensamento:  

 

- Essa concepção ilumina, basicamente, os estudos tradicionais. Se 

concebemos a linguagem como tal, somos levados a afirmações – 

correntes - de que as pessoas que não conseguem se expressar, não 

pensam. (GERALDI, 2000, p.41); 

 

- A língua é uma atividade [...] que se materializa sob os atos 

individuais de fala. [...] A língua enquanto produto acabado (―ergon‖), 

enquanto sistema estável (léxico, gramática e fonética), apresenta-se 

como um depósito inerte [...] instrumento pronto para ser usado 

(BAKHTIN, 1986, p.72-73); 

 

- Para esses teóricos a linguagem é uma faculdade divina. O homem já 

nasce com a capacidade de exteriorizar seu pensamento que é gerado 

no seu psiquismo (NEDER, 1993, p.77). 
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Nesta tendência, a língua é vista como um sistema, o ensino caracteriza-se como 

prescritivo, e a Gramática Normativa ou Tradicional é eleita como principal objeto de ensino 

sobre a língua (NEDER, 1993), prevalecendo também uma metodologia tradicional. Toda e 

qualquer variedade linguística que não seja a padrão, ou ―norma culta‖, é tomada como 

―erro‖, portanto desprivilegiada, e os exemplos dos clássicos nos exercícios são frequentes 

nos compêndios gramaticais.  

Não raro, como professores da área de metodologia, prática de ensino de línguas e 

didática, ouvimos em nossas salas de aula depoimentos de alunos sobre suas experiências 

escolares cuja memória reflete, com teor crítico, as consequências desse tipo de ensino 

tradicional como, em certo sentindo, sendo responsável por algumas das dificuldades que 

ainda hoje enfrentam, dentre elas a performance passiva como estudante, a difícil 

compreensão das abordagens metalinguísticas (o ensino da língua pela língua, memorização e 

não aplicabilidade de algumas regras cobradas) tão frequentes nas aulas de português, e 

principalmente a dificuldade de se expressarem, seja na linguagem oral (pelo desconforto de 

assumirem uma fala ou argumentação em público) ou na escrita ( incerteza das regras 

ortográficas e sintáticas) a serem aplicadas. O tempo e o direito de fala e de escuta nesta 

tendência é bem definido: o professor é o centro por deter o conhecimento, ao aluno cabe 

ouvir, apreender e reproduzir o modelo. Sobre a segunda concepção:  

 

A linguagem como instrumento de comunicação: 

 

Essa concepção está ligada à teoria da comunicação e vê a língua 

como código  (conjunto de signos que se combinam segundo regras 

capaz de transmitir ao receptor certa mensagem. Em livros didáticos, é 

a concepção confessada nas instruções ao professor, nas introduções, 

nos títulos, embora em geral não seja abandonada nos exercícios 

gramaticais. (GERALDI, 2000, p.41). 

 

A língua é considerada como um espectro imóvel, onde cada 

enunciação é única, não reiterável, mas em cada enunciação 

encontram-se elementos idênticos aos de outras enunciações no seio 

de um determinado grupo de interlocutores (BAKHTIN, 1986, p.77). 

 

O centro organizador de todos os fatos da língua situa-se no sistema 

linguístico, a saber, o sistema de formas fonéticas, gramaticais e 

léxicas da língua, e o falante deve aceitá-la, pronta, como tal. 

(NEDER, 1993, p.77). 

 

Assim como na primeira tendência (fala nossa). 
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A gramática nesta tendência ainda constitui-se em um compêndio de regras utilizadas 

pelos falantes de uma dada língua, observando-a como independente de fatores 

extralinguísticos, excluindo o aspecto histórico-contextual do das relações entre os falantes. A 

Gramática Estrutural (que enfatiza morfologia, fonologia, trata a sintaxe superficialmente e 

descreve as estruturas superficiais da língua) e a Gerativo–Transformacional (considera 

enunciados ideais os produzidos por um falante ideal de uma comunidade ideal); fornece 

regras que são usadas e compreendidas por um dado grupo de falantes (NEDER, 1993, p.83-

84). 

O ensino, nesta segunda tendência, caracteriza-se como descritivo. Não há 

desvalorização das variedades linguísticas diferentes da ―norma culta‖. O aluno deverá 

ampliar seu repertório linguístico internalizando regras linguísticas diferentes das que 

costuma usar, e os exercícios estruturais, principalmente os de repetição (como em língua 

estrangeira) são muito comuns nesta tendência (NEDER, 1993, p.87). Observa-se, apesar do 

avanço em considerar as diferentes variedades e preocupar-se em ampliar o repertório 

linguístico do aluno, que a língua aqui é ainda considerada um sistema de regras, o falante 

precisa dominar modelos e repeti-los em forma de exercícios estruturais. 

 

A terceira concepção, linguagem como forma (ou processo) de interação verbal: 

 

Mais do que possibilitar uma transmissão de informações de um 

emissor a um receptor, a linguagem é vista como lugar de interação 

humana. Por meio dela, o sujeito que fala pratica ações que não 

conseguiria levar a cabo, a não ser falando; com ela o falante age 

sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que não 

preexistem à fala (GERALDI, 2000, p.41). 

 

Entende-se que a verdadeira substância da linguagem não é 

constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela 

enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 

produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal (NEDER, 1 

993, p.80). 

A língua constitui um processo de evolução ininterrupta que se realiza 

através da interação verbal social dos falantes. Como sistema estável 

não dá conta de maneira adequada da realidade concreta (BAKHTIN, 

1986, p.127). 

 

Essa tendência percebe a linguagem como produto histórico, social e 

diferentemente da anterior, realça que a fala, como fenômeno social, 

está sempre ligada às estruturas sociais (NEDER, 1993, p.80-81). 
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O Ensino é caracterizado como não prescritivo, mas produtivo. Não tenciona impor, 

prestigiar ou desvalorizar uma dada variedade linguística, ou ainda modificar os padrões já 

adquiridos pelo aluno, mas sim ampliar os recursos que os alunos já possuem e disponibilizar 

outros novos e adequados a situações concretas de interação social, em diferentes níveis 

(escrito, oral). Focaliza a língua em seu uso formal e informal, cotidiano, específico ou 

especializado. A gramática aqui é um construto coletivo de produção, não reprodução. A 

linguagem é tratada como produto resultante do coletivo, não como sistema abstrato. 

É, pois, perceptível nesta tendência a mudança na abordagem e tratamento dado à 

língua e à linguagem e, por conseguinte, ao ensino. O educando, aqui, faz parte desse 

processo de construção, de compreensão, e de ampliação de um novo repertório discursivo. É 

importante salientar, entretanto, que as duas tendências anteriores não excluem, nem nunca 

excluíram, a possibilidade do aprendizado se efetivar no ambiente escolar.  

O que buscamos enfatizar, imbuídos da intenção de focalizar a prática docente, e o 

fazer didático de cunho interacional (assunto que trataremos com mais detalhe em capítulo 

posterior) , é propor uma reflexão sobre a dinâmica do processo de ensino da língua (oral e 

escrita) no contexto contemporâneo, visto que reconhecemos e reiteramos a ideia de que é 

este sujeito histórico, homem, aluno, abordado no início deste capítulo que faz parte do 

contexto escolar que pesquisamos, e que, com características próprias do universo social em 

que vive, integra esta relação de produção do conhecimento com o também sujeito histórico, 

professor, com suas características individuais, sociais e profissionais , adquiridas ao longo do 

seu percurso de formação.  

Professor e aluno, os atores da dinâmica de construção do saber ainda estão expostos 

às propostas educacionais que circulam nacionalmente, influenciando o ensino, os conteúdos, 

as transformações que precisaram e precisam ocorrer para a superação de alguns desafios que 

permearam ainda o âmbito educacional. Passaremos, pois, a discorrer sobre os reflexos e 

transformações que ocorreram no ensino observando a relação entre a linguagem e o currículo 

preestabelecido institucionalmente. 

 

2.2.2 Linguagem e Currículo: concepções e transformações no modo de pensar e fazer o 

ensino de língua portuguesa 

 

O universo educacional brasileiro, objeto de estudo pleno de temáticas passíveis de 

investigação e análise, revela-se eivado de complexidades determinadas pelos contextos 

sociais, pedagógicos, econômicos e políticos que circundam interna e externamente a 
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dinâmica escolar. Observando a educação enquanto processo determinado por tais variantes 

contextuais, encontramos no currículo escolar a expressão das referidas complexidades 

sociais, dos indicadores pedagógicos relevantes que norteiam ou deveriam nortear a prática 

docente, bem como o viés político – econômico das ações governamentais tomadas em 

relação às práticas curriculares vigentes.  

É sob a prerrogativa de compreender as transformações que ocorreram nos princípios 

norteadores e nas regras que constituem as bases curriculares do ensino da Linguagem - 

Língua Portuguesa - na escola pública, sobretudo com a acepção das ideias pertinentes ao 

campo da Linguística na década de 1980 (mil novecentos e oitenta), que intentamos propiciar 

neste estudo uma reflexão. A trajetória de mudanças na concepção de linguagem e das 

práticas pedagógicas orientadas nos documentos oficiais para o ensino  perfilaram uma nova 

perspectiva nas possibilidades do ser e fazer didático no campo linguístico. Tais mudanças 

foram constatadas por estudos de abordagem histórica, dentre os quais citamos os 

mencionados por Paula (2006, p.3): 

 

Nos anos 80, houve uma contribuição das ciências linguísticas para o ensino 

de português e, segundo Soares (2002), talvez seja essa contribuição que 

esteja presente na disciplina Português na escola brasileira de hoje [...] 

Apenas no final da década de 1970 e início da década de 1980, a Linguística 

passa a exercer no Brasil, segundo os autores, uma significativa influência 

nas mudanças das práticas de ensino de língua portuguesa, como ocorreu no 

estado de São Paulo, quando a Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas da Secretaria de Estado da Educação solicitou aos linguistas 

subsídios para novas propostas para o plano curricular do então ensino de 2º 

grau. (PAULA, 2006, p.3).  

 

Na conjuntura hodierna, não nos cabe visualizar a escola alienada das suas condições 

reais de existência social, mas sim caracterizada pela pluralidade e especificidades dos seus 

sujeitos constituintes, tanto quanto pela sua historicidade (da escola e do sujeito); e ainda 

pelas interações de nível social que se delineiam na sua rotina. A escola e o social se 

entrelaçam, se encontram e determinam suas relações talvez menos dialéticas do que 

pretendidas, e não menos dialógicas do que se propõem. Cultura, regionalidade, valores 

morais, características de classe, imprimem sua (da escola) identidade. Nesse sentido, os 

conceitos de Silva (2003, p.150) corroboram: ―o currículo é identidade‖, apresenta 

significados que ultrapassam os limites que as teorias tradicionais nos prenderam; é ―lugar, 

espaço, território, relação de poder, trajetória, viagem percurso, biografia, vida, texto, 

documento‖. É necessário esclarecer que esta é uma concepção atual de currículo, nem 

sempre tal visão abrangente imperou. 
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Recorreremos agora aos estudos de abordagem histórica realizados por Paula (2006), 

entre outros autores também citados pela mesma, sobre o ensino de Língua Portuguesa. 

É mister também esclarecermos questões relacionadas à Linguagem, ao ensino, aos 

documentos legitimadores do trabalho com a língua na escola, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa (PCNs); bem como falar e refletir sobre as mudanças 

propostas a partir da influência das teorias linguísticas que povoaram o contexto educacional 

do país na década de 1980. 

 

2.2.3 Do Ensino de Português: breve retrospectiva à luz das abordagens de estudo 

históricas 

 

Em sua tese de Doutorado, a professora Luzia Fátima Paula descreve o percurso 

histórico que delineia o ensino de língua portuguesa com bases nos estudos de Soares (2002, 

p.155-157): 

 

[...] nos anos 1950, a disciplina Língua Portuguesa tinha por objetivo 

conduzir o aluno ao reconhecimento das normas e regras da língua e, por 

meio dos textos literários, desenvolver as habilidades de ler e escrever nesses 

alunos. A disciplina foi incluída no currículo escolar do Brasil apenas nas 

últimas décadas do século XIX. Com o surgimento da ―teoria da 

comunicação‖, a partir dos anos 1970, a língua passou a ser vista como 

instrumento de comunicação e a ter propriamente o seu uso desenvolvido em 

sala de aula como uma disciplina escolar [...] (SOARES, 2002, p.155-157). 

 

Com tal descrição, explicita-se o caráter formativo do ensino do século XX, e ainda 

destituído das ideias inovadoras propostas pela teoria interacionista. A autora ainda menciona 

que Guimarães (1999), observando o percurso do ensino da língua materna nas escolas do 

ensino público no Brasil, de 1942 a 1985 ― [...] por meio do estudo de "acervos legislativos" e 

correlato ―traços de natureza didático-pedagógicos‖, concebe o currículo escolar como o 

―condensador de ações da escola, e a língua portuguesa, como um componente curricular com 

objetivos pragmáticos, culturais, artísticos e cívicos; é [...] leitura e aprendizagem de um 

corpo de tradições que formam uma cultura e condicionam a possibilidade de uma 

civilização.‖ (GUIMARÃES, 1999, p. 16). 

Desde a década de 1930, entretanto, tal caráter tradicional já era reconhecido nos 

livros didáticos, segundo esclarece Paula (2010, p.4)  ao citar resultados dos estudos de 

Daniel, 2001, p.295): 
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Daniel  por sua vez, aborda a história da disciplina Língua Portuguesa 

na primeira fase de funcionamento da Escola Normal e Escola Modelo 

Anexa, de Campo Grande/MS, na década de 1930, analisando cinco 

livros didáticos de Português utilizados na época, com o intuito de 

compreender os objetivos do ensino dessa disciplina e evidenciar as 

relações entre os conteúdos dos livros analisados e a matéria lecionada 

nas aulas dessas escolas. Constata que ―[...] a sistematização dos 

conteúdos dos cinco livros didáticos de Português constantes do 

corpus era feita de acordo com os objetivos legais do ensino da 

disciplina.‖ (p.295, grifos da autora). A autora conclui que os 

objetivos da  disciplina se baseara no domínio das regras gramaticais 

da língua padrão na modalidade escrita, no conhecimento da língua 

como patrimônio cultural fixado em valores morais determinados, os 

quais os alunos dessas escolas deviam seguir. 

 

O resultado apresentado referente à década de 1930,  vale ressaltar, ora nos faz refletir 

sobre o atual quadro de discussões em nível nacional sobre o ensino da língua Portuguesa 

(variedades padrão X português coloquial), quando lemos o trecho: ―ensino baseado no 

domínio das regras gramaticais da língua padrão na modalidade escrita, no conhecimento da 

língua como patrimônio cultural fixado e em valores morais determinados, os quais os alunos 

dessas escolas deviam seguir.‖ E poderíamos hoje acrescentar, ―valores os quais, muitos 

alunos ainda continuam, no século XXI, seguindo‖. 

Foi ainda neste mesmo século XX que algumas mudanças significativas começaram a 

ocorrer, sobretudo com a criação dos documentos oficiais que regulamentam as bases 

norteadoras para o ensino, neste caso do nosso interesse, também da língua portuguesa. O 

Ministério da Educação e do Desporto (MEC) publicou em 1997 e 1998, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) de 1ª a 4ª séries (atualmente 2º ao 5º ano) (BRASIL, 1997) e 

de 5ª a 8ª séries (hoje 6º ao 9º ano) após divulgação da Versão Preliminar do documento em 

1995. O documento representava a proposta ministerial que delimitaria a ―base comum 

nacional‖ (pois teria sido fruto de uma discussão e acúmulo de experiências de reformas 

ocorridas em várias regiões do país) para o ensino fundamental. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais referentes à área de Língua Portuguesa, é 

notória a influência dos pensamentos linguísticos recorrentes na escola francesa (como 

encontramos na referência bibliográfica do próprio documento – PCN de Língua Portuguesa; 

a exemplo de Oswald Ducrot, J.P.Broncart, Chartier e Hebrard, bem como de autores 

brasileiros também influenciados pelos estudos linguísticos ligados ao interacionismo, estudo 

da enunciação, do discurso e teorias da aquisição da linguagem; não podendo deixar de 

mencionar aqui a relevância de um autor não da corrente francesa, e não menos significativo - 
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M. Bakhtin, o qual, conforme apontam Freitas (1997) e Oliveira (2002) muito contribuiu para 

os estudos da linguagem: 

 

As teorias de Bakhtin se constituíram concepções a partir de uma visão 

totalizante da realidade, compreendendo o sujeito como um conjunto de 

relações sócio - históricas. [...] Bakhtin arquitetou suas teorias em um 

entrelaçamento entre sujeito e objeto, propondo uma síntese dialética imersa 

na cultura e na história (FREITAS, 1997, p.316). 

A perspectiva de abordagem da linguagem, formulada pelo círculo de 

Bakhtin, resgata uma concepção de sujeito, que se constitui face ao outro, 

mas não se dilui no outro, negando o estudo do sujeito ―a título de coisa 

porque, como sujeito, não pode, permanecendo sujeito, ficar mudo: 

consequentemente o conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico.‖ 

(BAKHTIN, 1992, p.403). Um sujeito que não se apresenta nem como 

reflexo nem como assujeitado e muito menos como origem absoluta da 

expressão, e sim, como o lugar de encontro dialógico do exterior e do 

interior, das relações inter e intrasubjetivas (VOLOSHINOV, 1979). 

(OLIVEIRA, 2002, p.2) 

 

Todas estas correntes, há que se lembrar, eram recentes no Brasil nos anos 1970 - 

1980, mas já de grande expressividade há muito na Europa e nos Estados Unidos. A 

intensidade com que estas novas teorias se disseminavam entre os professores e estudiosos da 

linguagem na época, influenciaram a forma do ser, fazer e pensar pedagógico, além da própria 

didática do ensino de língua. O acesso aos novos conhecimentos linguísticos concernentes às 

concepções de sujeito interlocutor, linguagem como meio para comunicação, linguagem como 

forma de interação verbal, possibilitou tanto as diversas formas de ver e construir os 

parâmetros para o ensino de língua portuguesa na década de 1990, quanto propiciou a reflexão 

e redefinição das relações professor-aluno / ensino - aprendizagem  construídas nos contextos 

educacionais, como lemos nas páginas do PCN de Língua Portuguesa: 

 

Desde o início da década de 80, o ensino de Língua Portuguesa na 

escola tem sido o centro da discussão acerca da necessidade de 

melhorar a qualidade da educação no País. No ensino fundamental, o 

eixo da discussão, no que se refere ao fracasso escolar, tem sido a 

questão da leitura e da escrita. Sabe-se que os índices brasileiros de 

repetência nas séries iniciais - inaceitáveis mesmo em países muito 

mais pobres - estão diretamente ligados à dificuldade que a escola tem 

de ensinar a ler e a escrever (BRASIL, 1997, p.19). 

 

Deixando críticas maiores à parte, pois sabemos que há detalhes no referido 

documento passíveis de questionamento, sobretudo quanto à possibilidade prática de 

efetivação do construto teórico expresso, vemos que é logo nas primeiras páginas dos PCN‘s 
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de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental que percebemos a diferença de perspectiva 

na abordagem da proposta: 

 

O domínio da língua, oral e escrita, é fundamental para a participação social 

efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à 

informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões 

de mundo, produz conhecimento. Por isso, ao ensiná-la, a escola tem a 

responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes 

linguísticos, necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de 

todos (BRASIL, 1997, p.15). 

[...] O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena 

participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem 

acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói 

visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto educativo 

comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a 

função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos 

saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito 

inalienável de todos (BRASIL, 1997, p.22). 

 

O reconhecimento da língua como meio de estabelecimento das relações sociais em 

nível de igualdade; a assunção da linguagem como processo de interlocução que também se 

realiza nas práticas sociais (BRASIL,1997, p.24), portanto reais e não artificiais, a proposta de 

otimização do ensino vislumbrando o caráter funcional da aprendizagem, como constatamos 

no texto: ―O bloco de conteúdos ‗Língua escrita: usos e formas‘ subdivide-se em ―Prática de 

leitura‖ e ―Prática de produção de texto‖, que, por sua vez, se desdobra em ―Aspectos 

discursivos‖ 1 e ―Aspectos notacionais‖ (BRASIL, 1997,p.36), detonam uma perspectiva de 

mudança interessante no cenário do ensino de língua portuguesa, antes dominado por práticas 

tradicionais alienadas das concepções de sujeito-aprendiz interlocutor e histórico, cuja 

aprendizagem deverá ser tanto efetiva, quanto efetivar e ampliar suas potencialidades 

comunicativas.  

Tais transformações, entretanto, não sinalizam a construção imediata de uma realidade 

em que o currículo se concretize de forma totalizada e perfeita. As mudanças fomentadas a 

partir da visão influenciada por novas teorias são paulatinamente inseridas na prática docente 

de profissionais da educação conscientes da necessidade de uma reflexão sobre a referida 

práxis. 

A fala de Souza e Sousa (1993, p.3) contribui para esta reflexão, quando nos orienta a 

depreender a relação intrínseca entre o que se diz sobre e o que se deve fazer  quando se pensa 

no currículo em sua face prática, isto é , como ele chega à escola no processo de ensino, neste 

caso , no ensino da Língua Portuguesa: 



25 
 
 

 Embora, ainda se  confirme a presença de concepções tradicionais de 

currículo, em consonância com a organização do trabalho escolar, a 

aplicação dos estudos dos processos interacionais das aulas e práticas 

discursivas que a constitui não deixam de questionar o cotidiano escolar e 

incitar os professores a partilhar suas preocupações sobre a apropriação de 

métodos e processos de ensino, conceber novas perspectivas para o ensino 

e instaurar discursos que desvelam a equivocada neutralidade das práticas 

pedagógicas. Assim, caminhamos para dotar aos professores a 

compreensão de se inverter o questionamento de o quê ensinar para o por 

quê e para quê se planejar, sistematizar e ensinar na aula. Essa inversão 

dirige a atenção dos professores para a busca, para o encontro de uma 

teoria do currículo e suas metodologias de ensino, irremediavelmente 

atrelada à compreensão história da realidade escolar, a uma visão não 

essencializada da cultura e, principalmente, à interpretação e 

ressignificação dos conceitos e dos conteúdos de ensino (SOUZA; 

SOUSA, 1993, p.3). 
 

É fato que a apropriação de qualquer uma  das concepções de currículo, seja  a 

tradicional, crítica ou pós-crítica, na elaboração de uma proposta curricular, irá refletir os 

ideais e ideologias subjacentes em cada corrente teórica que o determina. Invariavelmente, 

pela dinamicidade e caráter histórico-social dos sujeitos (aos quais se destina o currículo) e 

da linguagem, torna-se patente a necessidade de pensar o saber disseminado na conjuntura 

curricular como elemento de influência determinante no delineamento do perfil social dos 

sujeitos expostos às ideias propostas.  

Logo, qualquer proposta curricular alienada do contexto real ao qual se deverá 

aplicar, implicará em práticas também destituídas de funcionalidade. Se o currículo existe 

para ser posto em prática, o ambiente escolar revela-se a ele propício, como espaço de 

socialização, preparação e ensino; e a aula de Língua Portuguesa, também surge como umas 

das importantes instâncias na qual as propostas teóricas se concretizam, em que o currículo 

toma forma, e se transforma.  

 

2.3 O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: LUGAR DE INSPIRAÇÃO, 

DESCOBERTAS E CONSTRUÇÃO DE  CONHECIMENTO 

 

Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, 

que me insere na busca, não aprendo nem ensino 

(FREIRE, 200, p.85). 

 

2.3.1 Sobre o Curso de Formação de Professores - Letras ( Plataforma Paulo Freire) 

 

 Pensar o universo escolar evoca, entre outras considerações, pensar sobre os 

elementos que o compõem: a sociedade na qual está inserida, o ambiente de  ensino, o aluno, 
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o professor, os objetos de estudo, o currículo, os recursos e o conhecimento. Além da 

consideração de tais elementos, é mister reconhecer que, focalizando a escola como espaço 

em que se deve buscar a excelência da produção deste conhecimento, sem pretensões 

inatingíveis, mas sonhando o possível, na fala de Freire (1982, p.99) , seja na sua estrutura, no 

tipo de ensino que desenvolve, na qualidade da formação que proporciona, ou no saber que 

tenciona construir, esta dinâmica exige uma mediação que deve se pretender não alienada, 

mas crítico-reflexiva, qualificada e constantemente inovadora , realizada pelo professor. A 

fala de Selbach (2010, p.155) agrega suporte a estas reflexões: 

 

Sem o professor não existe excelência e aprendizagem significativas, 

não existe o papel formador da escola. Em síntese, o aluno é centro do 

processo de aprendizagem e de ensino, mas sem professor a 

intermediação não ocorre, a escola não existe. Nem o imenso desejo 

de aprender de um aluno, nem as técnicas e normas de uma escola são 

suficientes para a concretização do ato didático perfeito, pois este se 

fundamenta na mediação do professor (SELBACH, 2010, p.155). 

 

Tal afirmação pode soar ao possível leitor, em certo sentido, idealista ou inadequada, 

considerando o contexto educacional atual, o qual revela-se eivado de recursos tecnológicos 

que pretendem ―substituir‖ ou minimizar a tarefa do professor, entretanto, lembramos aqui o 

que pode parecer uma colocação óbvia: nenhum recurso ou aparato tecnológico de ensino à 

distância ou tutorial, por mais moderno que se pretenda, sobrevive à ausência de um recurso 

básico – a energia. Caso esta não se faça disponível, teremos o que se pode chamar de, no 

mínimo, ―caos da educação à distância‖. Restariam mais uma vez a sala de aula, o aluno, o 

antigo ―quadro-negro‖, hoje branco, o não mais giz, mas pincel atômico, e sem dúvida a 

palavra, a linguagem (mesmo a de sinais!). 

Ainda é preciso dizer que não pretendemos aqui historiar o percurso da profissão de 

professor, item já muito bem explicitado por vários autores, tais como Saviani (2006), Silva 

(2003), Tanuri (2000), Vidal (2001). Mas discorrer sobre nossa experiência particular como 

docente no Curso de Licenciatura em Letras para a Formação de Professores, da 

Plataforma Paulo Freire, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB,  Campus 

de Vitória da Conquista, Bahia, bem como da importância desse curso para a qualificação de 

profissionais da área de educação de toda a região Sudoeste da Bahia, e de como o contato 

com tais professores foi determinante para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Oportuniza-se destacar, neste ínterim, que Vitória da Conquista tornou-se 

reconhecidamente um pólo educacional representativo na região Sudoeste. Disponibilizando 
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vagas, além da educação infantil, para o Ensino Fundamental à Pós-graduação (Lato e Strictu 

Sensu), e para o nível técnico - profissionalizante. Possui ainda 305 (trezentas e cinco) escolas 

de Ensino Fundamental e 15 (quinze) de Ensino Médio, de acordo com os dados informados 

pela Direc - 20 e Secretaria Municipal de Educação. Destaca-se, ainda, sobretudo a Educação 

Superior, a qual impulsionou notadamente também a situação socioeconômica do município, 

que hoje conta com quatro faculdades particulares, faculdades a distância, e principalmente 

contribuindo para o surgimento destas e para o avanço sócio na região cultural, projeta-se a 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (SILVA;VIEIRA, 2011, p.16).  

A universidade caracteriza-se como um lugar de produção de conhecimentos, os quais 

necessitam ser sempre revistos, fugindo à tendência da cristalização, ampliados, 

especializados (como resultados das pesquisas realizadas), e compartilhados dentro e fora do 

ambiente acadêmico.  

Especificamente quanto ao Curso de Licenciatura em Letras, observamos, em contato 

com alunos das turmas de final de curso, nas disciplinas de Metodologia de Ensino, Didática 

da linguagem e de Estágio Supervisionado, que os mesmos, ao aproximando-se da fase final 

da graduação, ainda possuem dúvidas quanto à sua atuação fora do no cotidiano da sala de 

aula, no contexto educacional real, nas escolas de ensino público, seja do centro ou  da 

periferia.  

Confrontam o ideal (o teórico) e o real, que dispensa explicações – ou seja, a sala de 

aula tal qual apresenta-se hoje nos rincões do país, com suas dificuldades expostas, com as 

―mazelas‖ descritas pelos inúmeros pesquisadores e denominada de ―caos educacional‖ pela 

literatura acadêmica, como lemos em Almeida (2000, p.14-15), em Geraldi (2000, p.39) e 

Britto (2000, p.117-118). E assumindo uma visão menos ―ácida‖ do quadro educacional, estes 

mesmos alunos também têm a oportunidade de ver alguns exemplos, os quais mostram como 

ainda a educação pode dar certo  sim, sem utopia ou hipocrisia, na qual impera o 

compromisso de educadores sérios e qualificados (apesar de às vezes não bem remunerados). 

É neste sentido que se encontra o ponto central da função do saber acadêmico, disseminado 

no ambiente universitário: o conhecimento, ora provando-se no contexto real, efetivo, 

dinâmico e crítico-reflexivo; ou amorfo, quanto à adequação às práticas sociais e, portanto, 

descontextualizado. Sobre tais colocações, reflete Paulo Freire (1982, p.94) e bem discute 

Souza (2011, p.16) ao dissertar sobre linguagem, currículo e formação docente: 

 

Será que a prática educativa pode se dar sem se constituir numa situação de 

conhecimento? Será que é possível que de um lado, o educador e, do outro, 
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os educandos podem se encontrar numa sala, ou debaixo de uma árvore, não 

importa, sem que esteja em jogo algo a se conhecer? Eu acho que não é 

possível. Eu acho isso, que a educação, não importando o grau em que ela se 

dá, é sempre um conhecimento que se põe em prática (FREIRE, 1982, p.94); 

 

[...] As Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras apresentam, entre 

várias competências e habilidades, a exigência de que, no âmbito de 

competências, o futuro profissional se aproprie de domínios de conteúdos 

básicos e métodos e técnicas que oportunizem e ampliem a aprendizagem no 

ensino fundamental e médio. Enfatiza-se, pois, a multidisciplinaridade entre 

as áreas de conhecimento e interfaces de saberes, marcando a formação do 

profissional de letras, com ênfase na flexibilidade curricular e apropriação de 

conteúdos. Tal prática permite a construção e socialização de conhecimentos 

já sistematizados e a se produzir, por meio de transposições didáticas, 

domínio de técnicas de ensino, atitudes colaborativas de trabalho em grupo e 

capacidade de tomar decisões em situações de conflito (SOUZA, 2011, 

p.16). 

 

Não tomando o conhecimento apenas em seu viés prático, observamos que é 

justamente no espaço de construção promovido pela universidade que os graduandos têm a 

oportunidade de desenvolver sua formação como profissional da área de ensino, mas 

principalmente como um profissional que também pode ser pesquisador, que pode atuar fora 

dos muros da universidade com um novo olhar, diagnosticando e incidindo sobre o que 

realmente é necessário fazer para mudar o quadro que observa, ou aprimorar o que a si é 

apresentado. 

Imbuindo-nos  pois, de tal espírito, o qual detém a consciência de que é preciso não só 

ministrar aulas (seja em uma graduação, ou de um outro espaço de saber), mas cuidar 

―acompanhar a formação acadêmica do licenciado nas palavras de Souza (2011, p.16), que, 

além de atuar nos cursos de Letras Modernas e Vernáculas, e no Curso de Pedagogia, 

perpetramos ao universo do Curso de Licenciatura em Letras para a Formação de Professores 

do Ensino Médio, buscando alargar o contato com  o diversificado público universitário, 

buscando cumprir nossa maior missão, que não seria melhor traduzida senão pela fala de 

Freire (1982, p.96-97): 

 

O nosso primeiro problema (nós diríamos, missão) é o da não 

neutralidade, o do nosso compromisso, o que significa então a 

exigência que devemos fazer a nós próprios com relação a certa 

clareza política que será iluminada cada vez mais pela nossa prática 

política, e do político educativo. E é essa clareza política que eu exijo 

para nós enquanto educadores, a nossa opção política, na medida em 

que eu tenho que me perguntar a favor de quem eu estou, a favor de 

que eu estou. Essa clareza política, contudo, não significa que deva ser 

transformada em nossas mãos numa espécie de pedrinha branca, que 

deva ser depositada na cabeça dos educandos, sobre quem estamos 
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transferindo nessa pedrinha branca a nossa clareza política, a nossa 

opção política. Mas o que eu acho é que não é possível eu me declarar 

neutro diante dos educandos simplesmente porque devo respeitá-los é 

que devo falar da minha opção e não silenciar.[...], (FREIRE, 1982, 

p.96-97). 

 

O Curso de Letras da Formação de Professores – Plataforma Paulo Freire, possui uma 

carga horária total de 2.835 (duas mil oitocentas e trinta e cinco) horas, e currículo 

fundamentado em três pilares: ―estudos da linguagem, estudos literários e estudos da práxis 

educacional/docência de língua materna‖ (MARTINS, 2011, p.12). Como nos esclarece o 

projeto do referido curso, com um mínimo de 2800h (duas mil e oitocentas horas), os projetos 

pedagógicos de qualquer curso de Licenciatura Plena devem abrigar as seguintes dimensões 

para a formação dos professores, conforme Resolução CNE/CP 002/2002: 

 

 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

vivenciadas ao longo do curso; 

 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado, a partir 

da segunda metade do curso; 

 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares 

de  natureza científico cultural. 

Além disso, a Resolução CNE/CP 02/2002 acrescenta que os alunos que 

exercem docência regular na educação básica poderão lhes ser dado o direito 

de redução de 200 horas no estágio curricular supervisionado a partir de 

análise circunstanciada da sua prática docente (MARTINS, 2011, p.128). 

 

O mesmo projeto estabelece ainda quais competências e habilidades deverão ser o 

foco do Curso, e estas expressam, como podemos perceber, a ampla abordagem curricular no 

que diz respeito à linguagem e às práticas sociais: 

 

 Domínio do uso da Língua Portuguesa nas suas manifestações oral e 

escrita, em termos de recepção e produção de textos; 

 Reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno 

psicológico, educacional, social, histórico, cultural, político e ideológico; 

 Visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas investigações 

linguísticas e literárias, que fundamentam sua formação profissional; 

 Exercício profissional atualizado, de acordo com a dinâmica do mercado 

de trabalho; 

 Compreensão da língua e da identidade surda; 

 Reflexão sobre o Brasil enquanto país pluricultural, e o seu contexto 

social e a discriminação das minorias; 

Compreensão da pesquisa em linguagem e da etnografia da escola, por meio 

da realização de estudos interdisciplinares para análise e aperfeiçoamento da 

prática docente (MARTINS, 2011,129). 
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Outro aspecto singular do Curso, que é próprio do Curso de Letras, é quanto às 

possibilidades do campo de atuação do profissional, quando estabelece que os egressos podem 

atuar como: professores, pesquisadores, críticos literários, intérpretes, revisores de textos, 

assessores culturais, entre outras atividades. Sobre este aspecto, consideramos que, se o 

profissional de Letras, como professor, numa sala de aula atual, conseguir fazer (tendo as 

devidas condições para) o mínimo sugerido pelos Parâmetros Curriculares no que concerne ao 

trabalho com a linguagem - oralidade, leitura e escrita – (assunto sobre o que falaremos mais 

detalhadamente em outro capítulo), teríamos um quadro educacional bem diferente do atual. E 

muito melhor. As demais possibilidades profissionais, caso possíveis, seriam nada mais lucro. 

No quadro que se segue dispomos a visualização das disciplinas e carga horária 

correspondente para que se possa ter uma visão da proposta curricular oferecida no Curso: 

 

Quadro 1 

I SEMESTRE SEMESTRE II SEMESTRE III 

Língua Portuguesa I – 60h 

Teoria da Literatura I – 60h 

Literatura Brasileira I – 60h  

História da Educação – 60h 

Filosofia da Educação – 60h 

Linguística I – 60h 

Didática – 60h 

Oficinas Pedagógicas I – 30h 

Língua Portuguesa II - 60h 

Literatura Brasileira II - 60h 

Linguística II – 60h 

Teoria da Literatura II – 60h 

Sociologia da Educação – 60h 

Didática da Linguagem – 60h 

Oficinas Pedagógicas II – 30h 

Fundamentos da Ação Pedagógica – 60h 

Atividade Complementar – 45 h 

 

Língua Portuguesa III – 60h 

Linguística III – 60h 

Teoria da Literatura III – 60h 

Políticas Públicas e Legislação Educacional – 60 h 

Literatura Brasileira III – 60 h 

Fundamentos Linguísticos de Ensino do Português – 60h 

Metodologia do Ensino Fundamental de Língua 

Portuguesa – 60h 

Atividade Complementar – 60h 

Carga horária: 450horas Carga horária: 495 horas Carga horária: 480 horas 
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SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI 

Literatura Brasileira IV – 60h 

Língua Estrangeira I – 60h 

Língua Portuguesa IV – 60h 

Metodologia da Pesquisa - 60h  

Língua Latina – 60h 

Psicologia da Educação – 60h 

Estágio Supervisionado I – 45h 

Antropologia Cultural – 60h 

Pesquisa e Prática Docente I – 60h 

Língua Portuguesa V – 60h 

Literatura Portuguesa I – 60h 

Teoria da Literatura IV- 60h 

Estágio Supervisionado II – 90h 

Diversidade Cultural e Relações Étnico-raciais 

– 60 h 

Metodologia do Ensino Médio de Língua 

Portuguesa – 60h 

Atividade Complementar – 45 h 

Sócio-história do Português Afro-brasileiro 60h 

Literatura Portuguesa II – 60h 

Língua Portuguesa VI – 60h 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – 60h 

Literatura Infanto-juvenil – 60h 

Estágio Supervisionado III – 90h 

Atividade Complementar – 60h 

 

Carga horária: 465horas Carga horária: 495horas Carga horária: 450horas 

Carga Horária Total: 2.835 horas. 

Fonte: MARTINS, 2011, p.147-148. Quadro de disciplinas do Curso de Formação em Letras – Plataforma Paulo 

Freire / UESB. 

 

O Curso de Formação de Professores em Letras – Plataforma Paulo Freire, cuja 

primeira turma começou no ano de 2009, foi, de fato, em nossa experiência particular, um lugar de 

inspiração, descobertas e construção de conhecimento. Ainda neste mesmo ano, quando 

convidados a integrar o corpo docente, ministrando as disciplinas Oficinas Pedagógicas I e 

Oficinas Pedagógicas II, além de Didática da Linguagem, adentramos em uma realidade nova, 

e particularmente instigante: estar diante de uma turma cujo perfil diferenciava-se das demais 

turmas do Curso de Letras da universidade.  

Nesta turma, todos já eram professores, alguns com mais, outros com menos 

experiência. Alguns até com grande experiência de ensino. Professores que já haviam cursado 

o magistério. Pais, mães, homens, mulheres que em sua maioria, deixavam suas casas em 

cidades próximas e distantes de Vitória da Conquista, em busca de mais conhecimento, em 

busca de um sonho, em busca de um diploma de nível superior, em busca de parte de uma 

herança impagável, que se conquista e se divide com o outro, antes e depois da morte: o saber.    

Foi nesta primeira turma que tive um grande problema para um ético profissional 

enfrentar, mas que, felizmente, na educação, não é em si um problema: foi uma paixão à 

primeira vista! E o melhor de tudo, um amor correspondido que deixou frutos preciosos. 

Foram três semestres de convivência, dividindo entre uma aula e outra, conhecimentos 

pertinentes à demanda curricular, à vida, ao ensino, à oralidade, à leitura, à escrita, ao 
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letramento, à escola, às dificuldades enfrentadas e a busca de possíveis soluções. Ali, naquela 

turma, em meio a discussões calorosas sobre questões de linguagem, questões de ensino, 

brotaram as primeiras sementes desta pesquisa, que mais tarde, em 2011, e agora já na 

segunda turma do curso, começaram a germinar. 

Em experiência não menos gratificante, mais uma vez, as questões aparecem. Também 

em novas rodas de debate sobre os temas novos e os recorrentes, tendo em todos eles um fio 

condutor: a linguagem como processo. E foi agora, então, nesta nova turma que nós, tendo já 

alguns pensamentos amadurecidos, nos deparamos com outros pensamentos, recobertos da 

névoa necessária ao espírito da pesquisa.  

Foi neste espaço que decidimos buscar os meios de descobrir o percurso que melhor 

proveria a riqueza de informações que buscávamos: quem eram aqueles sujeitos aprendentes? 

Qual a sua concepção de ensino, de língua, de linguagem, de letramento? Que teorias 

embasaram suas práticas até então, até a entrada na universidade? Como desenvolviam sua 

prática? O que queriam e sobre o que queriam saber em relação ao trabalho com linguagem? 

Sobre o cotidiano escolar? Que diagnóstico faziam de suas turmas? Que soluções propunham 

ou poderiam descobrir em conjunto? Esta foi uma nova paixão, agora mais para nós, 

pesquisadores. E no coração de um ―bom pesquisador‖, sempre cabe mais um! 
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3 ORALIDADE E LETRAMENTO  

 

3.1 A ORALIDADE COMO OBJETO DE ENSINO: O QUE DIZEM OS PARÂMETROS 

CURRICULARES NACIONAIS? 

 

Um ditado antigo propõe: ―diga-me com quem tu andas, e te direi quem és‖! Tomando 

esta suposta verdade popular para uma análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental (1997), partimos a verificar, de forma breve, 

alguns nomes significativos presentes no referencial teórico que é tomado como base de 

discussão da proposta contida no referido documento, a saber,  os estrangeiros  - Bakhtin 

(1990; 1992): dialogismo, visão sócio-histórica do sujeito e da língua enquanto produto social; 

Chartier (1991): pesquisas recentes na área da aquisição e do desenvolvimento das habilidades 

de leitura, estratégias de formação de professores e concretização das pesquisas em práticas 

de sala de aula; Coll (1994): aprendizagem escolar e construção do conhecimento; Dubois 

(1973): sistematização dos principais teóricos da Linguística; Ferreiro e Teberotsky (1995): a 

teoria da psicogênese da língua escrita, decisiva para a formação de professores 

alfabetizadores e de séries iniciais, bem como para a efetivação de uma prática mais criteriosa 

e humanizadora dos métodos de alfabetização nas escolas; Schneuwly (1993): gêneros e tipos 

de discurso e as interações entre leitura e escrita.  

E os autores brasileiros, Freire (1978): proposta de uma educação democrática, político-

crítica, libertadora, pela conscientização e transformação da realidade por meio do 

conhecimento não moldado ou imposto, mas construído; Geraldi (1993): reflexões sobre o 

ensino da língua portuguesa, sobre o trabalho com o texto, a escrita e a formação do 

profissional de ensino; Kleiman (1989; 1993): estudos sobre a leitura, o letramento; Kohc (1992): 

a proposta da interação pela linguagem, o sentido e a compreensão do texto, Lajolo (1988): o 

trabalho com a literatura nas séries iniciais; e Soares (1986): perspectiva social do trabalho com 

a linguagem na escola.  

Nessa breve exposição temática de alguns referenciais que influenciaram os PCNs 

(1997), isto é, o ―com quem tu andas‖ referido acima, verificamos, inclusive pelas datas das 

publicações, que os autores brasileiros citados passaram a discutir propostas teóricas baseadas 

na concepção interacionista da linguagem (já explicitada no capítulo I), influenciados por 
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autores como Schneuwly
2
 e também Bakhtin (1979), concebendo homem e língua enquanto 

elementos permeados pelo social e de cunho histórico, exigindo assim uma nova postura dos 

profissionais da área de linguagem, uma nova reflexão crítica sobre a prática vigente quanto 

ao trabalho com os gêneros discursivos
3
, e transformação do quadro educacional insatisfatório 

que se configurava na década de oitenta (PCN, 1997, p.19). 

Nas primeiras palavras ao professor, o documento é apresentado como um subsídio 

para a contribuição à qualificação do profissional da área de língua portuguesa (BRASIL, 

1997, p.12). Estabelece inicialmente objetivos que visualizam o aluno como um sujeito ativo 

no processo de aprendizagem; observamos uma fala que defende a autonomia social, o resgate 

da cidadania, a autonomia linguística no uso efetivo da linguagem (BRASIL, p.13). Sugere a 

essencialidade do conhecimento satisfatório e efetivo da língua em seus níveis oral e escrito, 

para o exercício pleno da cidadania, para o acesso aos bens sociais e, pessoalmente, para 

exercer um direito que lhe é assegurado. Já aí vislumbramos as nuances do que se discute no 

cerne das reflexões sobre o letramento. A linguagem compreendida, ensinada  e utilizada 

considerando o contexto funcional, social e interacional. 

Especificamente quanto ao trabalho com a língua oral, um dos eixos básico sob os 

quais devem ser organizados os conteúdos de Língua Portuguesa (sendo a escrita o segundo 

eixo), os PCNs estabelecem que se deve trabalhar os usos e formas da língua oral, bem como 

a análise e reflexão sobre a língua: uso → reflexão → uso, uma vez que os conteúdos de 

língua portuguesa tendem a se repetir ao longo das séries, sofrendo alterações quanto à forma 

e aprofundamento de uso (BRASIL, 1997, p.36). 

O documento ainda reforça que o objetivo da escola não é ―ensinar o aluno a falar‖ 

(BRASIL, p.38), e aqui cabe explicitarmos: quando neste trabalho resolvemos dar especial 

atenção à oralidade, não objetivamos nos ater às questões de que variedade linguística ensinar.  

Estamos claros quanto à opção escolhida como forma de conceber a linguagem, que 

diz respeito à Linguagem como meio para a interação verbal (já comentada em capítulo 

anterior), portanto, de acordo com tal perspectiva, não elegemos uma variedade de prestígio 

para o ensino, mas focamos na necessidade de oportunizar ao aluno, por meio do ensino da 

língua tendo como base os diferentes gêneros discursivos, desenvolver sua competência 

                                                           
2
 Bernard Schneuwly – integra a equipe de Didática de Línguas da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Genebra; é professor titular e tem trabalhos publicados na área de 

desenvolvimento e ensino da linguagem oral e escrita, assim como em didática de línguas (ROJO, 2011, p.12). 
3
 Entende-se por gênero discursivo (gênero textual), a partir das ideias de Bakhtin (1992), toda produção de 

linguagem (enunciado) oral ou escrita, sendo que cada gênero discursivo é identificado pelos participantes da 

situação de comunicação por seu objetivo comunicativo, suas características linguístico-textuais relativamente 

estáveis, sua temática, seu estilo, suas condições de produção e circulação. 
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comunicativa de forma satisfatória e em diferentes níveis de situação  (oral e/ou escrita) que a 

demanda social o exponha. Insistimos em esclarecer tal ponto, pois o documento assume uma 

verdade constatada ao dizer, em palavras mais amenas que as nossas, que a escola errou ao 

tentar reforçar o preconceito linguístico, e nisto concordamos: 

 

Língua Oral: usos e formas 

 

Não é papel da escola ensinar o aluno a falar: isso é algo que a criança 

aprende muito antes da idade escolar. Talvez por isso, a escola não tenha 

tomado para si a tarefa de ensinar quaisquer usos e formas da língua oral. 

Quando o fez, foi de maneira inadequada: tento corrigir a fala ―errada‖ dos 

alunos - por não ser coincidente com a variedade linguística de prestígio 

social - com a esperança de evitar que escrevessem errado. Reforçou assim 

preconceito contra aqueles que falam diferente da variedade prestigiada.  

 

Expressar-se oralmente é algo que requer confiança em si mesmo. Isso se 

conquista em ambientes favoráveis à manifestação do que se pensa, do que 

se sente, do que se é. Assim, o desenvolvimento da capacidade de expressão 

oral do aluno depende consideravelmente de a escola constituir-se num 

ambiente que respeite e acolha a vez e a voz, diferença e a diversidade. Mas, 

sobretudo, depende de a escola ensinar-lhe os usos da língua adequados a 

diferentes situações comunicativas. De nada adianta aceitar o aluno como ele 

é mas não lhe oferecer instrumentos para  enfrentar situações em que não 

será aceito se reproduzir as formas de expressão próprias de sua  

comunidade. É preciso, portanto, ensinar-lhe a utilizar adequadamente a 

linguagem e instâncias públicas, a fazer uso da língua oral de forma cada vez 

mais competente. (BRASIL, 1997, p.39) 

 

No que concerne ao trabalho da língua oral como conteúdo, tema aliás discutido 

também por autores como Ramos (1999), Marchuschi (2001), Castilho (2000) e Travaglia 

(2000), os PCNs apontam para a importância dos professores estarem claros dos objetivos de 

ensino para o desenvolvimento da habilidade de uso da língua oral; a prática docente vai 

demandar organização e planejamento de atividades que oportunizem o aprimoramento das 

habilidades de exposição de ideias de forma coerente e contextualizada, compreensão dos 

mais diferentes tipos de gêneros textuais que circulam socialmente, e adequação da fala à 

situação de interação verbal, ou seja, nas palavras do documento: habilidades de ―fala, de 

escuta e de reflexão sobre a língua‖ (p.38,39). 

Aproveitamos este espaço para chamar a atenção para o nosso objeto de pesquisa: esta 

forma de trabalho com a língua oral, proporcionando o espaço de compreensão de gêneros 

discursivos diferentes (por meio da leitura ou escuta), a discussão (fala) sobre as temáticas 

contidas nestes gêneros eleitos, e a reflexão sobre o conteúdo temático discutido para 

posterior sistematização do objetivo. 
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Atendendo também ao aprimoramento da escrita em atividades previamente  

planejadas,  tal proposta efetivaria o cerne da nossa proposição: a oralidade como princípio 

das atividades didáticas orientadas pela discussão de uma temática, leva à produção/ 

ampliação do conhecimento sobre o conteúdo temático eleito e exposto nos gêneros 

discursivos trabalhados, o que fomentaria o desenvolvimento do potencial de letramento do 

aluno, agora e primeiro pelas vias do trabalho com a oralidade, e não como fixação nas 

atividades de leitura e escrita isoladamente. Teríamos o que propomos de forma simplificada 

no quadro que se segue, o qual explicita a relação entre oralidade e letramento: 

 

Quadro 1 

                                                                                                                   
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Quadro elaborado pela professora pesquisadora a partir das reflexões sobre os 

pressupostos teóricos  referente à Oralidade e o Letramento. 

 

Tal abordagem de ensino prescinde um trabalho e planejamento prévios, orientados 

para uma prática docente definida e  sob bases teóricas congruentes à concepção de língua e 

de linguagem adotadas pelo professor. Sobre isto, ainda no que diz respeito ao trabalho com a 

linguagem oral, os PCNs acrescentam:  

 

As situações de comunicação diferenciam-se conforme o grau de 

formalidade que exigem. E isso é algo que depende do assunto tratado, da 

relação entre os interlocutores e da intenção comunicativa. A capacidade de 

uso da língua oral que as crianças possuem ao ingressar na escola foi 

adquirida no espaço privado: contextos comunicativos informais, coloquiais, 

familiares. Ainda que, de certa forma, boa parte dessas situações também 

tenha lugar no espaço escolar, não se trata de reproduzi-las para ensinar aos 
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alunos o que já sabem. Considerar objeto de ensino escolar a língua que elas 

já falam requer, portanto, a explicitação do que se deve ensinar e de como 

fazê-lo. Eleger a língua oral como conteúdo escolar exige o planejamento da 

ação pedagógica de forma a garantir, na sala de aula, atividades sistemáticas 

de fala, escuta e reflexão sobre a língua (BRASIL, 1997, p.38). 

 [...] A exposição oral ocorre tradicionalmente a partir da quinta série, por 

meio das chamadas apresentações de trabalho, cuja finalidade é a exposição 

de temas estudados. Em geral o procedimento de expor oralmente em 

público não costuma ser ensinado. Possivelmente por se imaginar que a boa 

exposição oral decorra de outros procedimentos já dominados (como falar e 

estudar). No entanto, o texto expositivo - tanto oral como escrito - é um dos 

que maiores dificuldades apresenta,  tanto ao produtor como ao destinatário. 

Assim, é importante que as situações de exposição oral frequentem os 

projetos de estudo e sejam ensinadas desde as séries iniciais, intensificando-

se posteriormente. (BRASIL, 1997, p.39);  

 

E ainda sobre os objetivos para o ensino da língua oral, observando que a proposta é 

fazer com que o aluno use a língua oral de forma a atender as exigências dos mais diferentes 

gêneros discursivos que circulam dentro e fora do ambiente escolar, temos:  

 

[...] - Utilizar a linguagem oral com eficácia, sabendo adequá-la a intenções 

e situações comunicativas que requeiram conversar num grupo, expressar 

sentimentos e opiniões, defender pontos de vista, relatar acontecimentos, 

expor sobre temas estudados; 

        - Participar de diferentes situações de comunicação oral, acolhendo e 

considerando as opiniões alheias e respeitando os diferentes modos de falar 

(BRASIL, 1997, p.68). 

 

A dinâmica presente na sala de aula, espaço no qual a palavra (falada ou escrita) é 

elemento dominante; espaço onde a interação  entre diferentes sujeitos e diferentes discursos 

se definem e se estabelecem ininterruptamente, costurando e ampliando o tecido do 

Letramento, nos faz vislumbrar a linguagem como elo significativo desta relação. 

 Tomando por base, pois, a concepção de linguagem explícita no documento que se 

propõe norteador da prática docente do ensino de língua portuguesa, os objetivos por ele 

apresentados e as considerações aqui feitas, reiteramos a importância de se pensar em novas, 

eficazes e contextualizadas formas de  proceder o ensino da língua operacionalizando o que a 

teoria estabelece como prioritário. E como chegar a estas práticas inovadoras? Que caminhos 

percorrer para transpor didaticamente o que as concepções teóricas sugerem priorizar? 

Passemos, pois, no próximo ponto deste capítulo, a tais reflexões...  
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3.2 UM DIÁLOGO SOBRE A LINGUAGEM À LUZ DE UMA PERSPECTIVA 

INTERATIVA: ―SUBVERTENDO‖ A ORDEM DO PENSAR E TRABALHAR A 

ORALIDADE E OS TEXTOS ORAIS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Propomos agora, em continuidade, um diálogo com os possíveis interlocutores deste 

trabalho, com os interessados nos assuntos referentes ao universo da linguagem, professores, 

ou interessados em repensar seu modo de compreender, pensar, fazer, ensinar, aprender e, por 

que não, dialogar lendo. Lendo também a vida sob as lentes e a luz dos pensamentos 

substanciados nos escritos bakhtinianos ou por ele (Bakhtin) influenciados 

―Compreender é participar de um diálogo com o texto‖, é o que diz Fiorin (2008, p.6) 

em termos bakhtinianos; e principalmente, o que mais nos interessa aqui é interagir por meio 

deste diálogo, não de maneira passiva ou determinista, afinal, ―nada mais antibakhtiniano do 

que a compreensão passiva ou aplicação mecânica de uma teoria‖, ainda nas palavras de 

Fiorin (2008, P.6). Nossa proposta primeira é justamente ―subverter‖ os moldes comuns aos 

quais nós aprendizes, professores, pesquisadores, fomos acostumados a perceber a língua que 

falamos, a linguagem que costuramos no cotidiano retórico da academia, ou na simplicidade 

diária da nossa existência; ou deveria ser o inverso? Na vida  primeiro, na academia depois 

(?). 

É preciso esclarecer que usamos o termo subverter aqui com uma proposta de 

polemizar. De conformidade com o dicionário, por  exemplo o Houaiss, no qual lemos:  

 

―s.f. (1589 cf.Arrais) ato ou efeito de subverter (-se) 1 ato ou efeito de 

derrubar, destruir [...] 4 revolta, insubordinação contra a autoridade, as 

instituições, ás leis, as regras aceitas pela maioria [...] 5 transformação ou 

destruição da ordem estabelecida; 6 ato ou efeito de transformar o 

funcionamento normal ou considerado bom (de alguma coisa) 

(FERNANDES, 2010, p.1). 

 

E justificamos a escolha deste termo para chamar a atenção do que Rajagopalan (2010, 

p.17) chama de sacralização ao dizer: ― que é um processo que nos cega. Como um constante 

perigo, está presente o tempo todo‖. Evocamos aqui, portanto, o diálogo, aberto, assimétrico. 

Sem pretensões de dispor de verdades absolutas, mas de ponderações justificáveis. Falaremos 

da língua, aqui entendida como ―uma atividade [...] um domínio público de construção 

simbólica e interativa do mundo [...] mais que um conjunto de elementos sistemáticos para 

dizer o mundo [...] atividade social histórica‖, nos termos de Marchuschi (comentado por 

XAVIER e CORTEZ, 2010, p.132). 
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Acrescentaríamos ainda a língua é sobretudo dialógica, na visão bakhtiniana. 

Mencionamos, como já explicitado, língua/linguagem aproximadas, como construtos sócio - 

históricos e não estanques. Trazemos a perspectiva de alguns gêneros textuais orais e suas 

respectivas possibilidades de funcionalidade quando trabalhados, na aula de língua 

portuguesa, de um modo diferenciado e respaldado em fundamentos teóricos significativos. 

Entre outras possibilidades e questões de discussão. É sobretudo  uma proposta de diálogo.  

 

3.2.1 Sobre ensino de língua materna, gêneros textuais, Bakhtin e outras questões 

      

Nas práticas relacionadas ao ensino da língua materna, em nosso caso, a língua 

portuguesa, percebemos, ainda que não declaradamente, a assunção de um dado modo de 

conceber a linguagem. Esta, que por sua vez também emerge, transparece ou explicitamente 

se estabelece no pensar e no fazer didático comum à ação docente. Por vezes até se 

compartimentaliza (num ensino eminentemente tradicional) ou se expande (buscando práticas 

alternativas de cunho interacional e contextualizado), bem como se expressa nas escolhas 

delineadas no cotidiano escolar: o que ensinar, para que ensinar, como ensinar. Talvez tais 

escolhas devessem partir da perspectiva do sujeito aprendente, ou seja, da ordem inversa: o 

que é importante aprender? Para/por que aprender? Como melhor e onde aplicar o que é 

aprendido? 

São estas algumas das questões que nos instigam a pensar sobre a necessidade 

emergencial de admitir que nenhuma prática efetiva de ensino de língua materna (no caso 

aqui, a língua portuguesa) deveria estabelecer-se sem se apoiar em construtos teóricos de 

referência significativa. Sobretudo quando o assunto em questão perpassa pelo universo da 

linguagem, a ser entendida aqui também pelos princípios teóricos que a concebem numa 

perspectiva interacionista, sócio - histórica e funcional, como sustenta Antunes (2003), 

perceptivelmente adepta dos princípios bakhtinianos, já que em Bakhtin, conforme cita 

Ribeiro (2006, p.2), ―toda linguagem só existe num complexíssimo sistema de diálogos que 

nunca se interrompe‖, e Antunes (2003) ainda acrescenta:  

 

 [...] a concepção interacionista, funcional e discursiva da língua, da qual 

deriva o princípio geral de que língua só se atualiza a serviço da 

comunicação intersubjetiva, em situações de atuação social e através de 

práticas discursivas, materializadas em textos orais e escrito (ANTUNES, 

2003, p.42). 
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Neste sentido, e para ampliar e explicitar a discussão que aqui se pretende realizar, 

sobre as tendências relativas aos estudos da linguagem, já abordadas no capítulo I, destacamos 

duas representativas, a primeira muito presente no cotidiano escolar por anos, e a segunda, 

uma tentativa de reintegrar a linguagem em sala de aula o seu: espaço devido 

 

1 - Uma tendência centrada na língua enquanto sistema em potencial, 

conjunto abstrato de signos e de regras, desvinculado de suas 

condições de realização; 

2 - Outra centrada na língua enquanto atuação social, enquanto 

atividade de interação verbal de dois ou mais interlocutores, e, assim, 

enquanto sistema-em-função(grifo do autor), vinculado, portanto, às 

circunstâncias concretas diversificadas de sua atualização. 

(ANTUNES, 2003, P.41). 

  

E das duas citadas, fica evidente aqui não somente uma preferência, mas explícita 

adoção da segunda tendência e respectivos autores representativos. Entendendo ser esta a que, 

seguramente, no atual contexto em que se insere o ensino de língua portuguesa, melhor 

propicia não só a compreensão dos fenômenos relacionados aos fatos linguísticos observados 

no cotidiano escolar, como também a reflexão sobre a perspectiva de mudanças conceituais e 

metodológicas da prática docente, mudanças principalmente na escolha dos materiais e 

procedimentos que, claro, sustentados por sólidos referenciais teóricos, fomentem um 

aprendizado funcional, dinâmico e sobretudo interativo da língua. Este modo novo de 

conceber a língua (em seus moldes funcionais, mas também e principalmente, sociais) está 

vigente nos estudos dos séculos XIX e XX, como aponta Rajagopalan (2010, p.32,33) ao citar 

Whitney (1875[1979]). O primeiro afirma que ―uma orientação de pesquisa dominou a maior 

parte do pensamento sobre a natureza da linguagem nos séculos XIX e XX‖, e fundamenta 

sua assertiva com as palavras do segundo: 

 

Não é possível fazer, em referência à linguagem, nenhuma 

outra pergunta mais elementar e ao mesmo tempo 

fundamentalmente importante do que essa: como a linguagem 

é adquirida por nós? Como cada indivíduo falante torna-se 

possuidor do seu discurso?A resposta verdadeira a essa 

questão envolve e determina quase toda a totalidade da 

filosofia linguística (WHITNEY, 1875[1979], p.7). 

 

Torna - se clara, a partir de tal perspectiva (não adotada, entretanto, por todos os 

autores que convergem para os estudos sobre a linguagem), a proposta da chamada  Nova 

Pragmática, que aborda questões relativas ao uso da linguagem, reconhecendo-se a inerente 
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dimensão social destas questões, e o fato de que se deve descrever a linguagem e seu uso no 

contexto social desse uso (RAJAGOPALAN, 2010, p.32). 

Ainda neste contexto, em que o construto social é admitido como elemento  

constitutivo das realidades dos fatos da língua, nos apropriamos da definição de Bakhtin, 

comentado por Ribeiro (2006, 4p.), pois, sob seu ponto de vista, a língua, apesar de abstrata, é 

construída a partir da linguagem viva e real: ―a língua falada nas casas e nas feiras, nas ruas e 

nas igrejas, no quartel e na repartição [...] é sempre o que existe de material palpável para 

estudo‖. Isso denota a riqueza do universo linguístico oral também como fonte abundante de 

gêneros textuais a serem explorados no contexto escolar.  

Quanto ao que remonta à história da literatura na Grécia Antiga, era justamente a 

oralidade, não a priori a escrita, que refletia o que era tido como alto padrão de letramento 

(THOMAS, 2005, p.5), claro que um letramento diferente dos moldes modernos, num 

contexto em que, ainda segundo Thomas (2005), ouvir e falar era muito mais comum  do que 

ler e escrever, coexistindo um uso sofisticado da escrita e um domínio (certamente 

indiscutível) da palavra falada nos diálogos filosóficos, por exemplo. 

 Hoje, e neste ―hoje‖ evocamos a menção do ensino de textos orais contidos já nos 

Parâmetros Curriculares Do século XX (1997, mais precisamente) – e acrescentamos a 

necessidade de resignificar a metodologia de uso de tais textos ali sugeridos - com uma forte 

razão para se considerar a possibilidade de também eleger como padrão a ser percebido como 

funcional para a prática de ensino de língua portuguesa, tanto a oralidade como  um ponto de 

partida, quanto os gêneros textuais orais tão acessíveis e que circulam abundantemente na 

sociedade contemporânea (marcada pelos efeitos da tecnologia e globalização), responsáveis 

sobretudo por proporcionar um certo nível de letramento representativo e muita informação 

até para os ainda não alfabetizados (crianças, jovens ou adultos). 

Demarcamos uma importante consideração: a de que, falar sobre o trabalho com a 

oralidade e também sobre a adoção de gêneros orais para o trabalho com a linguagem não é 

algo excepcional nem novo, o que se pretende aqui evidenciar é que a mudança na perspectiva 

de trabalho e as reflexões de cunho teórico relacionado à interacionalidade é que poderão 

constituir - se um diferencial, um novo ponto de partida (que não é novo no aspecto teórico, 

mas na vontade prática de fazer acontecer) para as abordagens que, na atividade docente 

enfatizam a competência comunicativa e o ensino dos gêneros orais. 

E principalmente revendo a concepção de ―gênero‖, que não deverá ser compreendido 

aqui como um modelo formal e descontextualizado, com características fixas apreendidas 

pelo estudante ao longo dos níveis de escolaridades já conhecidos. Mas ao contrário, sob o 
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ponto de vista de Bakhtin (que fala em ―gêneros discursivos‖), o qual, segundo Fiorin (2008, 

p.61,) ―não teoriza sobre o gênero, levando em conta o produto, mas o processo de sua 

produção, interessando-lhe mais a maneira que eles se constituem, do que propriedades 

formais‖. 

Os noticiários de televisão, por exemplo, admitidos como textos orais (isto em 

segunda instância, pois, em princípio, sabemos que são primeiramente escritos para depois 

serem lidos em voz alta e compreendidos pelos possíveis expectadores/ ―leitores‖ dos fatos ), 

constituem, na sua riqueza de informatividade e possibilidade de ampliação de um certo nível 

de letramento, o que poderia ser também tomado com um ―enunciado‖ – no pensamento 

bakhtiniano, como bem explica Fiorin (2008): 

 

Seu ponto de partida (do gênero) é o vínculo intrínseco existente entre a 

utilização da linguagem e as atividades humanas. Os enunciados devem ser 

vistos na sua função no processo de interação. Os seres humanos agem em 

determinadas esferas das atividades, as da escola, da igreja, do trabalho num 

jornal, numa fábrica, as relações de amizade e assim por diante. Essas 

esferas de atividade implicam a utilização da linguagem na forma de 

enunciados [...]. Os gêneros são, pois, tipos de enunciados relativamente 

estáveis, caracterizados por um conteúdo temático, uma construção 

composicional e um estilo. Falamos sempre por meio de gêneros no interior 

de uma dada esfera de atividade. O gênero estabelece, pois, uma 

interconexão da linguagem com vida social [...]. 

[...] Bakhtin não pretende fazer um catálogo dos gêneros. (FIORIN, 2008, 

p.61,63) 

 

Desta forma, noticiários de TV, vistos/ouvidos por expectadores leitores de uma 

realidade social factual que o circunda e ao mundo, diariamente; as longas narrativas também 

―orais‖, que são as novelas, as quais compõem a então chamada ―teledramaturgia brasileira‖, 

hoje atingindo um nível de complexidade discursiva e temática, ao abordar polêmicas sociais 

que instigam questionamentos e penetram diferentes camadas sociais, indo das chamadas 

classes ―baixa, média à alta‖; os textos orais veiculados via rádio (informação, debates 

polêmicos e letras de músicas) compõem um conjunto de material real – enunciados - 

constituído em sua essência de subjetividade temática e variedade de estilo, riqueza de 

abordagem e conteúdo.  

Tal sugestão poderá não parecer original ou singular, entretanto, o que se observa aqui 

é que tais textos, talvez, ainda não tenham sido trabalhados na perspectiva (inclusive crítica) 

do texto enquanto discurso, enquanto texto em movimento, pleno de signos significativos que 

transcendem a qualquer unidade estática (palavra, frase ou mesmo texto descontextualizado). 
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A unidade a ser observada aqui e agora, estaria num outro plano, como o proposto por 

Bakhtin nas palavras de Ribeiro (2006): 

 

[...] para Bakhtin, a unidade básica não pode ser o signo  mas o 

enunciado[...] Um enunciado em um determinado local e em um tempo 

determinado, é produzido por um sujeito histórico e recebido por outro [...] 

um enunciado é sempre um acontecimento. Ele demanda sempre uma 

situação histórica definida, atores sociais plenamente identificados, o 

compartilhamento de uma cultura e o estabelecimento de um diálogo. Todo 

enunciado demanda outro a quem responde ou outro que o responderá 

(RIBEIRO, 2006, p.6-7). 
 

O que se pretende ainda aqui é também chamar a atenção para um fato: os documentos 

oficiais que estabelecem os parâmetros para o ensino de língua portuguesa (PCNs), como 

dissemos, já apontavam para uma perspectiva mais abrangente de concepção e ensino de 

língua/linguagem e texto, quando publicado, trazendo em seu referencial bibliográfico, entre 

tantos, o próprio Bakhtin.  

Como veremos nas linhas seguintes, entretanto, talvez ainda não estivessem tão claras 

as suas ideias e possibilidades de aplicação das mesmas, sob o ponto de vista dos educadores 

ainda não familiarizados primeiro com a compreensão das propostas teóricas, depois com o 

como fazer tais teorias transformarem-se em meio real de contribuição para um trabalho 

efetivo com textos. Vejamos o que já diziam os PCNs de Língua Portuguesa em 1997, e 

preferimos trazer um trecho um pouco maior, pois comprova as influências do pensamento 

bakhtiniano: 

 

A linguagem é uma forma de ação interindividual orientada por uma 

finalidade específica; um processo de interlocução que se realiza nas práticas 

sociais existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos 

momentos da sua história. Dessa forma, se produz linguagem tanto numa 

conversa de bar, entre amigos, quanto ao escrever uma lista de compras, ou 

ao redigir uma carta — diferentes práticas sociais das quais se pode 

participar. Por outro lado, a conversa de bar na época atual diferencia-se da 

que ocorria há um século, por exemplo, tanto em relação ao assunto quanto à 

forma de dizer, propriamente — características específicas do momento 

histórico. Além disso, uma conversa de bar entre economistas pode 

diferenciar-se daquela que ocorre entre professores ou operários de uma 

construção, tanto em função do registro e do conhecimento linguístico 

quanto em relação ao assunto em pauta.  

Dessa perspectiva, a língua é um sistema de signos histórico e social que 

possibilita ao homem significar o mundo e a realidade. Assim, aprendê-la é 

aprender não só as palavras, mas também os seus significados culturais e, 

com eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio social entendem e 

interpretam a realidade e a si mesmas (BRASIL, 1997, p.7).  
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É inegável a assunção de concepções como a de linguagem enquanto resultante da 

ação social, a perspectiva da interatividade e a produção da linguagem acontecendo em 

diferentes esferas da atividade social. E, sobre a linguagem oral, destacamos um trecho no 

qual verificamos mais uma vez a presença de uma abordagem de cunho interacional sobre a 

mesma, construída em seus aspectos subjetivos e materiais: 

 

No que se refere à linguagem oral, algo similar acontece: o avanço no 

conhecimento das áreas afins torna possível a compreensão do papel 

da escola no desenvolvimento de uma aprendizagem que tem lugar 

fora dela. Não se trata de ensinar a falar ou a fala ―correta‖, mas sim 

as falas adequadas ao contexto de uso (BRASIL, 1997, p.20). 

 

Produzir linguagem significa produzir discursos. Significa dizer 

alguma coisa para alguém, de uma determinada forma, num 

determinado contexto histórico. Isso significa que as escolhas feitas ao 

dizer, ao produzir um discurso, não são aleatórias — ainda que 

possam ser inconscientes —, mas decorrentes das condições em que 

esse discurso é realizado. Quer dizer: quando se interage verbalmente 

com alguém, o discurso se organiza a partir dos conhecimentos que se 

acredita que o interlocutor possua sobre o assunto, do que se supõe 

serem suas opiniões e convicções, simpatias e antipatias, da relação de 

afinidade e do grau de familiaridade que se tem, da posição social e 

hierárquica que se ocupa em relação a ele e vice-versa. Isso tudo pode 

determinar as escolhas que serão feitas com relação ao gênero no qual 

o discurso se realizará [...] (BRASIL, 1997, p.22) 

 

A linguagem verbal possibilita ao homem representa a realidade física 

e social e, desde o momento em que é aprendida, conserva um vínculo 

muito estreito com o pensamento. Possibilita não só a representação e 

a regulação do pensamento e da ação, próprios e alheios, mas, 

também, comunicar ideias, pensamentos e intenções de diversas 

naturezas e, desse modo, influenciar o outro e estabelecer relações 

interpessoais anteriormente inexistentes. Essas diferentes dimensões 

da linguagem não se excluem: não é possível dizer algo a alguém sem 

ter o que dizer. E ter o que dizer, por sua vez, só é possível a partir das 

representações construídas sobre o mundo. Também a comunicação 

com as pessoas permite a construção de novos modos de compreender 

o mundo, de novas representações sobre ele. (BRASIL, 1997, p.22). 

 

 Pensar em uma proposta de ensino que de fato possa utilizar o texto, principalmente 

partindo do texto  oral, como elemento indiscutível de apropriação do que a linguagem pode 

oferecer de rico, interativo, instrutivo e dialógico, claro, sob a base dos pressupostos teóricos  

aqui analisados, é de fundamental importância para nos impor no mínimo uma certeza: ainda 

temos muito a descobrir sobre os fatos da linguagem, e mais importante, como professores 

e/ou pesquisadores, há um compromisso com uma gama de profissionais que chegam às salas 

de aula a cada ano, expostos a uma geração caracterizada pelas novas formas de ver, falar, 
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sentir, descrever e dialogar com o mundo letrado, com as novas e diferentes formas de 

Letramento do novo, globalizado e tecnológico mundo que nos cerca. 

Partamos então para uma conversa sobre o Letramento, suas faces e suas 

possibilidades e sua relação com a oralidade. 

 

3.3 ORALIDADE E LETRAMENTO: UMA UNIÃO POSSÍVEL? 

 

 ―Sócrates talvez seja o personagem mais 

enigmático de todo o pensamento ocidental. Ele 

não escreveu uma linha sequer, e não obstante 

está entre os homens que exerceram maiores 

influências na Humanidade‖. (MARTTA, 2012, 

p.1) 

 

Intentamos neste capítulo, falando sobre as relações ente Oralidade, Letramento e 

Ensino, propor uma discussão sobre o tema, primeiro trazendo um breve histórico da relação 

entre oralidade , leitura,escrita e letramento desde a Grécia Antiga (sob a luz de autores como 

Rosalind Thomas (2005), Eric Haveloc (1996), Jack Goody e Walter  Ong (1998), entre 

outros, até chegar aos nossos tempos, com autores tais como Magda Soares (2005) e Angela 

Kleiman (1995) e, principalmente, trazendo reflexões críticas sobre como se dá o processo de 

letramento e suas práticas (oralidade, leitura e escrita) na sala de aula de Ensino Fundamental 

e Médio na atualidade, no contexto educacional brasileiro. 

É indiscutível, considerando a perspectiva do ensino, a necessidade de se refletir sobre 

a relação entre Letramento e Oralidade, ambos permeados pela leitura e escrita, pois é este o 

quadro contextual e social que cerca o aluno, tanto dentro quanto fora da escola, e 

primordialmente no âmbito educacional contemporâneo, considerando sobretudo  que a escola 

não está isolada do contexto sócio - histórico que a institui, antes, revela-se por vezes produto 

deste.  

Nesse sentido, o que se propõe aqui é discutir as imbricações e implicações desta 

relação sob um olhar desprovido de prévias limitações, próprias de uma postura cristalizada, 

ou ―sacralizada‖, frente aos fenômenos da linguagem. Podemos  admitir ainda, que o universo 

complexo que constrói, sustenta e perpetua as atividades da língua e da linguagem, enquanto 

também construto histórico- social presente fora e dentro do ambiente escolar, se estabelece 

na relação entre sujeito - mundo, sujeito - sujeito, como afirma koch ao referenciar Xavier e 

Cortez (2003, p.124), ―sem sociedade não há língua‖, e corrobora Barros(XAVIER E 

CORTEZ, 2003, p.151),―A língua e a linguagem têm uma relação de ir e vir com a 
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sociedade”.  

Assim, temos delineados aqui já alguns pressupostos sob os quais nos apoiamos: 

concepção de sujeito, língua e linguagem numa perspectiva sócio-histórica, com base na 

dimensão da interação verbal (ANTUNES, 2003, p.42) e a definir a acepção de letramento 

como processo, o qual se inicia antes mesmo da escolarização formal, além de evidentemente 

incluí-la, entretanto, não restrita apenas ao contexto escolar, mas também parte importante 

deste. 

Letramento entendido como ―desenvolvimento das práticas sociais de leitura e escrita‖ 

(SOARES, 2005), portanto parte de uma prática que, sim, prescinde em certos níveis a 

existência da alfabetização e escolaridade formal; porém, mais relevante ainda, compreendido 

e defendido aqui, neste trabalho, não como um ―ente‖, um estado (molde) pronto, já  

determinado  pela cultura da classe social dominante, pois é mais (grifo nosso) que a 

habilidade de ler e escrever, nas palavras de Mey (1998, p.4).É um processo que transpõe, 

pode anteceder, ampliar e ultrapassar os muros da escola, como esclarece Tfouni (1995): 

 

 Os estudos sobre letramento (grifo nosso) desse modo, não se restringem 

somente àquelas pessoas que adquiram a escrita, isto é, aos alfabetizandos. 

Buscam investigar também as consequências da ausência da escrita a nível 

individual, mas também remetendo ao social mais amplo, isto é, procurando, 

entre outras coisas ver quais as características da estrutura social têm relação 

com os fatos postos. (TFOUNI, 1995, p.21) 

 

Considera-se aqui também ―níveis de Letramento‖, como aponta Ferraro (2005), 

comentado por Souza (2011, p.2), quando diz que ―o estudo do letramento, por meio de uma 

classificação de níveis, demonstra que não há como existir grau zero [...]‖. Daí chamarmos a 

atenção para a epígrafe sobre Sócrates (século V A.C.) no início deste trabalho, a qual ressalta 

o que de mais comum havia na Idade Antiga na Grécia: a riqueza do conhecimento (vale 

dizer, reverenciado pelo mundo ocidental até o dia de hoje) e cultura existente em princípio 

em nível oral, e só posteriormente disseminado via cultura escrita (THOMAS, 2005). 

 

3.3.1 Letramento - Controvérsias e descobertas 

 

Nas palavras de Coseriu (1987, p.212), a língua é, por sua natureza, um objeto 

histórico, logo historicamente situado, permite aos  que se debruçam sobre seus estudos, 

observá-la em movimentos ora  sincrônicos, ora diacrônicos. Daí propormos, uma breve 

retrospectiva do Letramento em seu ―berço‖ mais antigo – A Grécia.  
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Tomemos como ponto de partida uma pergunta feita por Magalhães
4
(2011),com base 

nas reflexões apontadas por Rosalind Thomas (2005) ao escrever sobre letramento e oralidade 

na Grécia Antiga, por Ong (1998) e Haveloc (1996): ―se a escrita é a referência para a criação 

da filosofia, da literatura e da ciência, por que a referência de cultura é a cultura grega 

antiga‖(?!) em princípio de base oral e só posteriormente registrada com o advento da 

tecnologia da escrita? Homero e sua Ilíada são provas irrefutáveis da riqueza de informação e 

valores culturais próprios de uma época contidos nos versos, primeiro cantados pelos aedos
5
, 

e só mais tarde escritos. Como  pondera Thomas‖ (2005, p.3-4):  ―A Grécia antiga era, em 

muitos aspectos, uma sociedade oral, na qual a palavra escrita vinha em segundo plano em 

relação à palavra falada‖. 

Sem falar na construção poética, estética, profundidade e propriedade na abordagem 

temática (versos que descrevem com riqueza de detalhes a arte de construir um navio, uma 

cama que ninguém conseguiria destruir; a descrição da própria arte da guerra). Detalhes que 

comprovam uma expressão verbal plenamente satisfatória e eivada dos elementos mínimos 

que garantem a comunicabilidade; expressão verbal plena de pensamento elaborado, numa 

época em que o universo oral era predominante, e não menos desprovido de nuances do 

letramento (não vinculado ainda ao mundo da escrita) caracterizado pelo legado cultural 

correspondente à sociedade grega, como bem esclarece ainda Rosalind Thomas (2005): 

 

 ―[...]. Em outras palavras, usamos os termos ―letrado‖ e iletrado‖ hoje 

em dia para denotar uma ampla gama de  significados, tanto para a 

habilidade de ler e escrever como para o grau de refinamento ou 

cultura. É uma confusão comunicativa que pode nos dizer mais sobre 

nossa cultura do que sobre as outras. O que dizer das sociedades 

diversas das nossas, em que livros eram difíceis de se obter, 

realizações artísticas eram, em grande medida, transmitidas oralmente, 

inteiramente sem escrita, e a poesia era representada e cantada em vez 

de lida silenciosamente em textos escritos? O que dizer da Grécia 

antiga? A identidade próxima e confortante entre letramento e 

civilização, que é tão forte na cultura do século XX, começa a 

parecer periférica e, na pior das hipóteses, irrelevante (grifo nosso) 

para a compreensão de uma sociedade como a da Grécia clássica e até 

certo ponto, de todo o mundo antigo. Pois as linhas entre cultura e 

falta de cultura, educação e rusticidade, eram   traçadas de modo 

diferente (grifo nosso); a relação entre  comunicação escrita e oral, e 

de ambas com a educação mais elevada, assumiam formas bem 

diferentes[...]‖(THOMAS, 2005, p.1-2). 

 

                                                           
4
 Professor Dr.Luiz Otávio de Magalhães em aula ministrada no Mestrado em Cultura Educação e Linguagens-

UESB. 14/08/2011. 
5
 Aedo: artista que cantava as epopeias acompanhando-se de um instrumento de música 
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Sob a luz destas considerações, queremos sugerir a reflexão sobre a seguinte 

proposição: No mundo contemporâneo, repleto das marcas da cultura escrita, sobretudo a 

escola, enquanto ambiente propício ao desenvolvimento do letramento pelas vias do 

conhecimento formal tão amplamente disseminado, tendo no mínimo a alfabetização como 

recurso, já que à mesma  tanto costumam (a maioria dos autores  brasileiros que versam 

sobre o tema) vincular a concepção de Letramento, tendo inclusive professores que até 

bem definem o fenômeno (letramento), também com base nos já ditos conhecidos autores 

(e a dada ênfase nestes se justifica, pois são justamente os que buscam conhecer e discorrer 

sobre o contexto sócio–histórico do nosso país e a realidade que circunda a educação desde 

os primórdios da terra brasilis), por que se evidenciam tantos problemas relacionados à 

efetivação de uma situação de letramento pleno (nos níveis da oralidade, leitura e escrita) 

relatados pelos professores da área de ensino de língua materna (e não se excluem aqui as 

outras áreas, muito pelo contrário, principalmente quando falamos em história e 

geografia)?  

Temos um contexto social globalizado permeado pela diversidade de textos 

(escritos/não escritos, verbais/não  verbais); temos uma escola com profissionais de ensino 

que inegavelmente têm  acesso às mais novas pesquisas e estudos no campo do letramento; 

temos programas (municipais, estaduais, federais(!) de alfabetização para jovens e adultos 

(com defasagem de escolarização); universidades e faculdades de Letras, Pedagogia, Pós-

graduações (à distância, até) que hoje se multiplicam no mais possível distante rincão deste 

país; e ainda temos salas de aula com alunos, no fim da escolaridade básica, que revelam 

sérias dificuldades de expressão e argumentação oral, escrita, sem falar nos problemas 

relacionados ao universo da leitura: 

                        

―Não podemos calar o sentimento de terrível frustração que 

experimentamos [...]  já no final do ensino médio, depois de onze 

anos - no mínimo - de estudo da língua. E, sofrendo, nos 

perguntamos: o que fizeram estes alunos durante onze a nos? 

(Melhor dizendo: o que fizeram com eles?) (ANTUNES, 2009, 

p.183).  

 

Se, como observamos,a concepção de Letramento que vigora nos meios acadêmicos 

está muito voltada para as práticas centradas no universo da escrita (e ricamente cercado 

por este) e da leitura, contexto tão presente no ensino, em todos os níveis (do básico ao 

médio), por que não se consegue resultados positivos tanto quanto os que vislumbramos 

com os gregos, os quais conseguiam ter um desempenho tão satisfatório quanto à 
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capacidade de argumentação, produção textual oral e exercício da interação verbal 

dialógica, mesmo sem o domínio completo (e a todos acessível) da tecnologia moderna da 

escrita e da leitura?  

Comprovando o dito, afirma Haveloc (1996): ―somente no século IV a palavra 

grammatikós entrou em uso pra designar uma pessoa capaz de ler, sem implicar que essa 

habilidade fosse sinônimo de educação‖. Simplificando, por que não conseguimos fazer 

em nossas salas de aula com tantos livros didáticos, Tvs, pen – drives, computadores, 

lousas, vídeos, tablets, etc, o que os gregos nos tempos antigos fizeram com tão menos 

tecnologias e meios de informação? E antes que digam que há extremos exageros nestas 

elucubrações, apresentamos aqui as pesquisas sobre os números do IDEB divulgados , os 

quais revelam, por exemplo, que:  

 

“No Ideb, 'pior' cidade raspa nota zero; maioria tira menos de 5
6
 

O  governo federal divulga nesta quinta (26) os dados e metas do 

Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), indicador 

criado para orientar o direcionamento de verbas das estaduais e as 

próprias escolas), o cumprimento das metas do Ideb implicará o 

recebimento de mais dinheiro. 

A situação atual do ensino é dramática. Apenas uma minoria de 

cidades (243) conseguiu obter, nas duas etapas (1ª a 4ª séries e 5ª a 

8ª séries) do ensino fundamental oferecido pelas redes municipais, 

um Ideb igual ou superior a 5 (a escala vai de zero a dez). Com 

Ideb inferior a 5, da 1ª à 4ª série foram 4.112 das 4.349 cidades 

avaliadas - índice de 94,5%. Na fase da 5ª à 8ª série, o total 

de municípios com Ideb inferior a 5 foi de 2.453, entre os 

2.467 avaliados -- taxa de 99,4%.‖ 

 

Vejamos mais algumas informações divulgadas: 

 

“Bahia – O resultado do Enem 2010 na Bahia foi desastroso. Apenas 

uma escola do estado aparece no ranking das cem melhores. Trata-se 

do Colégio Helyos, em Feira de Santana. A escola, que é privada, 

obteve o melhor desempenho da Bahia no exame, ficando em 60° 

lugar na classificação geral e média de 679,71. Entre as instituições 

públicas do estado, a que obteve melhor pontuação foi o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) – 

Campus Valença. O instituto ficou na colocação 923° e contabilizou 

638,41 pontos. Mas, quando o assunto é escolas com pior 

desempenho, a Bahia ficou em quinto lugar no ranking, com quatro 

                                                           
6
 No Ideb, 'pior' cidade raspa nota zero; maioria tira menos de 5.Matéria da UOL Educação, informativo 

on line.:<http://noticias.uol.com.br/educacao/ultnot/ult105u5241.jhtm> Consulta em: 24/04/2011. 

http://noticias.uol.com.br/educacao/ultnot/ult105u5241.jhtm
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instituições entre as cem piores do grupo com participação superior a 

75%...‖ 
7
. 

 

Os dados acima dispostos fomentam reflexões interessantes. Há muito os alunos, 

sobretudo os das escolas públicas, são mencionados
8
 em pesquisas, estudos, notícias na mídia 

e literatura acadêmica como produtores de textos (orais e escritos) insatisfatórios. Ora, se o 

letramento (o escolar principalmente) perpassa pelos domínios do que é veiculado na escola 

enquanto  ―agência de letramento‖ (KLEIMAN, 1995), nos motiva aqui muito mais discutir 

sobre o diagnóstico acerca da situação do ensino na escola, revelado nas fontes mencionadas, 

e pensar formas de viabilizar soluções, do que dissertar sobre o que a literatura tão 

eficientemente acadêmica já dispõe sobre o assunto. Entretanto, pensamos ser importante 

ainda expor  algumas considerações esclarecedoras tais como as trazidas por Rojo (2000): 

 

 ―Pesquisas e abordagens relativamente recentes no campo do 

letramento (GRAFF, 1979; KLEIMAN, 1995a; 1995b; SCRIBNER & 

COLE, 1981; SIGNORINI, 1995; 1998b; STREET, 1984; 1993) não 

mais enfocam o letramento e a construção da escrita como fenômenos 

universais, indeterminados social e culturalmente e responsáveis pelo 

progresso, a civilização, o acesso ao conhecimento e à mobilidade 

social. Define-se hoje o letramento como um conjunto de práticas 

sociais ligadas, de uma ou de outra maneira, à escrita, em contextos 

específicos, para objetivos específicos. As práticas letradas escolares 

passam então a ser apenas um tipo de prática social de letramento, 

que, embora continue sendo, nas sociedades complexas, um tipo 

dominante - relativamente majoritário e abrangente -, desenvolve 

apenas algumas capacidades e não outras‖.(ROJO,2000, p.1) 

 

Nas palavras de Rojo (2000), verificamos desde a década de oitenta um progressivo 

avanço nas concepções de letramento, embora já tenhamos dito que desconhecer plenamente 

tais abordagens não é o caso, nem a causa dos problemas evidenciados pelos professores, uma 

vez que a acessibilidade aos vários meios de informação disponibilizada sob os mais 

diferentes temas teóricos – no caso sobre o Letramento - é grande.  

Na realidade escolar pública, problemas são ainda demonstrados pelos alunos, os quais 

advêm de um contexto sócio- cultural e linguístico diversificado. Há, por parte do alunado, 

vivências com o universo da escrita e da leitura informais, e não menos pleno de variados 

gêneros de textos. Há também, neste mesmo ―Brasil de todos‖, ainda alunos que não dispõem 

de meios de ampliar suas possibilidades de letramento, senão no ambiente escolar. Daí a 

                                                           
7
 BARBOSA,d.Portal de notícias ―Bom dia Feira. 

Conforme:<http://www.dilsonbarbosa.com.br/noticias/bahia/>. Consulta em 12/09/2011. 
8
 João Wanderley Geraldi, Sírio Possenti, Irandé Antunes,são  exemplos de alguns autores que mencionam o 

fato. 

http://www.dilsonbarbosa.com.br/noticias/bahia/
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importância do professor possuir não apenas informação mas formação! É justamente o 

―como fazer/trabalhar‖ que vai definir a situação e resultados de ensino, muito mais do que 

apenas ―o que fazer/trabalhar‖, que pode ser descoberto tanto ao se fazer o diagnóstico da 

turma, quanto por meio dos documentos que delineiam o currículo para cada série.  

Ainda buscando esclarecer questões importantes quanto à compreensão do Letramento 

no âmbito acadêmico e na relevante literatura específica, apresentamos o que Rojo (2000)traz 

como ―modelos de letramento‖: 

 

 Kleiman (1995b), com base em Street (1984), distingue dois modos de se 

pensar o letramento que aparecem nas pesquisas das últimas duas décadas: o 

―modelo autônomo‖ (cf. Luria, 1976; Goody, 1977; Havelock, 1989; Olson, 

1994; Ong, 1982; por exemplo) e o ―modelo ideológico‖ (cf. Graff, 1979; 

Street, 1984, 1993; Kleiman, 1995a e b; 1998a e b; Oliveira, 1995; Scribner 

& Cole, 1981; Signorini, 1995; 1998b; por exemplo). 

 

O ―modelo autônomo‖ define-se, principalmente, por pressupor uma 

maneira única e universal de desenvolvimento do letramento (filo e 

ontogeneticamente), quase sempre associada a resultados e efeitos 

civilizatórios, de caráter individual (cognitivos) ou social (tecnológicos, de 

progresso e de mobilidade social). [...] o ―modelo ideológico‖ (Street, 1984) 

afirma que as práticas de letramento (―literacies‖) são social e culturalmente 

determinadas e, portanto, assumem significados e funcionamentos 

específicos de contextos, instituições e esferas sociais onde têm lugar. 

(ROJO, 2000, p.2-3) 

 

É fato que, no ambiente acadêmico, temos informação suficiente sobre as teorias que 

desvelam significativas especificidades do Letramento. E outro fato (ou questão) importante a 

considerar, é como fazer tanta substância conteudística, criteriosa e aprofundada funcionar na 

prática?! Esse é o ―ponto nevrálgico‖, a pergunta que não queria calar na voz dos sujeitos – 

professores e colaboradores desta pesquisa. 

Muito além apenas dos aspectos formais do ler e escrever, o Letramento subjaz nas 

práticas sociais contínuas como resultado da interação social que um indivíduo realiza na 

comunidade onde está inserido. Como já dito, é preciso avançar na compreensão desse 

fenômeno (letramento); ele deve ser visto não somente vinculado ao mundo restrito a registros 

escritos, mas deve ser pensado também como elemento presente no conhecimento construído 

ao longo da vivência de um indivíduo (alfabetizado ou não), experienciado e expresso nas 

suas relações sociais por meio da modalidade oral. Concordamos com Paulo Freire (1999, 

p.133) quando diz: ―não há inteligência da realidade sem a possibilidade de ser comunicada‖; 

tanto quanto com Pessoa (2010), que corrobora com esta ideia ao afirmar: 
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[...] se considerarmos os aspectos sociais, a fala e a escrita têm fortes 

vinculações com a cultura de um povo [...] podemos entender a cultura oral e 

a cultura escrita como sendo importantes canais de veiculação do corpo 

cultural de uma dada sociedade. (PESSOA, 2010, p.16). 

 

E Souza (2011, p.34), que discorre os postulados advindos dos novos estudos sobre 

letramentos múltiplos e heterogêneos (STREET, 1984; GEE, 1990; KLEIMAN, 1995, 2006); 

Barton e Hamilton, 2000; Rojo (2009), cujas premissas atribuem importância à perspectiva 

sociocultural das práticas de usos da linguagem: 

 

Os letramentos, para além das habilidades de ler e escrever, podem ser mais 

bem compreendidos como ―um conjunto de práticas sociais, cujos modos 

específicos de funcionamento têm implicações importantes para as formas 

pelas quais os sujeitos envolvidos nessas práticas constroem relações de 

identidade e de poder (KLEIMAN, 1995, p.11) essa concepção obriga a 

considerar os diferentes valores, funções e configurações que o fenômeno 

assume para os diversos grupos, a depender dos contextos locais e de 

referenciais culturais específicos e também da estrutura que caracteriza os 

processos sociais mais amplos.(SOUZA, 2001, p.35). 

 

É neste sentido que pretendemos aprofundar os questionamentos: as possibilidades de 

acesso ao texto escrito na escola é fato; as possibilidades de uso da escrita também surgem na 

mesma proporção e podem se expandir também para fora do ambiente escolar, por meio de 

ações didáticas que promovam um uso funcional e social de ambas – isto também já é sabido. 

O elemento de destaque então é: os diversos e inúmeros textos (escritos, verbais, não verbais) 

que circulam na escola e fora dela já são lidos e manuseados pelos alunos, por que não 

focalizar os trabalhos didáticos na discussão temática aprofundada sobre os textos 

manuseados? Discutir, refletir, questionar exaustivamente a temática dos textos, partindo da 

oralidade, em princípio, somada também ao ato de ler diferentes textos sobre o mesmo tema e 

então partir para uma escrita (quando necessário). Fundamentamos esta sugestão nos escritos 

de Silveira (2003) sobre ―Mathew Lipman
9
 e a filosofia para crianças‖: 

 

Daí a necessidade de substituir esse modelo (tradicional) pelo da 

―educação para o pensar‖,  segundo o qual o ensino é resultado de um 

processo de investigação do qual o professor, despido de sua 

infalibilidade, participa apenas como orientador[...] o que se pretende 

é que os alunos ―pensem‖, ―reflitam‖ e ―desenvolvam cada vez mais o 

uso da razão (SILVEIRA, 2003, p.5-6). 

 

                                                           
9
 O programa de filosofia para crianças é uma proposta pedagógica idealizada pelo filósofo norte  -americano  

Mathew  Lipman para ser incorporada ao currículo escolar (SILVEIRA, 2003, p.5). 
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E Silveira (2003, p.84) ainda cita o método de Paulo Freire como um dos exemplos em 

que educador e educandos sejam sujeitos do processo educativo, desde a concepção e 

planejamento até as discussões nos ―círculos de cultura‖ (que podem ser entendidos como 

roda de conversa). Para Freire (1991, p. 145-146), diz Silveira (2003, p.5-6), o ―que fazer‖ dos 

homens é ―teoria e prática‖, ―reflexão e ação‖; numa palavra: ―práxis‖. 

É falando de práxis, que no próximo capítulo discorreremos sobre o percurso que 

fizemos, buscando aliar teoria e prática, reflexão e ação, no fazer metodológico pertinente a 

este projeto de pesquisa. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA: PERCURSOS E PROCESSOS 

 

Ninguém nasce feito, é experimentando- nos  

no  mundo que nós nos fazemos 

(FREIRE, 1975, p.84) 

Procuro despir-me do que aprendi 

Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, 

E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, 

Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, 

Desembrulhar-me e ser eu... 

(CAEIRO, 1925)
10

 

 

4.1 DELINEANDO O PERCURSO RUMO AO OBJETO DE PESQUISA: CAMINHOS, 

ENCONTROS E INQUIETAÇÕES 

 

Nesta seção, apresentaremos alguns aspecto epistemológicos pertinentes à pesquisa 

qualitativa etnográfica eleita como molde aplicado ao processo de construção da nossa 

pesquisa, a descrição do desenvolvimento desta (pesquisa) e os modos e instrumentos 

utilizados para a coleta dos dados.  

Aprendemos logo cedo que os caminhos de um professor (e pesquisador), por opção, 

parecem começar antes mesmo de ele decidir de fato sê-lo. E assim, logo surgem, não poucos, 

os seus descaminhos também! Inquietações que duram horas, noites, dias. Refletindo sobre o 

que fazer, como fazer, por que fazer, diante de cada nova situação que emerge no espaço do 

encontro: a universidade, a escola, a sala de aula, o quarto solitário, os livros, que, em alguns 

momentos  se silenciam, dando espaço ao ruído tão comum aos ouvidos de um pesquisador: 

que ―barulho‖ é esse? De onde ele vem? Como fazer parar? Ou se é bom, como multiplicar? 

Aproximemo-nos, pois. Como explicam Bodgan e Biklen (1994):  

 

O investigador introduz - se no mundo das pessoas que pretende estudar, 

tenta conhecê-las, dar-se a conhecer e ganhar a sua confiança, elaborando 

um registro escrito e sistemático de tudo aquilo que ouve e observa [...] 

(BODGAN; BIKLEN, 1994, p.16). 

 

São apenas quatorze anos de caminhada formal de professor dentro e fora do espaço 

da universidade, e os ―ruídos‖ foram muitos, aparecendo aqui e ali. Sentimos, pois, a 

necessidade de explicitar melhor a razão da escolha do objeto de pesquisa sobre o qual 

                                                           
10

  Trecho extraído  do  poema O guardião de Rebanhos, escrito em 1914 e publicado em 1925 por Alberto 

Caeiro, pseudônimo de Fernando Pessoa. 
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tratamos neste trabalho, e para isso, cabe aqui fazermos uma breve contextualização antes de 

passarmos aos pormenores da metodologia escolhida para o percurso. 

Em um primeiro momento da jornada como educador e formador de professores da 

área de língua portuguesa e educação, nosso encontro foi com professores alfabetizadores e 

professores de EJA (Educação de Jovens e Adultos). Dentre estes, recém- graduados em 

Letras e outros cursos, professores vindos de cursos de magistério e professores leigos.  

Posteriormente (a partir de 2000), passamos a atuar nos cursos de Letras e Pedagogia, 

com as disciplinas de Metodologia do Ensino (de Língua (Portuguesa e Inglesa – 

Fundamental e Médio), Estágio Supervisionado, Didática da linguagem e no curso de Letras 

para a Formação de Professores (2009). Em todos eles, observávamos uma premissa que se 

repetia: quanto mais este professor–aluno, ou aluno, futuro professor, revelava uma boa 

desenvoltura oral espontânea (até mesmo os leigos dos programas de alfabetização e EJA), 

revelava (na fala ou escrita) a familiaridade com algum tipo de leitura, ou ainda demonstrava 

possuir informação atualizada sobre diferentes fatos sociais ou cotidianos, compartilhando 

isso verbalmente ou pela escrita, mais facilidade também expressava para atuar como 

professor, seja alfabetizador ou de ensino regular.  

Quanto ao que dissemos até aqui, poderia o possível interlocutor que ora nos ―ouve‖, 

redarguir: nada há de novo nisto! E concordamos. Claro que um aluno/professor que possua 

um bom nível de leitura, acesso  a informações via rádio, televisão e internet, formação 

completa, ou seja, um letramento escolar e social satisfatório, tem  grandes chances de atuar 

de forma também satisfatória como professor, e de possuir uma escrita de acordo com os 

padrões cobrados pelo universo acadêmico e exigências sociais.  

Em contrapartida, o que também observamos ao longo de nossa experiência  como 

professor de graduação e de cursos de formação, é que, alguns destes mesmos alunos 

informados, letrados, bem alfabetizados, quando solicitados a fazerem alguma atividade de 

exposição oral envolvendo a necessidade de argumentar, contra - argumentar, explicar, não 

conseguiam fazê-lo satisfatoriamente, e principalmente, não se sentiam confortáveis para 

fazê-lo mesmo em uma ambiente com pessoas com as quais estavam plenamente 

familiarizados, além de demonstrarem dificuldades também na elaboração de textos escritos. 

O que nos chamou a atenção foi que, ao serem questionados sobre como seus 

professores do ensino fundamental (ao médio) trabalhavam a oralidade em sala de aula, 

ouvimos: ―não havia muito tempo para a língua oral, era muito mais escrita, e leitura‖; 

―fazíamos leitura em voz alta como trabalho com a oralidade‖, ou ainda ―a oralidade era 

apenas quando apresentávamos algum seminário lá na frente, dramatização ou sabatina‖. Bem 
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era esse então o espaço da voz? Da língua oral? Da discussão? O que teria feito alguns destes 

alunos desenvolverem uma oralidade tão espontânea e consequentemente agirem no ambiente 

de forma a demonstrar pleno uso da língua em diferentes situações, expressando criticidade, 

capacidade de formulação e reformulação de ideias (também na língua escrita), capacidade de 

identificar diferentes discursos e gêneros discursivos a eles apresentados? Ou seja, uma 

competência comunicativa plenamente desenvolvida como nos expõe Travaglia (2000, p.18): 

 
Competência comunicativa é a capacidade do usuário de empregar 

adequadamente a língua nas diversas situações de comunicação. Portanto, 

este desenvolvimento deve ser entendido como a progressiva capacidade de 

realizar adequação do ato verbal às situações de comunicação 

(TRAVAGLIA, 2000, p.18). 

     

O autor (TRAVAGLIA, 2000, p.18) ainda explicita sobre a competência textual que 

também deve ser desenvolvida pelo usuário da língua, sendo as três básicas, a capacidade 

Formativa (quando o usuário produz e compreende o maior  números de textos possíveis); a 

Transformativa (o usuário reformula, parafraseia, resume, adequa), e a Qualificativa (o 

usuário classifica os gêneros textuais, reconhecendo especificidades, estrutura e 

características). 

Então, foi a partir deste momento, deste ―ruído‖, que começamos a pensar sobre as 

particularidades do trabalho com a língua oral - como de fato deveria ser efetivado - e as 

consequências disto para o letramento escolar e social do aluno da educação básica. 

Principalmente porque, durante o período de observação dos estágios supervisionados 

descritos nos relatórios de estágio ao longo dos nossos mais de dez anos de experiência, e em 

contato com professores do ensino público de diversas escolas da cidade, percebemos, com 

exemplos práticos e abundantes, que mesmo após doze anos de escolaridade formal, 

estudando a língua materna e sobre essa língua que falam  (!), os alunos ainda saem do ensino 

médio com dificuldades explícitas de usar a língua na modalidade oral em situações mais 

elaboradas e satisfatórias de comunicação, tanto quanto com dificuldades também com a 

língua escrita. Não raro se indispondo para os exercícios de redação em classe e temendo a 

redação do vestibular. 

Tais considerações nos fizeram pensar na proposta de pesquisa qualitativa que ora se 

concretiza. E para tanto, decidimos por em prática os nossos objetivos, utilizando o Curso de 

Letras para a Formação de Professores como espaço primeiro de intervenção, e 

posteriormente a sala de aula de alguns destes professores. Passemos aos detalhes do 

processo.       Explicitamos ainda sobre o cunho etnográfico da mesma, considerando o que 
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Ludke e André (2004, p.20) propõem, quando afirmam que ―a realidade pode ser vista sob 

diferentes perspectivas, não havendo uma única que seja a mais verdadeira‖. 

 

4.2 DESCREVENDO A PROPOSTA: EXPERIÊNCIA NO CURSO DE LICENCIATURA 

PLENA EM LETRAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Navegantes, navegar é preciso (...). Nossos 

roteiros de viagens dirão de nós o que fomos: de 

qualquer forma estamos sempre definindo rotas - 

os focos de nossas compreensões. (GERALDI, 

1991, p.19) 

 

Conforme explicitamos em capítulo anterior, o Curso de Letras para a Formação de 

Professores – Plataforma Paulo Freire, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, foi 

um dos espaços escolhidos para a realização desta pesquisa. No ano de 2011, no período 

compreendido entre 16 a 21 de fevereiro, tivemos um encontro com a turma do segundo 

semestre, composta de 23 professores, alguns também advindos de cidades circunvizinhas, 

tais como Itororó, Caculé, Tremedal, Encruzilhada, Candido Sales, Anagé, Boa Nova e Piripá. 

Professores efetivos de Língua Portuguesa, três dos quais graduados em Pedagogia e dois em 

História, e já atuantes no Ensino Fundamental e Médio em escolas públicas, e apenas uma 

professora de Língua Inglesa (além de Língua Portuguesa). Este momento foi crucial para 

procedermos um  diagnóstico  do perfil dos sujeitos participantes, buscando seguir as 

orientações de Bodgan e Biklen (1994), os quais comentam: 

 

Os investigadores esforçam-se, intelectualmente, por eliminar os seus 

preconceitos. Seria ambicioso, da sua parte, preestabelecer, rigorosamente o 

método utilizado. Os planos evoluem à medida que se familiarizam com o 

ambiente, pessoas e outras fontes de dados, os quais são adquiridos através 

da observação direta (BODGAN; BIKLEN, 1994, p.83). 

 

Um dos objetivos iniciais era descobrir quais as concepções de linguagem e de 

letramento que os professores tinham (como base), individualmente formadas, e delineadas 

também a partir dos conhecimentos e informações adquiridas em outras disciplinas do curso, 

em literatura acadêmica sobre o assunto, ou em textos veiculados pela internet, entre outras 

fontes. Em princípio, antes de distribuir algumas questões pra que pudessem individualmente 

e por escrito responderem, abrimos uma discussão sobre os temas, momento que preferimos 

não registrar em áudio, pelo fato de querermos tornar este realmente um momento de livre 
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manifestação da opinião e pensamento dos sujeitos: ―Qual a concepção de linguagem que 

adota na sua prática como professor de língua portuguesa?‖ Pelo silêncio e entreolhares  

interrogativos  à esta questão, resolvi continuar a conversa, e mudar a pergunta: ―Vocês já 

ouviram falar das três  concepções de linguagem referenciadas pelos  autores que discorrem 

sobre as questões do ensino de Língua Portuguesa, tais como Geraldi (2000), Antunes (2000), 

Neder (1993), Bakhtin (1986)? Disseram ter feito um quadro comparativo em uma certa 

disciplina anterior, a partir da leitura do texto de Neder (1993). Mas todos responderam que 

não se lembravam mais de muita coisa, exceto uma aluna, que se lembrava dos nomes das 

três, mas quando pedi que falasse um pouco do que se lembrava delas para clarear a 

lembrança dos demais colegas, respondeu que não tinha como fazê-lo. Precisaria reler o texto 

que lera no semestre anterior.  

Neste momento, ainda muito inicial, nos vimos diante de uma prerrogativa observada 

também pelos autores Bodgan e Biklen (1994, p.48): a de que, ―para o investigador 

qualitativo (e este é o nosso caso), divorciar a palavra ou o gesto do seu contexto é perder de 

vista o significado‖; ambos Bodgan e Biklen (1994, p.48), citando em seguida Geertz (1973), 

referendam o fato de que uma interpretação de cunho antropológico evoca a leitura e 

compreensão dos acontecimentos, não podendo assim ser desvinculada do que acontece, do 

que em um espaço e tempo específico com o que os sujeitos em questão ―afirmam, fazem ou 

sofrem‖, ou a interpretação da situação observada seria ―oca‖, nas palavras do autor. Uma boa 

interpretação do que quer que seja, poema, pessoa, história, ritual, sociedade, levaria ao 

―coração daquilo que se pretende interpretar‖.  

No caso deste diálogo inicial e diagnóstico com os alunos (professores), as palavras, as 

―não - palavras‖, os olhares, os gestos nos falaram dos seus modos de pensar a linguagem, do 

seu modo de usar pessoalmente a sua  linguagem, do que queriam saber, e do que precisavam 

buscar compreender melhor. Nos  dispomos  à descrição deste momento de interação inicial 

com os alunos (professores) por tomarmos também o princípio de que esta investigação deve 

ser descritiva, também conforme Bodgan e Biklen (1994): 

 

A investigação qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos são em forma de 

palavras ou de imagens [...]. Na sua busca de conhecimento, os 

investigadores qualitativos não reduzem as muitas páginas contendo 

narrativas e outros dados a símbolos numéricos. Tentam analisar os dados 

em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, a forma em que 

estes foram registrados ou transcritos. [...] 

A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado 

com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma 
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pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do 

nosso objeto de estudo (BODGAN; BIKLEN, 1994, p.48-49). 

 

Ao observarmos que os professores não estavam muito claros quanto às três 

concepções de linguagem e às suas especificidades, decidimos passar à explanação detalhada 

deste tópico, esclarecendo os princípios já apresentados no primeiro capítulo, referendando 

com os autores também já mencionados. Além de também discutir sobre as implicações para 

o processo de ensino, quando da acepção de uma das concepções de linguagem , ou de alguns 

aspectos de cada uma delas, no fazer docente.  

Neste momento, como pesquisadores, e em processo de intervenção direta sobre a 

situação pesquisada, pois ali éramos o regente efetivo, tomamos a decisão de mudar os rumos: 

ao tratarmos de um tema de muita importância e visivelmente não bem compreendido pelos 

professores, entendendo ser um dos propósitos do curso de formação munir os professores de 

informação específica sobre temas com os quais trabalham, informar para formar, discutir 

reflexiva e criticamente, lançamos mão do procedimento técnico próprio da pesquisa-ação 

descrito por Silva (2005): 

 

Pesquisa-Ação: quando concebida e realizada em estreita associação com 

uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e 

participantes  representativo da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo (SILVA, 2005, p.22). 

 

Encerrada a primeira discussão sobre as referidas concepções, seguindo o conteúdo 

proposto no plano de trabalho da disciplina (em anexo), entramos no tema Letramento. 

Quando questionados sobre o tema, rigorosamente todos disserem já terem ouvido falar, lido 

algo, ou discutido sobre o assunto em alguma disciplina do Curso de Formação. Daí  

passamos  à distribuição de um breve questionário no qual deveriam definir, com suas 

palavras, o que entendiam por letramento, e quais as práticas de oralidade, escrita e leitura 

associadas ao letramento que costumavam realizar em sua sala de aula. 

A partir das respostas dos professores, observamos o quanto a ideia que os mesmos 

expunham sobre o tema estava voltada para a concepção formal de letramento, e recorrente 

nas primeiras obras que versaram sobre a temática no Brasil, as quais, associavam a ideia de 

letramento à alfabetização, à leitura e a escrita. Isto é: sujeito letrado equivale a sujeito 

alfabetizado, leitor e que escreve satisfatoriamente. O que de fato, também é um tipo de 

letramento. Entretanto, no discurso dos professores apareceu mais um indicador importante 

para o nosso objeto de pesquisa: quando perguntados se um sujeito não alfabetizado, ou com 
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nível de escolaridade mínimo, ou incompleto, poderia  ser letrado, alguns professores não se 

arriscaram a responder, outros incisivamente rejeitaram tal assertiva. 

Logo, temos duas premissas: a primeira é a presença de uma concepção de letramento 

tradicional, dependente da escrita e da leitura; outra a de que desconheciam sobre os 

―múltiplos letramentos‖ (ROJO, 2005) e sobre a possibilidade de níveis de letramento, 

principalmente o letramento social, e suas possibilidades vinculadas ao universo também  da 

oralidade.  

Como discorre Kleiman (1995), o letramento social ocorre em meio aos setores que 

compõem a sociedade em sua forma geral (igreja, família, instituições de ensino e convívio 

social), e mesmo um indivíduo não totalmente alfabetizado pode interagir com a sociedade 

por meios alternativos como forma de aprendizado, gerando ações sociais que devem ser 

também valorizadas pelo universo escolar. 

Retomando a já dita assertiva de que o curso de formação é lugar de informar e 

formar, espaço para trabalhar aspectos teóricos que vão incidir diretamente na prática docente 

dos professores, passamos a discorrer sobre o letramento, seus significados, os tipos de 

letramento e suas práticas a serem efetivadas no âmbito escolar.  

Ainda no intuito de desmistificar o atrelamento do letramento apenas aos aspectos 

formais da linguagem - alfabetização, leitura e escrita, procedemos à execução do 

documentário: Lixo Extraordinário
11

, por meio do qual buscamos discutir e propor reflexões 

sobre o alto nível de letramento social de personagens sem escolaridade completa, mas que 

por meio de ações e interações sociais, também fazendo uso e uma expressão oral satisfatória 

como é o caso de um dos personagens, que dá uma aula de desenvolvimento sustentável, sem 

entretanto ter terminado sequer o quinto ano do ensino fundamental). 

Aqui reforçamos o cerne de nosso objeto de estudo - a oralidade (na perspectiva da 

interação verbal 
12

) como meio para o desenvolvimento eficaz das práticas de letramento (não 

                                                           
11

Lixo Extraodinário é um documentário, lançado em 2009, produzido pelos diretores brasileiros João 

Jardim e Karen Harley e pela diretora britânica Lucy Walker, com participação na produção-executiva do 

diretor Fernando Meirelles. O documentário relata o trabalho do artista plástico brasileiro Vik Muniz com 

catadores de material reciclável em um dos maiores aterros controlados do mundo, localizado no Jardim 

Gramacho, bairro periférico de Duque de Caxias. O filme  mostra a produção de obras de arte com material 

coletado no aterro do Jardim Gramacho. Cf.< http://pt.wikipedia.org/wiki/Lixo_Extraordin%C3%A1rio>. 

Consulta em 01/01/2011.  
12

 Sobre o trabalho com a oralidade na perspectiva da interação verbal, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental (1997, p.73) sugerem que o professor  estimule os 

alunos à ―participação em situações de intercâmbio oral que requeiram: ouvir com atenção, intervir sem sair do 

assunto tratado, formular e responde perguntas, explicar e ouvir explicações, manifestar e acolher opiniões 

adequar as colocações às intervenções precedentes, propor temas; manifestação de experiências, sentimentos, 

ideias e opiniões de forma clara e ordenada‖. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Document%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diretor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Jardim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Jardim
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Karen_Harley&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucy_Walker&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Meirelles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vik_Muniz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Material_recicl%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Gramacho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Gramacho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Caxias
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só escolar, mas, também e principalmente, social) no ambiente escolar, de acordo com o que 

já sugeriam, desde a década de 90, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa para o Ensino Fundamental (Brasil, 1997, p.73), ver nota 15.  

O resultado da discussão do filme foi satisfatório, pois os professores acompanharam 

uma situação real vivenciada por personagens da vida real no documentário, e ainda 

propuseram atividades didáticas a serem aplicadas com suas turmas, a partir do documentário 

assistido. Desta forma, como atividade pertinente à esta pesquisa qualitativa, enfocamos todo 

o processo de desenvolvimento da mesma e não apenas os resultados:  

 

Pesquisa Qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 

processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a 

analisa seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos 

principais de abordagem (SILVA, 2005, p.20). 

 

O próximo passo consistiu em demais explanações sobre os aspectos teóricos contidos 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais norteadores para o trabalho com a linguagem oral – 

foco, a leitura e a escrita (como suporte) e demais autores mencionados ao longo deste 

trabalho, com enfoque nas práticas de letramento a serem efetivadas em sala. Propomos a 

elaboração de planos de aula em grupo, cujas atividades devessem envolver a tríade: 

oralidade, leitura e escrita. Os planos seguem em anexo, e podem sofrer alguma alteração 

visto que ainda não foram aplicados.  

Considerada a impossibilidade de acompanhamento de vinte e três turmas, para que 

pudéssemos verificar apuradamente o resultado de uma das questões da pesquisa, sendo esta 

questão: uma proposta de trabalho específico com ênfase na oralidade, aliada às práticas 
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já existentes de leitura e escrita na escola, podem acelerar e efetivar o processo de 

letramento dentro e fora dela?  Elegemos duas turmas de duas professoras do curso de 

formação, as quais já possuem dois anos de experiência de docência no ensino fundamental, 

critério adotado pelo atual Curso de Letras da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - 

UESB, para liberação de um aluno da disciplina de Estágio Supervisionado II – estágio em 

turmas de ensino fundamental. Ainda cogitamos a possibilidade de desenvolvimento da 

pesquisa em apenas uma turma de um dos professores do curso, entretanto teríamos a situação 

de pesquisa que se configuraria em um Estudo de Caso, e esta não era a nossa intenção 

primeira. 

Considerando ainda que tínhamos uma pesquisa em desenvolvimento e que os 

professores aderiram a uma greve que se estendeu por mais de noventa dias
13

, preferimos 

esperar a normalização das atividades para a aplicação dos planos e aula elaborados. 

Apresentamos aqui, como resultados do primeiro contato com os professores, as 

seguintes considerações: 

 

• Os professores não se mostraram seguros sobre as 3 concepções de linguagem correntes e 

qual a adotada por eles; 

• Os professores reconhecem a importância do trabalho com a oralidade como suporte para 

o letramento, revelando, entretanto, que desconheciam detalhes das especificidades 

sugeridas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o trabalho com a oralidade; 

• Os relatos iniciais dos professores revelaram também que alguns deles próprios, vendo-se 

fruto de uma educação com resquícios dos métodos tradicionais, também têm dificuldades 

em exercer ainda hoje sua competência oral e por vezes escrita, quando solicitados a 

elaborarem textos técnicos ou acadêmicos. Daí verem no trabalho específico com a 

oralidade desde as séries iniciais uma forma de proporcionar aos discentes meios de 

aprimorarem sua competência discursiva oral e escrita, além de primordial ao 

desenvolvimento do letramento escolar e social. 

 

Salientamos que a escolha dos percursos, ―roteiros de viagens‖, a explorar nesta 

pesquisa ora prazerosamente realizada, se justificam em função do que salientam Bodgan e 

Biklen (1994, p.54), quando, como já dissemos, afirmam que pesquisadores que usam o 

                                                           
13

 A greve dos professores estaduais teve início no dia 11/05/2012 perdurando até 04/08. A paralisação 

das atividades acarretou um atraso no andamento da pesquisa, uma vez que esta prescinde de uma 

incursão direta em sala, bem como um acompanhamento com uma carga horária presencial. 
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método qualitativo, em pesquisa de campo, passam um longo período de tempo com os 

sujeitos nos espaços onde estes realizam suas tarefas cotidianas, e onde ambos (investigador e 

observados) aproximam-se de maneira menos formal, mantendo, entretanto, a distância 

necessária e precisa, para que se proceda a descrição dos detalhes colhidos.  

Por atuarmos  na docência no curso de  Graduação em  Letras Modernas e Vernáculas  

da UESB (Universidade Estadual do Sudeste da Bahia), no  Curso de Formação de 

Professores de Letras, da plataforma Paulo Freire, ministrando as disciplinas de Estágio 

Supervisionado, Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Didática da Linguagem, 

temos passado muito tempo com parte dos sujeitos envolvidos no contexto geral de ensino de 

língua portuguesa e educação, e no contexto específico deste mestrado, persistiu a minha 

intenção de, neste mesmo espaço – a sala de aula, agora com outros sujeitos também 

específicos, lograr a pesquisa que aqui se define.  

Neves (1996, p.1) aponta que, na pesquisa social, a abordagem qualitativa se 

estabelece como ―promissora possibilidade de investigação‖ nas áreas de Psicologia e 

Educação, entre outras. O autor ainda esclarece que a pesquisa qualitativa vai além do que 

abrange uma pesquisa quantitativa   por exemplo, possuindo um objetivo amplo e perspectiva 

diferenciada, pois apresenta dados descritivos por meio do ―contato direto e interativo‖ do 

investigador com o objeto estudado; permite a compreensão dos fenômenos sob o ponto de 

vista dos integrantes da situação investigada, e a partir daí permite também a interpretação dos 

resultados obtidos.  

Daí escolhermos tal viés de abordagem para aplicarmos no processo investigativo 

deste trabalho. Esclarecemos ainda que tal abordagem qualitativa nos permite estar à vontade 

quanto à escolha do método, forma e objetivos (NEVES, 1996, p.1), e aqui enumeramos 

algumas características elencadas por Godoy (1995, p.67) que identificam tal tipo de 

pesquisa: (1) o ambiente natural como fonte direta dos dados [...]; (2) o caráter descritivo; (3) 

o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação do investigador; (3) 

enfoque indutivo. 

Ainda outras características no que diz respeito à ética de tal tipo de pesquisa que aqui 

pretendemos adotar, conforme Bodgan e Biklen (1994, p.77), são: 

 
 1) a identidade dos sujeitos pesquisados deve ser protegida;     

 2) os sujeitos devem ser tratados com o mais absoluto respeito e sua 

cooperação deve ser conquistada; 3) o termo de consentimento livre e 

esclarecido assinado pelos participantes deve ser claro, objetivo e ter uma 

linguagem acessível aos sujeitos; 4) o investigador deve ser autêntico ao 
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escrever os resultados, ou seja, deve ser fiel aos dados obtidos e aos 

resultados possíveis, mesmo não concordando com eles. 

 

Observando tais premissas, é que nos imbuímos do papel de pesquisador a servir, nas 

palavras de Ludke e André (1986, p.5), como ―veículo inteligente e ativo‖ entre teoria e 

prática, ou conhecimento  armazenado e dados da realidade; além de buscar o confronto entre 

o que se diz, o que se pensa, e o que de fato ocorre (em um dado contexto observado) em 

relação ao tema discutido nesta dissertação (Oralidade e Letramento), e o contexto real onde 

se elaboram as relações interativas próprias do fazer didático a tal tema pertinente. 

 

4.3 O CAMPO DE PESQUISA - CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Em consonância com o que dizem  Bodgan e Biklen (1994, p.133), o campo de 

pesquisa é o local onde os sujeitos entregam- se às suas tarefas cotidianas, e à medida que o 

pesquisador vai passando mais tempo com os sujeitos no território deles – escolas (como é o 

caso desta pesquisa), recreios, entre outros lugares, a relação entre investigador e sujeitos de 

pesquisa torna-se menos formal. Entretanto, mesmo penetrando no mundo do sujeito, o 

pesquisador continua a estar do lado de fora, com a missão de registrar de forma imparcial o 

que vai ocorrendo e também obtém outros dados descritivos (BODGAN e BIKLEN, 1994, 

p.133). 

Foi justamente seguindo este modelo metodológico, que buscamos desenvolver as 

atividades da pesquisa no campo escolhido, o que denominaremos aqui, para melhor 

compreensão das ações realizadas, de: 

 

 Campo de pesquisa - Parte I: atividades em sala de aula com os professores do 

Curso de Formação de Professores (Letras Vernáculas - Plataforma Paulo Freire) na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista, durante a 

segunda disciplina por nós ministrada à referida turma Estágio Supervisionado no IV semestre 

do curso supracitado; 

 Campo de pesquisa - Parte II: atividades em duas salas de um Colégio Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio, no município de Itororó - Bahia. Uma turma do 8º ano do 

Ensino Fundamental (turma da professsora1) e uma turma do 3º ano do Ensino Médio (turma 

da professora 2). Cada uma dessas duas professoras foram selecionadas, conforme já 

explicitamos anteriormente, pelo fato de terem se colocado à disposição para participar 
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ativamente da pesquisa, e por possuírem mais de dois anos de experiência de ensino de 

Língua Portuguesa. As mesmas residem no referido município, e se deslocam mensalmente 

para Vitória da Conquista para as aulas do Curso de Formação. Momento em que temos 

contato com todos os demais professores, dando prosseguimento às diferentes atividades das 

disciplinas ministradas.  

Decidimos, assim, atuar, penetrar inicialmente no mundo desses sujeitos  professores, 

delineando o quadro da pesquisa- ação, desenvolvendo um trabalho relacionado aos aspectos 

concernentes à formação do profissional de ensino de Língua Portuguesa, buscando dispor o 

máximo possível do período destinado ao encontro mensal com todos eles, bem como 

proporcionar um momento teórico- prático importante à formação destes graduandos de um 

curso de licenciatura em letras. 

Seguindo as orientações metodológicas ainda de Bodgan e Biklen (1994), constatamos 

que: 

 

 ―Ser investigador significa interiorizar-se o objetivo da investigação, à 

medida que se recolhem os dados no contexto. Conforme vai se 

investigando, participa-se com os sujeitos os dados no contexto [...]. Leva-se 

consigo uma tabuleta imaginária que se coloca em cada sujeito e em cada 

parede, muro, ou árvore. A tabuleta diz:  ―A minha meta prioritária é a de 

recolher dados.  Em que medida o que eu faço se relaciona com este 

objetivo‖ ? [...]. (BODGAN E BLILKEN, 1994, p.128). 

 

 Portanto, a necessidade de decidir por efetuar não somente o registro das experiências 

no colégio em Itororó com os alunos do Ensino Fundamental e Médio, que constitui ( para 

efeito de organização do registro das atividades de pesquisa) a Parte II do nosso campo de 

pesquisa, mas também o registro da experiência com os professores no espaço da 

universidade,  e em período de formação,  nos oportunizou o recolhimento mais apurado de 

dados, como sugerem os autores supracitados(BODGAN E BLILKEN, 1994, p.128), uma vez 

que o contato com os sujeitos envolvidos  e a estada no seu ambiente de estudo nos levaram à 

percepção de detalhes importantes. 

Passaremos, no tópico seguinte, à contextualização dos campos de pesquisa. 

 

4.3.1 Campo de pesquisa – parte I 

 

Procederemos aqui ao registro das atividades realizadas. Primeiramente, dando 

continuidade ao processo de reflexão sobre a prática docente na área de Linguagem, tivemos, 
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além das sessenta horas de encontro presencial em fevereiro de 2011, mais três encontros com 

a mesma turma de professores do Curso de Formação (Letras Vernáculas - Plataforma Paulo 

Freire – UESB, campus de Vitória da Conquista), com a qual estamos trabalhando desde o 

início desta pesquisa.  

Os três encontros aconteceram nos dias 03,04 e 05 de setembro de 2012, 03 e 04, 22 e 

23 de outubro do mesmo ano, durante uma segunda disciplina por nós ministrada, Estágio 

Supervisionado I, perfazendo uma carga horária total de quarenta e cinco horas de trabalho 

(ver declaração da coordenação do Curso em anexo) dedicadas às seguintes ações:  

 

 Reflexões sobre a importância de uma prática pedagógica baseada numa proposta 

voltada para a perspectiva do letramento, considerando o que particularmente denominamos 

de ―tri- pé‖ indispensável ao trabalho com língua portuguesa: oralidade, leitura e escrita como 

base. Além de tratarmos também dos aspectos especificamente pertinentes à realidade do 

Estágio Supervisionado (I) em Língua Portuguesa, que estes mesmos professores estarão 

fazendo no primeiro semestre deste ano letivo de 2013; 

 Em cumprimento às orientações da disciplina de Estágio Supervisionado I, aulas 

foram preparadas e ministradas pelos professores em classe, aos seus colegas, com conteúdos 

de língua portuguesa do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio. Algumas dessas aulas 

foram gravadas com consentimento dos mesmos e estão disponibilizadas em DVD em anexo; 

 Análise e discussão sobre as aulas ministradas em classe pelos professores, e sobre a 

relação entre teoria e práxis apresentada durante o desempenho de cada professor, 

considerando os aspectos teóricos vistos por eles ao longo do curso e especificamente na 

disciplina de Didática da Linguagem; 

 Encontro com as duas professoras que, por uma questão de ética, não terão suas 

identidades explícitas no corpo deste trabalho, e serão mencionadas aqui como P1 (professora 

do 8º ano do Ensino Fundamental) e P2 (professora do 3º ano do Ensino Médio). Estas 

estiveram envolvidas mais diretamente na pesquisa, e nos reunimos com o fim de obter 

detalhamento do perfil das duas turmas a serem escolhidas para a aplicação das atividades 

didáticas, bem como acerto de datas, detalhamento das questões operacionais, disponibilidade 

da escola e materiais necessários. O detalhamento das informações colhidas neste encontro, 

sobre as respectivas turmas de P1 e P2, serão apresentados em seção específica em tópico 

posterior. 
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Consideramos ser de extrema relevância a reflexão crítica sobre a práxis educacional 

no processo de formação de professores, priorizando  sobretudo  a ética como base no ato de 

ser um professor pesquisador, e tendo a responsabilidade de, quando necessário, intervir sim, 

porém sem infringir, optamos por também registrar a partir de agora, e mais minuciosamente, 

os resultados das ações efetivadas durante os referidos encontros com a turma  de  

professores, no período já mencionado(03/10 a 23/10/2012).  

 

4.3.1.1 Campo de pesquisa I - Sobre as aulas ministradas pelos professores 

 

Praticando uma ciência social dos fatos miúdos e 

muitas vezes obscuros dos dia a dia, a descrição 

etnográfica (a escrita da cultura),não consiste 

somente em ver, mas fazer ver, isto é escrever o 

que se vê, procedendo à transformação do olhar 

em linguagem, exigindo-se uma interrogação 

sobre a relação entre o visível e o lizível. (Macedo, 

2000,p.145) 

 

São nítidas as dificuldades enfrentadas pelos professores (em nível geral e no caso 

específico dos sujeitos desta pesquisa) em fazer convergir: conteúdos de ensino, conteúdos 

culturais, informações que cercam o universo linguístico no qual os seus alunos estão 

inseridos ou interagem e necessidades reais de aprendizagem destes educandos, com as 

práticas e experiências pedagógicas eficazes para cada contexto em que atuam como docentes 

nas escolas públicas. Com tal afirmação concordam Leite e Pereira (2010, p.15) ao 

explanarem as considerações de Certeau (1995, p.138) de que ―a escola hoje não é mais o 

único centralizador de conteúdos culturais‖, ela ―pode formar um núcleo crítico onde os 

professores e os alunos elaboram uma prática própria dessa informação vinda de todos os 

lugares‖, e não mais apenas de um só currículo fixo.  

Nesse sentido, a nós docentes cabe, também enquanto pesquisadores que atuam em um 

curso de formação de professores, buscar oportunizar aos seus alunos (também já professores 

ou futuros professores) o encontro e o confronto com a realidade e os desafios presentes no 

cotidiano escolar, bem como o confronto com as relações viáveis entre teoria e prática em 

diferentes contextos  - o formar e o informar. Daí optarmos por também registrar no 

detalhamento do percurso desta pesquisa, as atividades realizadas com os sujeitos professores 

por julgá-las importantes à compreensão de todo o processo que envolveu o caminho 

exploratório durante o tempo de investigação, quando vários fatores e variáveis surgiram no 

intercurso. 
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Na já mencionada segunda turma de professores do Curso de Letras (Plataforma Paulo 

Freire) com a qual trabalhamos, temos um grupo de professores dispostos a ampliarem sua 

formação profissional e obterem uma maior qualificação profissional, por se tratarem de 

profissionais atuantes na educação, alguns deles, como fazem questão de relatar, com até 

―mais de quinze anos de experiência de sala de aula‖, veem-se diante de desafios constantes: 

superar um modelo tradicional de ensino ao qual, por muito tempo, conforme relato oral em 

sala de aula, estiveram  ora como sujeitos passivos enquanto alunos, e posteriormente, muitas 

vezes assumidamente, como ―reprodutores‖ deste mesmo modelo. Modelo este que 

aprenderam, entre os ―muros da academia‖ (a universidade), a avaliar criticamente, sem 

muitas vezes vislumbrar a contrapartida: o que de fato fazer, operacionalmente falando, para 

mudar a forma de ensino no contexto em que atua, promovendo uma aprendizagem eficaz? 

Como unir teoria e prática, avançando do discurso crítico acadêmico acirrado para uma 

realidade escolar que expõe e mescla modelos sociais e necessidades tão diversificadas? 

Como associar o conhecimento teórico a práticas pedagógicas que atendam  às demandas 

reais da escola pública onde  atuam? Aspecto que bem sugere Pimenta (1994), quanto à tarefa 

do profissional de ensino e a sua formação:  

 

 O conhecimento não se adquire olhando, contemplando, ficando ali diante 

do objeto; exige que se instrumentalize o olhar com teorias, estudos, olhares 

de outros sobre o objeto, que, por sua vez, é fenômeno universal. Esse 

fenômeno universal ensino-aprendizagem, que é o objeto de estudo da 

Didática, não começou hoje, nem ocorre só ―aqui‖, onde estamos. Tem uma 

história. (PIMENTA, 1994, p.120).  

 

 

Torna-se evidente, que além da necessidade de contato com os pressupostos teóricos e 

reflexões sobre os mesmos durante o processo de formação do profissional de ensino, há  

também a necessidade do  professor avançar para o que de fato pode atender às demandas 

educacionais presentes na escola no contexto social  atual do qual faz parte,  permeado pelas  

novas tecnologias, influência da mídia e especificidades dos multiletramentos (ALMEIDA e 

ROJO, 2012) daí derivados e específicos de cada comunidade escolar. Está posto assim um 

outro desafio do docente, o de seguir aliando o conhecimento  teórico ao fazer  prático, de 

maneira reflexiva, crítica e orientada. Nesse contexto, corrobora Tardif (2002, p.234) ao dizer: 

 

O trabalho dos professores de profissão deve ser considerado como um 

espaço prático específico de produção, de transformação e de mobilização de 

saberes e, portanto, de teorias, de conhecimento e de saber-fazer específicos 

ao ofício do professor (TARDIF, 2002, p.234). 

 



69 
 
 

E foi com o objetivo de promover um momento de visualização e análise da prática, 

embora em uma situação diferente da sua sala de aula em suas respectivas cidades, que 

desenvolveram uma das atividades por nós solicitada durante a disciplina Estágio 

Supervisionado I: ministraram aulas em classe aos colegas. Explicitando melhor: em 

cumprimento a uma das propostas do plano de curso da disciplina, que seria dar ―aulas 

simuladas‖ em classe como uma atividade preparatória para o estágio, os professores 

ministrariam sobre conteúdos da área de língua portuguesa de diferentes séries, do Ensino 

Fundamental ao Médio. Surgia assim um primeiro impasse enfrentado pela turma, que 

unanimemente redarguiu: ―dar aula de língua portuguesa aos colegas, e de conteúdos já 

(pretensamente) sabidos, ‗dominados‘ por todos? Somos professores há dois, cinco, dez, 

quinze anos e teremos ainda que estagiar‖?   

Tais considerações feitas pelos professores não nos provocaram surpresa. Antes, 

perpetrando uma oportunidade de polemizar criticamente, e no sentido muito positivo do 

termo aqui utilizado, propusemos uma ação diferenciada: sendo eles sabedores de tantos 

detalhes próprios à rotina de um professor de língua portuguesa na escola pública, que 

trabalha de quarenta a sessenta horas, dividindo seu tempo entre trabalho, família, vida social 

e estudo, e por tanto tempo, como relataram (―dois, dez, quinze anos de experiência no 

ramo‖), deveriam aproveitar este momento da disciplina de Estágio Supervisionado I para 

executarem mais do que uma  simples  tarefa  exigida pelo currículo. Contestar era um direito 

que plenamente lhes cabia, entretanto, nossa proposta foi questionar-lhes sobre o que fazer 

além da perspectiva democrática da contestação. E tal questionamento fizemos  balizados pelo 

que Bodgan e Biklen(1994,p.51) afirmam sobre  a postura de um investigador qualitativo: 

 

Os investigadores qualitativos em educação estão continuamente a 

questionar os sujeitos de investigação, com o objetivo de perceber ―aquilo 

que eles experimentam, o modo como eles interpretam suas experiência 

[...].Os investigadores qualitativos estabelecem estratégias e procedimentos 

que lhes permitam tomar em consideração as experiências do ponto de vista 

do informante. O processo de investigação qualitativa reflete uma espécie de 

diálogo  entre os investigadores e os respectivos sujeitos[...]. ( BODGAN E 

BIKLEN,1994, P.51). 
 

Se o saber, o fazer e o saber fazer de um profissional de ensino exige conhecimento 

teórico e atitude prática, refletir  criticamente sobre as possíveis variáveis  e demandas do seu  

percurso formativo  se faz também  uma necessidade premente e permanente. É nesse sentido 

que trazemos as reflexões de Melo (2008, p.85-86), que  contribui ao declarar:   
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A organização curricular dos cursos de professores deve ter como ponto de 

partida a preocupação com a unidade entre teoria e prática, procurando 

consolidar interações do saber fazer e do saber ser. Esta reflexão traz em si a 

possibilidade do professor desenvolver uma praxis criadora na medida em 

que a vinculação entre o pensar e o agir pressupõe espírito crítico e 

criatividade (MELO,  2008, p.85-86). 
 

A partir das colocações da autora supracitada (MELO, 2008, p.85-86), lançamos uma 

proposta: as aulas sobre os conteúdos de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental e Médio 

aconteceriam, mas  o principal foco de tais aulas seria a oportunidade de  nos vermos como 

professores na prática,  na docência, em um certo sentido da expressão da palavra: in loco, em 

foco. Também na praxis
14

. Não como algozes da prática docente, por vezes, tão severamente 

criticada em alguns contextos. Mas com uma atitude, acima de tudo, respeitosa e aberta a uma 

discussão conscienciosa e produtiva a respeito dos aspectos estruturais, específicos, didáticos, 

pedagógicos, emocionais, aos aspectos gerais das aulas, ao trabalho do colega, ao seu 

momento de estar diante dos demais e ao se expor voluntariamente.       

Solicitamos a todos a autorização individual escrita para gravar em vídeo trechos das 

aulas, para posterior exibição (em classe), e análise reflexiva conjunta como parte da atividade 

da disciplina de Estágio Supervisionado I. Tal decisão de gravar, assistir e refletir depois 

sobre o material gravado causou-nos, a princípio, o receio de estarmos invadindo o espaço  

pessoal dos sujeitos  colaboradores desta pesquisa. Entretanto, ao deixarmos claras as nossas 

intenções de uso do material de gravação para fins apenas didáticos, respeitando a 

individualidade de cada colaborador, encontramos  suporte nos pressupostos metodológicos 

sustentados por Bodgan e Biklen (1994, p.51),dado o caráter da nossa pesquisa - o  

qualitativo,  para prosseguirmos com as atividades. Para estes autores: 

 

Os investigadores qualitativos fazem questão em se certificarem de que estão 

a aprender as diferentes perspectivas adequadamente. Alguns investigadores 

que fazem uso do vídeo mostram as gravações feitas aos participantes para 

compararem as suas interpretações com as dos informantes (Mehan, 1978). 

Outros investigadores podem mostrar rascunhos de artigos ou transcrições de 

entrevistas aos informantes principais. Ainda outros podem conferir 

verbalmente as suas perspectivas com a s dos sujeitos (Grant 1988). Ainda 

que se verifique controvérsia relativamente  a estes procedimentos, eles 

refletem uma preocupação com o registro tão rigoroso  quanto o possível do 

modo como as pessoas interpretam os significados(BODGAN E 

BOKLEN,1994,51). 

 

                                                           
14

 Na filosofia Marxista, a palavra grega práxis é usada para designar uma relação dialética entre o homem e a 

natureza, na qual o homem, ao transformar a natureza com seu trabalho, transforma a si mesmo 

(JAPIASSU,1996,P.129) 
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É válido esclarecermos que não pretendemos expor neste trabalho os vídeos, mas os 

trechos das análises feitas pelos professores sobre as aulas ministradas pelos colegas. Como  

dissemos, todos consentiram em serem gravados e aceitaram também a divulgação dos 

trechos sem os seus nomes explícitos, avaliando que seria um momento significativo para a 

sua formação, pois muito ouviram falar em ―refletir sobre a prática‖ (conforme depoimento 

em sala), mas pouco tempo tiveram para, de fato, efetivar a pretendida ―reflexão crítica e 

proposição de mudanças‖ (também de acordo com a fala dos mesmos em sala no momento da 

proposta).  

Ainda em consonância com tal proposta de reflexão sobre a prática, Melo (2008, p.97-

98) afirma, ao discutir as ideias de diferentes autores sobre a reconfiguração da pratica 

pedagógica com base na perspectiva reflexiva e crítica: 

 

[...] todo professor deve desenvolver sua capacidade reflexiva para dar conta 

das demandas e dos embates enfrentados no exercício da docência. Assim as 

análises sobre a formação de professores vêm revestidas de cunho político, 

psicológico, sociológico, enfim, uma diversidade de abordagens que, 

certamente contribuem para o entendimento da profissão docente [...] 

(MELO, 2008, p.97-98). 

 

É importante esclarecermos que não concebíamos as aulas propostas como artificiais 

ou ―simuladas‖, pois, de fato, eles estariam  ali em uma dada situação real de ensino, 

salientamos entretanto ,  diferente sim da sala de aula com a qual trabalham, mas em um real 

contexto  específico e com objetivos reais estabelecidos e  previamente acordados. Os 

objetivos eram:  

 

 Escolher um conteúdo de uma série específica entre o 6º e o 3º ano e elaborar um 

plano de aula obedecendo à estrutura (forma e função) comum a este gênero textual, que seria 

visto e analisado por todos os outros colegas professores; 

 Ministrar a aula do conteúdo livremente escolhido, atendendo aos objetivos 

estabelecidos nos planos criados, buscando atender aos princípios teóricos discutidos 

anteriormente, no que concerne ao letramento, ao uso de atividades de oralidade, leitura e 

escrita na aula de língua portuguesa; 

 Fazer uma breve análise escrita após cada dia de aulas assistidas, verificando aspectos 

didáticos, a relevância do conteúdo ministrado, a postura do professor; 

 Participar de uma discussão conjunta, analisando alguns dos vídeos das aulas 

ministradas que foram gravadas. 
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4.3.1.1.1 Sobre as análises feitas pelos professores a partir das aulas assistidas 

 

Foram vinte e dois professores nesta fase (pois uma das professoras trancou seu curso 

por motivos de ordem pessoal), individualmente, ministrando uma aula de trinta minutos (no 

mínimo) a quarenta e cinco minutos (no máximo), seguindo os objetivos descritos no tópico 

3.3.1. Eles foram orientados a escolherem livremente conteúdos (do 6º ano do Ensino 

Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio), relativos a cada série sorteada entre os mesmos.        

Tiveram um prazo de trinta dias (de 03 /09/2012 a 03/ 10/2012) destinados à leitura, 

pesquisa de material, preparação da aula e correção do plano de aula, antes das apresentações 

que começaram ainda no dia 03/10/2012. Sabiam previamente que deveriam ministrar suas 

aulas, ainda que também de conteúdos convencionais, formais e correntes na gramática 

exigida no contexto escolar (listados baixo), como os são os das escolas regulares, buscando 

explanar sobre o que julgavam, de fato, necessário ser ensinado sobre os conteúdos, a partir 

da sua  experiência como professor, e também buscando atender à perspectiva constante de 

uma prática interacional, que vislumbrasse o letramento como foco, além de atividades de 

oralidade, leitura e escrita, na medida do possível, sempre presentes.   

A utilização de conteúdos gramaticais na elaboração das aulas poderia, a princípio, ser 

considerada (por algum possível leitor do presente trabalho) como contraditória, partindo do 

princípio de uma proposta interacionista ser sempre incentivada pelo professor formador nas 

aulas do Curso de Formação, e também pelo fato do letramento ir além das possibilidades dos 

moldes de um conteúdo formal tão comum à escola.  Justamente por isso, precisamos lembrar 

aqui que o interacionismo  não exclui o ensino da gramática da língua, antes, prioriza o ensino 

produtivo, propõe alteração do método, dos recursos dos quais o professor lança mão para 

ensinar, e das práticas  pedagógicas efetivadas). 

E consideramos pertinente justificarmos neste interim ainda, a utilização dos  

conteúdos (tidos como formais por inevitavelmente se vincularem à gramática tradicional) 

para propormos um desafio aos professores: elaborar planos de aulas que pudessem unir uma 

proposta de ensino voltado para o letramento, vinculado às atividades de oralidade, leitura e 

escrita dispostas nos PCNs (Brasil, 1997), e que pudesse também responder ao efusivo 

questionamento levantado pelos próprios professores logo no início da disciplina de Estágio 

Supervisionado I, quanto ao fato das dificuldades reais e constantes enfrentadas pelos mesmos 

em suas turmas no momento de conseguir atenderem  à exigência dos conteúdos escolares 

propostos pelos seus coordenadores pedagógicos, e ainda efetivamente proporcionar aos 

alunos a oportunidade de desenvolver suas competências nos diferentes níveis de uso da 
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língua, ampliando seu repertório linguístico, produzindo  textos orais e escritos de acordo com 

a exigência (social ) da situação de uso, além da ampliação do seu universo linguístico por 

meio da interação com os demais sujeitos e mecanismos tecnológicos que permeiam o 

contexto social no mundo contemporâneo, no espaço escolar e fora dele. 

Em seus depoimentos informais em classe, tivemos a oportunidade de ouvir e anotar 

alguns em nossa ―tabuleta de pesquisador‖, como aconselham Bogdan e Biklen(1994, p.128),  

e por meio da escuta sensível (MELO, 2008, p.85), destacamos dentre algumas das muitas 

anotações,  as duas seguintes falas que retratam bem o que alguns dos professores desta turma  

vivem no seu cotidiano escolar : 

  

(Professor 1): ―Eu gostaria muito de poder e saber de alguma forma 

ajudar o meu aluno de 9º ano (8ª série antiga) a avançar mais na sua 

capacidade de escrever, ler, opinar sobre algum assunto de maneira 

crítica. Como professor eu sei detectar que não tá tudo bem! ―Bem‖, 

de acordo com o que ele precisa aí fora! O texto, a escrita, a fala. Ele 

‗se vira‘ no seu dia a dia. Mas e lá fora?! Eu sei que meu aluno como 

tá hoje, na minha sala, não tem como  competir com outros de escola 

particular em um vestibular por exemplo! E o que eu posso fazer? Uns 

vêm e dizem que ensinar gramática não é bom! Outros, dizem que é a 

base, desde antigamente eu ouço isso, e aí o que fazer ? e quando 

chegar ao 3º ano? Se chegar! Como vai sair?‖ 

 

(Professor 2): ―Já tentei de tudo! Eu tenho alunos de 14,16 e 18 anos 

no 6º ano! Eu tenho aluno que não está alfabetizado! Só escreve o 

nome e reconhece todas as letras, mas quando junta, diz que 

embaralha tudo!! O que eu posso fazer? Eu quero  sair daqui hoje com 

uma solução sua (grifo nosso)! Disse  encarando a professora 

formadora. (Risos da turma)‖. 

 

Ao ouvirmos tais depoimentos, nos vimos diante de um pressuposto estabelecido por 

um tipo de investigação denominada de Investigação - ação, cuja definição, de acordo com 

Bodgan e Biklen (1994, p.292) consiste ―na recolha de informações sistemáticas com o 

objetivo de promover mudanças sociais‖. Ainda nos perguntamos se seria uma  certa 

pretensão a de nutrirmos um desejo de proposta de mudança social no que concerne à 

realidade educacional com a  qual nos deparamos  neste contexto do Curso de Formação. 

Decidindo analisar de perto tal modelo metodológico descrito pelos autores 

mencionados (BODGAN E BIKLEN, 1994, P.292) observamos que, ao menos na intenção, 

tal modelo abriga, em certo sentido, o aporte teórico e prático que comungamos enquanto 

pesquisadores: 
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A investigação-ação [...] decisória e pedagógica, alicerça-se sobre o que é 

fundamental na abordagem qualitativa. Baseia-se nas próprias palavras das 

pessoas, quer para compreender um problema social, quer para convencer 

outras pessoas a contribuírem para a sua remediação. E, em vez de aceitar as 

ideias oficiais dominantes e habitualmente aceitas [...] questiona estas 

afirmações e transforma-as em objeto de estudo (BODGAN E BIKLEN, 

1994, p.300). 

 

4.3.1.1.2 Lista dos conteúdos escolhidos pelos professores: 

 

Seguindo os roteiros de diferentes livros didáticos pesquisados e conteúdos ali 

disponibilizados por série, cada professor selecionou um conteúdo a partir da série para a qual 

fora sorteado. Dispomos um quadro a seguir para melhor visualização dos conteúdos: 

  

Quadro 4 

Lista de conteúdos  das aulas ministradas e  série correspondente 

Adjetivos - 6º ano 

Advérbio - 6º ano 

Pronome de Tratamento - 6º ano 

Texto Argumentativo - 6º ano 

Concordância Verbal - 7º ano 

Interpretação de texto - 8º ano 

Complemento nominal - 8º ano 

Complemento Verbal - 8º ano 

Crase - 9º ano 

Período composto por subordinação - 9º ano 

Período composto por coordenação - 9º ano 

Termos essenciais da oração (sujeito e predicado) - 9º ano 

Adjunto Adnominal e vocativo – 1ºano Ensino Médio 

A reforma ortográfica (uso do hífen e alguns prefixos) – 1º Ano  Ensino Médio 

Palavras sinônimas e antônimas; homônimas e parônimas; polissemia - 1º ano Ensino Médio 

Norma culta e linguagem coloquial- 1º ano Ensino Médio 

Vícios de Linguagem - 2º ano Ensino Médio 

Verbo - 2º ano Ensino Médio 

Conjunção - 2º ano Ensino Médio 

Substantivo - 2º ano (revisão) 

Preposição - 2º ano 

Variação linguística - 2º ano Ensino Médio 
Fonte: OLIVEIRA, A.C., 2012. Quadro criado pela professora formadora do  Curso  de Formação  de 

Professores (Letras Vernáculas – Plataforma Paulo Freire) a partir dos conteúdos escolhidos e séries definidas. 
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 4.3.1.1.3 Trechos das análises escritas feitas pelos professores após assistirem às aulas dos 

colegas  

 

Nas reflexões de Veiga (1995, p.14), faz-se necessário ―resgatar a escola como espaço 

público, lugar de debate, do diálogo, fundado na reflexão coletiva.‖ Isto o autor atribui 

também ao contexto da avaliação dentro do espaço escolar. Avaliação no sentido amplo, do 

processo, do todo. No caso das atividades desenvolvidas pelos professores nas aulas 

ministradas, os mesmos tinham uma tarefa para executar: ao fim de cada manhã ou tarde de 

apresentação, deveriam expor sua breve análise ou comentário individual e escrito – um tipo 

de avaliação do que vivenciaram como alunos daquele momento específico. 

Explicamos que todo o processo – elaborar os planos, ministrar as aulas, ser gravado 

dando aula, analisar as aulas dos colegas, expor seus comentários em público - fazia parte de 

uma importante  momento em um curso de formação de professores. Seria um espaço para a 

reflexão sobre a práxis, momento de debate, de diálogo aberto, sem julgamentos ou críticas 

aleatórias, momento de aprender sobre o como ensinar e o que ensinar,  sobretudo momento 

de ensinar ao também aprender. 

De tais considerações escritas (em anexo) foram selecionados alguns trechos escritos 

por eles (sem mencionar os nomes dos que escreveram e explicando que tal atividade era de 

cunho reflexivo) que apresentamos em slides aos professores ao final das atividades, no dia de 

assistirem às gravações e participar da discussão geral sobre as aulas ministradas. Os trechos 

eram lidos e comentados uma a um, discutidos pelo grupo, observando e rememorando 

detalhes importantes da postura do professor em cada aula. Abaixo dispomos os trechos 

apresentados e discutidos, bem como explanaremos sobre algumas das considerações feitas 

durante a exposição em sala. Foram mantidos como foram escritos, inclusive com as 

inadequações de escrita que também foram analisadas e devidamente esclarecidas em classe. 

 

4.3.1.1.4 Trechos das análises escritas feitas pelos professores após assistirem às aulas dos 

colegas 

 

É importante lembrarmos mais uma vez que a identidade dos  sujeitos - professores foi 

preservada , e os mesmo foram aqui referidos com a palavra  professor e um número 

correspondente, a exemplo ― professor 1‖, ―professor 2‖,  e assim   respectivamente. 
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 “As aulas que mais tive proveito foi as dos colegas L. e J, pois os conteúdos orações 

coordenadas assindéticas e orações subordinadas são complexos [...] e ambos 

explanaram de forma clara, com segurança.” (Professor 1) 

 “A aula da professora S. foi mais proveitosa, relembrei alguns conceitos na qual 

estava esquecido, achei interessante! (Professor 2 ) 

 “A aula que não tive muito interesse foi a do hino nacional, faltou um pouco mais de 

dinâmica, deveria ter sido por equipe para que cada um analisasse [...]” (Professor 

3) . 

 

Quanto a estes trechos, foi discutida a experiência que tiveram na situação de ―alunos‖ 

nas aulas dos colegas; verificando exatamente as impressões e sensações que os alunos têm 

em uma situação real de aula, interagindo a partir da explanação do professor, ou decidindo 

não interagir por não gostar ou não se identificar com a atividade proposta, por saber ou por 

não saber o conteúdo. Relataram sobre a segurança que sentiram por parte dos colegas quanto 

ao conteúdo explanado. Neste momento, aproveitamos para lembrar o quanto isto é 

importante estar seguro sobre o tema que vai trabalhar e ter clareza ao se expressar em sala de 

aula, também no momento do estágio, já que esta atividade aconteceu durante a disciplina de 

Estágio Supervisionado I, como mencionamos anteriormente. 

A partir de algumas inadequações apresentadas na escrita, expuseram sobre como foi 

interessante perceber que eles (enquanto professores) deixam de revisar seus textos ao 

escreverem, e declararam ter sido proveitoso rever nas aulas dos colegas conceitos 

gramaticais que eles mesmos confessam não dominar complemente, mesmo sendo 

professores.  

Avaliaram o quão difícil é também para os seus alunos compreenderem algumas 

abstrações metalinguísticas relativas aos conceitos e regras gramaticais, considerando que, às 

vezes, pelo fato de ainda não terem a maturidade necessária para a compreensão dos sistemas 

complexos e abstratos da língua, ou por virem de um contexto em que o universo da 

linguagem pode ser, de certa forma, restrito ao pleno desenvolvimento de vários níveis de 

letramento (pais analfabetos ou pouco escolarizados que não dispõem tempo ou de recursos 

para acompanharem a educação de seus filhos; falta de leitura e materiais de leitura no 

ambiente familiar; tempo de infância dividida entre escola e trabalhos domésticos ou trabalho 

extra para ajudar na renda da família, segundo relatos dos professores, entre outros possíveis 

fatores que, para serem descobertos, dependeriam de uma investigação mais apurada de cada 

professor em sua turma) . 
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E sobre isto nos esclarece Louzada (2007, p.13) ao chamar a atenção para o fato de 

que.  

 

[...] as crianças que ocupam os bancos da escola pública vêm dos mais 

diferentes segmentos da sociedade, de diversas regiões, com experiências 

linguísticas bastante diferenciadas. [...], a escola trata-as, 

indiscriminadamente, como aos alunos da década de 60, os ―eleitos‖, e 

despeja sobre elas um sem-número de informações sobre uma língua que ela 

desconhece (LOUZADA, 2007, p.13). 

 

4.3.1.1.5 Trechos das análises dos professores apresentadas no slide 2 

 

 “[...] A aula sobre crase, pois a professora explicou muito bem o conteúdo, teve 

firmeza ao falar do tema”. (Professor 4) 

 A aula de L. foi muito boa pois aproveitei para rever um assunto que há vários anos 

não via[...].Outra aula prazerosa foi a de S[...].”(Professor 5) 

 “[...] não consegui assimilar bem a explicação do conteúdo: vocativo e adjunto 

adnominal”.  (Professor 6 ) 

 “Gostaria que tivesse mais tempo para a aula do hino Nacional pois o texto foi 

importantíssimo!” (Professor 7) 

 “As aulas que mais me integrei foram a de crase e oração assindética [...]. Terei 

muita experiência para meu dia a dia”. (Professor 8) 

 

Nestes trechos, além de perceberem que a aula sobre ―crase‖ volta a ser citada 

positivamente, os professores foram solicitados a explanarem mais sobre os aspectos que 

fizeram da referida aula, uma aula ―prazerosa‖, útil e enriquecedora da experiência deles. 

Muitas foram as falas que espontaneamente surgiram para expor que, do ponto de vista deles, 

como ―alunos‖ dos seus colegas na situação, o prazer estaria relacionado ao fato de 

compreenderem tão claramente e de forma objetiva um assunto que para alguns deles, até 

então, não era tão bem assimilado. Mencionaram que a professora S.(que ministrou sobre 

crase) mostrou-se preocupada e atenta aos seus ―alunos‖, questionando-lhes todo o tempo se 

estavam claros, pedindo exemplos, chamando-lhes a participarem da aula e trazendo 

exercícios ―adequados‖ (na fala deles) para serem respondidos.  

Tal discussão proporcionou aos professores vivenciarem um momento reflexivo, de 

cunho prático e também teórico, no qual os mesmos estiveram diante de questões relativas à 

sua vivência em sala de aula em dois diferentes ângulos (ora como professor e ora como 
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aluno), expondo suas impressões, dúvidas; relacionando com temáticas também estudadas em 

outras disciplinas; lembrando sobre a importância de uma prática que priorize a interação; 

percebendo a relação intrínseca entre os conteúdos a serem ensinados, a metodologia 

utilizada, o contexto de ensino, e sobretudo  a importância de um olhar atencioso(não só no 

sentido emocional mas investigativo, diagnóstico – no contexto escolar e de pesquisa) para 

com os sujeitos envolvidos . 

Nesse sentido, e também falando sobre a prática de ensino, Vieira (2007, p.89) 

esclarece: 

 

[...] torna-se imprescindível a leitura, discussão e crítica de textos que se 

referem aos conteúdos específicos de português, bem como de textos sobre 

teorias do conhecimento. A fundamentação teórica subsidiará o 

estabelecimento de relações entre a história da construção do conhecimento 

(língua, literatura, gramáticas...) e o percurso de cada indivíduo na 

construção de seu conhecimento. 

O questionamento envolvendo a aprendizagem emerge das relações 

estabelecidas, oferecendo ao futuro professor condições de não só analisar 

métodos de ensino, mas também de elaborar projetos de ensino de língua 

materna (VIEIRA, 2007, p.89). 

 

È válido mencionar aqui que este mesmo grupo de professores, na disciplina 

Atividades Complementares, cursada neste mesmo semestre de Estágio Supervisionado I, 

elaboraram projetos contextualizados, relacionados ao ensino de língua materna para serem 

aplicados em suas escolas. Logo, experienciaram o que Vieira (2007, p.89) menciona em seu 

texto sobre reflexão-pesquisa-ação. 

Sobre a dificuldade de compreensão do assunto ―adjunto nominal e vocativo‖, 

apontaram a grande quantidade de texto, o pouco tempo e a metodologia do professor (leitura 

extensa, falta de dinamismo) como as causas. 

 

4.3.1.1.6 Trechos das análises dos professores apresentadas no slide 3 

  

 “O professor de orações subordinadas foi muito rápido nas explicações, ele tem 

bagagem, poderia explicar mais [...]”. (Professor 9) 

 “Hoje aprendi muito com a aula de período composto por coordenação [...] A aula de 

pronome de tratamento também foi muito interessante”. (Professor 10) 
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 “Durante as apresentações, pude perceber a importância das aulas para melhorar, 

reforçar a nossa aprendizagem. Todas as aulas teve uma grande contribuição para 

melhorar nosso desempenho”. (Professor 11) 

 “A aula de pronome de tratamento foi dinâmica e menos cansativa” (Professor 12) 

 “A. e C. se sobressaíram melhor: a primeira no conteúdo e a segunda com a dinâmica”. 

(professor13) 

 “Gostei da aula de C. sobre verbos, bem dinâmica”. (Professor 14) 

 

Neste momento da análise, o professor de orações subordinadas foi muito elogiado 

pela eloquência e objetividade, e o mesmo fez questão de posicionar-se, explicitando o quanto 

sentiu-se envergonhado por, apesar do convívio de  mais um ano com os  colegas, estar diante 

dos mesmos agora em uma situação diferenciada e desafiadora, sendo talvez esta a razão de 

não ter rendido  tanto quanto gostaria, ou poderia. 

As analisarem as aulas de ―período composto por coordenação e pronome de 

tratamento‖, os professores mencionaram e elogiaram as explicações concisas e exemplos 

contextualizados dados pela primeira colega, e o texto escolhido pela segunda, que nesta 

ocasião, relatou ter buscado um texto que fosse recente e interessante para os reais possíveis 

alunos de um 7º ano. Por não ter conseguido uma música, um poema ou outro texto de livro 

didático ou da internet que atendesse aos seus objetivos, apresentou um texto criado por uma 

pessoa conhecida da turma. E a partir do texto, começou a apresentação contextualizada do 

conteúdo, sugerindo o que de fato era necessário saber sobre os pronomes de tratamento. 

Tal fato remontou a uma discussão interessante, que se desdobrou em diferentes 

tópicos: a importância do planejamento e da escolha dos recursos didáticos; a necessidade de 

se considerar o perfil da turma para a escolha de um dado tema ou texto a ser trabalhado; a 

relevância ou não do uso de um dado recurso tecnológico utilizado pelo professor; a 

necessidade de domínio dos recursos tecnológicos selecionados para serem utilizados; o que 

de fato as escolas dispõem para utilização; o que é vedado aos alunos  nos espaços onde este 

professores trabalham (por exemplo, uso dos livros da biblioteca, uso do laboratório de 

informática, sob a justificativa de que os mesmos não estão preparados para utilizarem estes 

espaços, ou poderão danificá-los de alguma forma; ou ainda que estes espaços não têm um 

funcionário específico para este setor). 

Menegolla e Sant´Anna (1991, p.92) tecem considerações bem esclarecedoras que 

reforçam a relevância da discussão feita pelos professores: 
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Os recursos didáticos formam o conjunto de meios materiais e humanos que 

auxiliam o professor e o aluno na interação do processo ensino- 

aprendizagem [...]. 

Os professores que planejam suas disciplinas devem partir uma análise dos 

objetivos, dos conteúdos, dos procedimentos e de todas as possibilidades 

humanas e materiais, que o ambiente escolar pode oferecer, em termos de 

meios que possam ser manipulados no processo ensino-aprendizagem. A 

partir dessa análise podem decidir a respeito da seleção dos melhores meios. 

Os objetivos de ensino não só determinam os conteúdos e procedimentos, 

mas também os recursos. Pois destes pode depender a consecução daqueles. 

Portanto, o estudo da relação entre os vários elementos, que formam o plano 

da disciplina, é fundamental para se  poder determinar quais as prioridades 

em relação aos meios instrucionais necessários, para que melhor se processe 

o ensinar e o aprender  (MENEGOLLA; SANT´ANNA, 1991, p.92). 

           

Continuando a análise dos trechos escritos pelos professores, a aula de ―verbo‖ foi 

citada como dinâmica. A professora levou um bingo, cujo objetivo seria revisar o conteúdo, 

uma vez que considerou que uma turma de 2º ano do Ensino Médio estaria não estudando 

―verbo‖ pela primeira vez, mas revisando e tentando aplicar o conteúdo em situações 

solicitadas. 

         

4.3.1.1.7. Trechos das análises dos professores apresentadas no slide 4 

 

 “A. deu um chow, consegui aprender muito”. (Professor 15) 

 “nas explanações de C.(sobre verbo) houve bastante interação. A de R. foi muito bem 

explicada, analisando como aluna, a aula é cansativa quando o assunto é muito longo 

sem segurança por parte do de quem explica por isso sentir como nosso 

aluno”.(Professor 16) 

 “A turma não interagiu na dinâmica, o que me desmotivou [...] além de ter escutado 

algumas críticas, o que me fez desconcertar [...]”. (Professor 17) 

 “... A aula que eu não me interecei muito, quer dizer, eu não entendi a atividade foi a do 

assunto verbo”. (Professsor 18) 

 “Me senti  desinteressada quando a colega leu muito o que deveria ser explicado com 

clareza[...]”. (Professor 19) 

 

A leitura em voz alta e visualização em slide do primeiro trecho citado acima sobre a 

aula da professora A., provocou um riso geral na plateia, em função da palavra ―chow‖. Foi 

um momento em que os professores aproveitaram para enfatizar o quanto um profissional do 

ensino de língua portuguesa precisa estar sempre buscando atualizar-se, estudar, aprender, 
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investir na sua qualificação. E principalmente  cuidando da sua escrita, revisando, como já 

dissemos, o seu próprio texto. Reconheceram que não são pretensos infalíveis por serem 

professores, mas que há uma demanda mínima de atuação que respaldará seu trabalho e seu 

reconhecimento perante seus alunos, seu local de trabalho, entre outras instâncias.  

A professora C. preferiu comentar sobre sua própria aula, declarando que, por razões 

de cunho pessoal, e anteriores ao período das atividades da disciplina, possui problemas de 

relacionamento com alguns colegas. E neste momento, outros colegas também se 

manifestaram dizendo da dificuldade de relacionamento entre alguns ali presentes, expondo 

motivos e situações específicas já vivenciadas. Configurava-se um espaço de ―desabafo 

coletivo‖, maduro, adulto, o qual  entendemos ser uma consequência espontânea do diálogo 

aberto, do espaço de interação e reflexão que até então havíamos nos proposto a realizar. 

Os próprios professores fizeram questão de falar sobre as dificuldades enfrentadas ao 

longo do curso, expuseram sobre a necessidade de serem ouvidos, e ao se ouvirem neste 

momento, também perceberam alguns detalhes importantes da convivência em grupo, e 

decisões que eles mesmos deveriam tomar. Nossa orientação foi a de democraticamente ouvir, 

sem interferir, mas fazendo as incursões quando necessário, fazendo os questionamentos 

sobre as possibilidades de soluções viáveis e objetivas perante o quadro apresentado. 

Promovemos um momento de estímulo à interação e à motivação, através de uma técnica. E 

discutimos sobre os problemas práticos que também afetam as suas salas de aula, os seus 

alunos pessoal e coletivamente, enquanto sujeitos individuais, e quanto grupo, comunidade 

escolar. Vale tomarmos aqui as palavras de Paulo Freire (2012, p.85):  

 

Somente uma escola centrada democraticamente no seu educando e na sua 

comunidade local, vivendo suas circunstâncias, integrada com seus 

problemas, levará os seus estudantes a uma nova postura dos problemas de 

contexto à intimidade com eles [...]. Escola que se faça uma verdadeira 

comunidade de trabalho e de estudo, plástica e dinâmica. [...] faça que 

aquelas (crianças e professoras, na fala anterior do autor) aprendam 

sobretudo a aprender. A enfrentar dificuldades. A resolver questões. A 

identificar-se com a sua realidade. A governar-se, pela ingerência nos seus 

destinos, a trabalhar em grupo (FREIRE, 2012, p.85). 

 

Os professores reagiram positivamente às atividades, reconhecendo que precisavam de 

uma tomada de posição quanto à disposição de realizarem mudanças positivas no sentido do 

estreitamento dos laços de convivência da turma, respeito aos colegas e principalmente, 

enquanto profissionais da área de educação, viram a necessidade de estarem atentos ao 

ambiente que envolve seu trabalho, sua sala de aula, para buscarem formas de incentivar a 
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construção de uma consciência crítica constante, bem como a integração aluno-aluno, aluno-

professor e alunos - comunidade escolar. É preciso, pois, ter um olhar observador, conforme 

ponderam Pimentel e Montenegro (2007, p.190): 

 

Observar a atitude dos alunos durante o trabalho com o conteúdo, sua 

postura quanto ao emprego da metodologia, suas construções elaboradas por 

meio da avaliação, seus, gestos, silêncios, exige de nós uma escuta sensível 

aos indícios. Eles é que poderão nos direcionar na construção de uma outra 

cultura escolar- não aquela apenas baseada na nota, no erro, no acerto, nos 

fortes e fracos, nos inteligentes e nos não inteligente-  mas a que valoriza o 

risco e a criação, a criatividade e a transgressão de novos olhares e novas 

formulações, na medida em que estudar propicia relacionar os 

conhecimentos com  a realidade de sua vida, seu meio social. Para isso é 

preciso que o educador esteja atento (PIMENTEL; MONTENEGRO, 2007, 

p.190). 

  

4.3.1.1.8 Trechos das análises dos professores apresentadas no slide 5  e considerações sobre 

os resultados da atividade 

 

 “Tivemos uma aula cansativa fazendo com que os alunos ficassem dispersos na hora 

da leitura de um texto longo, além de um vídeo que ficou repetitivo em relação com a 

explicação da professora”. (Professor 20) 

 A leitura longa de um texto informativo, muitas vezes causa dispersão da turma. A 

escolha do texto é muito importante [...]” . (Professor 21) 

 “Achei legal a exibição das aulas. É uma maneira de repensar nossa prática, o que 

deu certo e o que precisa ser melhorado”. (Professor 23) 

 

A aula citada como ―cansativa‖ refere-se à aula sobre a nova reforma ortográfica. 

Alguns professores ainda comentaram (oralmente) a respeito da boa qualidade do texto 

trazido pela colega, mas mencionaram sobre ser muito longo para ser lido em voz alta e muito 

rápido, visto que teria um curto período de tempo. Sugeriram que o texto deveria ser 

disponibilizado ao aluno, caso a aula fosse dada em alguma das suas turmas, para uma leitura 

extraclasse. 

Ainda nesta seção, discutimos sobre a necessidade do planejamento adequado, 

considerando inclusive a questão ―tempo‖ e tipo de material disponibilizado pelo professor 

para ser usado em classe. Sabemos que um bom planejamento tem como uma das suas 

características a flexibilidade. É o professor que, no momento de sua aula, ao perceber como 

os alunos se comportam diante de uma dada atividade, pode decidir fazer as alterações 
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devidas no seu plano, exercitando sua escuta sensível, observando as reações dos estudantes e 

mudando a estratégia.  

No caso da ―leitura cansativa do texto longo‖, mencionada no comentário pelos 

professores que assistiram a aula, eles sugeriram que ―a professora deveria ter observado a 

turma, parado  a atividade e se fixado naquilo que realmente fosse mais significativo para o 

aluno aprender‖, segundo eles:  ―uso do hifen,  uso dos prefixos e algumas  regras de 

acentuação mais usuais‖.  

A esse respeito, Miranda (2008, p.30) colabora ao elencar alguns princípios 

importantes sobre o planejamento, sendo alguns deles aplicados ao contexto que estamos 

analisando: ―planejar de acordo com o tempo disponível; descentrar as próprias perspectivas, 

isto é, considerar o ponto de vista do outro; considerar o planejamento como processo 

constante [...]‖. 

Ao fim da exposição dos trechos dos comentários dos professores sobre as aulas dadas 

pelos seus colegas na disciplina Estágio Supervisionado I, vislumbramos o efeito da 

realização da atividade. No momento da leitura do último comentário (―Achei legal a exibição 

das aulas. É uma maneira de repensar nossa prática, o que deu certo e o que precisa ser 

melhorado‖), mais professores puderam opinar sobre a atividade, com um posicionamento 

crítico importante, lembrando que nem todas as aulas conseguiram atender à perspectiva do 

Letramento; mencionando que em muitos momentos só o professor monopolizou a fala, 

apresentando uma lista de regras gramaticais como às vezes fazem em sua sala em seu 

cotidiano; citando que alguns apresentaram exercícios estruturais de aplicação sistemática  das 

regras apresentadas e privilegiaram a escrita, não conseguindo  efetivar em todas as  aulas 

uma proposta interacionista de ensino que mesclasse oralidade, leitura e escrita; e que, em 

algumas aulas, não houve discussão ou muita participação oral do aluno, a não ser quando 

rapidamente solicitado.  

Mas, em contrapartida, e reconhecidamente produtivo, foi também o momento em que 

expuseram sobre a importância de participar de tal atividade, ampliando sua capacidade de 

observação, rememorando as aulas que contribuíram para revisar seus conhecimentos de 

forma lúdica e instrutiva; registrando os exemplos das aulas que mais exigiram o 

posicionamento crítico e opinião do aluno (a aula em que ocorreu um debate sobre jogos 

eletrônicos violentos e sua influência sobre os  usuários);confirmando que a postura do 

professor quanto ao conhecimento teórico sobre o  que ensina, a forma e os recursos 

escolhidos, a sensibilidade (ao ―prestar a atenção à reação dos alunos‖) são  aspectos 

fundamentais a serem considerados.  
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Foram unânimes sobre o efeito de uma prática reflexiva exercitada, ainda que em 

moldes não rigorosamente formais, antes, admitimos aqui, serem moldes simples os das aulas  

ministradas  em classe. Entretanto, mesmo de maneira informal, tais educadores disseram da 

singularidade e importância desta atividade, do fato de terem dado aulas (―algumas ainda tão 

mescladas das práticas tradicionais costumeiras que nós mesmos criticamos‖, na fala deles)  

sobre conteúdos que costumam  trabalhar em sala, mas  agora vendo tudo de um novo ponto 

de vista. Agora vendo a si mesmos como num espelho (quando assistiram aos vídeos 

gravados), percebendo-se, se autoavaliando, e avaliando a sua prática, a prática do outro, com 

um novo olhar, um olhar reflexivo. 

 ―Todo professor é reflexivo‖, afirma Melo (2008, p.94) quando discute sobre estágio 

na formação inicial de professores. E a mesma autora, também acrescenta mais algumas  

considerações em sua fala:  

 

[...] Pimenta (2002), em seu texto, analisa as origens, os pressupostos, os 

fundamentos e as características dos conceitos de professor reflexivo e 

professor pesquisador, [...]. A autora inicia sua reflexão com o seguinte 

questionamento: professor reflexivo: adjetivo ou conceito? Para Pimenta, os 

currículos de formação deveria propiciar o desenvolvimento da capacidade 

de reflexão. Mas que reflexão? Como formar o profissional reflexivo? 

(MELO, 2008, p.94). 

 

Tais perguntas também fazem parte da nossa inquietação de professor pesquisador. 

Trazemos agora Pimenta e Lima (2004, p.68), para elucidar  as indagações da citação anterior: 

 

A formação passa sempre pela mobilização de vários tipos de saberes: 

saberes de uma prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada, 

saberes de uma militância pedagógica, de saberes específico que coloca os 

elementos para produzir profissão docente, dotando-a de saberes específicos 

que  não são únicos, no sentido de que não são únicos, no sentido de que não 

compõem um corpo acabado de conhecimentos, pois os problemas da prática  

profissional  docente não são meramente instrumentais, mas comportam 

situações problemáticas que requerem decisões num terreno de grande 

complexidade, incerteza, singularidade e de conflito de valores (PIMENTA 

E LIMA, 2004, p.68). 

 

Percebemos, diante do relato desta experiência de aulas ministradas em sala com os 

professores no Curso de formação de Letras (Plataforma Paulo Freire), a consolidação de uma 

premissa relevante: a formação do professor  pressupõe o conhecimento teórico aprofundado 

sobre o tipo de conhecimento com o qual lida - neste caso, a linguagem; o conhecimento da 

realidade em que atua (a comunidade escolar onde trabalha); a confrontação entre a teoria 
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estudada, o contexto escolar vigente sobre o qual atuará enquanto docente e a prática 

pedagógica que pretende e planeja reflexivamente (além de com flexibilidade) delinear . 

Imbuídos aqui do mesmo espírito investigador próprio ao pesquisador por opção, 

como dissemos em seção anterior deste trabalho, passaremos à descrição do segundo e 

relevante momento da pesquisa, que ocorreu em duas salas de aula (uma do ensino 

Fundamental e outra do Ensino Médio - em escola pública) de duas diferentes professoras (P1 

e P2, respectivamente, como serão chamadas a partir de agora)do  já mencionado Curso de 

Formação e residentes na cidade de Itororó -Bahia. 

 

4.3.2 Campo de pesquisa - parte II:  as atividades didáticas aplicadas  em duas salas de 

aula (uma de Ensino Fundamental e outra de Ensino Médio)  

 

O campo de pesquisa- Parte II, constitui- se do relato sobre todas as atividades 

didáticas e práticas realizadas pela pesquisadora e pelas duas professoras selecionadas do 

curso de Formação de Professores  (Letras - Plataforma Paulo Freire), em duas salas de aula 

(uma de Ensino Fundamental e outra de Ensino Médio) de uma escola pública da cidade de 

Itororó - Bahia, durante o período de 12 a 13 de novembro de 2011(período de observação, 

reconhecimento da escola e dos alunos) e 26 a 28 de novembro de 2012 (período de aplicação 

das atividades).  

Salientamos mais uma vez, que os períodos de observação e aplicação das atividades  

não ocorreram de forma contínua e  em data anterior ao mês de novembro, em virtude dos três 

mês e meio de greve dos professores do estado. E mesmo quando do retorno da greve, em 06 

/08/2012, aguardamos a liberação da escola, pois era  necessário  esperar por mais um período 

de normalização das atividades escolares pós greve, retomada da sala de aula pelos 

professores  e regularização da frequência do são s alunos às aulas. 

É preciso ainda  informarmos aqui, que a carga horária de observação (10 horas) e 

aplicação das atividades didáticas  por sala, somou  um total de 25 horas. Registramos 

também que, tomando como base o que estabelece a resolução de Estágio  Supervisionado ( 

atividade prática)  do  Curso de Letras, tanto o  Curso regular da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (Letras Vernáculas e Letras Modernas), quanto o Curso de Formação de 

professor da Plataforma Freire,  são exigidas no mínimo 20 horas no campo de estágio.  

Foram 15 horas de aulas corridas, na modalidade de oficina pedagógica,  pois os 

alunos das Turmas 1 e 2  foram liberados pela direção do colégio e pelos seus professores das 

outras disciplinas, para participarem das ações  durante os três dias. 
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Nesse sentido, e considerando que as duas professoras colaboradoras (P1 e P2) como 

também a pesquisadora já possuem experiência de mais de 10 anos de docência, e que a 

proposta da pesquisa tenciona mostrar a eficácia (ou não) de uma prática didática orientada 

especificamente para o trabalho com oralidade, leitura e escrita na perspectiva do letramento, 

entendemos que a referida carga horária (25 horas) contemplava os objetivos da nossa 

proposta. 

Nesta seção, procederemos ainda ao detalhamento de alguns itens: perfil das duas 

professoras que colaboraram na pesquisa; as características gerais da escola onde as 

atividades foram realizadas; a escolha das turmas, bem como o perfil de cada uma delas; 

perfil das duas turmas de escola pública que participaram da pesquisa.  

 

4.3.2.1 Campo de pesquisa - parte II: Sobre as duas  professoras colaboradoras na pesquisa 

 

Definidas as colaboradoras da pesquisa entre os  vinte e dois professores do Curso de 

Formação (Letra - Plataforma Paulo Freire) que se disponibilizaram a participar, P1 e 

P2,respectivamente, uma do Ensino Fundamental e uma do ensino médio, solicitamos às 

mesmas, residentes no município  de  Itororó – Bahia, que em linhas gerais, durante nossos 

encontros específicos no curso de formação, falassem um pouco sobre  si e sobre suas turmas 

para que pudéssemos escolher as que fariam parte das atividades da pesquisa,  e para que 

nelas pudéssemos posteriormente realizar  as observações.  

Preferimos dispensar o uso de uma entrevista formal gravada, ou um questionário 

escrito aplicado a estas duas professoras neste momento. E não o fizemos por desacreditar 

nestes tipos de instrumentos de coleta de dados. Pelo contrário, o validamos como rica fonte 

de informações. Mas por entender que no caso específico desta pesquisa, e por dispor de 

tempo suficiente com as informantes para fazê-lo, ter um contato mais direto, mais dialógico e 

menos formal entre investigador e sujeitos, poderia trazer (e trouxe) informações e impressões 

(sobre o  que foi dito, o tom de voz, o silêncio, as lacunas da fala, ou as muitas  justificativas 

sobre uma dada questão) que um  papel (questionário escrito) jamais poderia registrar com 

inteireza de detalhes e real precisão.  

Escolhemos tal forma de recolhimento de dados, amparados pelo que nos apresentam 

Bodgan e Biklen (1994, p.134) sobre o assunto: 

 

Em investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de duas 

formas: Podem constituir a estratégia dominante para a coleta de dados ou 
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podem ser utilizadas em conjunto com  a observação participante, análise de 

documentos, e outras técnicas. Em todas as estas situações. Em todas  as 

situações, a entrevista é  utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 

intuitivamente uma ideia sobre a maneira como  os sujeitos interpretam 

aspectos do mundo. 

Nos estudos de observação participante, o investigador geralmente já 

conhece os sujeitos, de modo que a entrevistasse assemelha muitas vezes a 

uma conversa entre amigos. [...].Por vezes, a entrevista não tem  uma 

introdução; o investigador transforma aquela situação numa entrevista‖ 

(BODGAN E BIKLEN ,1994, p.134). 

 

Ambas trabalham em uma mesma escola pública  da cidade de Itororó onde ocorreu a 

pesquisa. P1 possui quase vinte e cinco anos no exercício da docência no Ensino 

Fundamental, tem curso de magistério e também é graduada em pedagogia. Relatou que gosta 

de ensinar. Tem turmas do 6º ao 9º do ensino fundamental com alguns alunos muito bons, 

interessados, produtivos, participativos.  Mencionou que atualmente sente dificuldade em se 

adaptar ao novo perfil das turmas: ―alguns jovens que não parecem tão dispostos a estudarem, 

sendo, por vezes, desatenciosos, desinteressados ou desmotivados, por mais que o professor 

tente levar algo novo‖.  

Sabedora do objetivo da pesquisa (verificar se uma prática docente voltada para as 

atividades de oralidade e letramento, incluindo a leitura e a escrita, ainda que em um curto 

período de tempo) da qual participa como colaboradora,  P1 informa que a maioria das turmas 

não possuem muitos problemas com relação à leitura, interpretação, ou escrita. Entretanto, 

menciona que possui uma turma de 8º ano conhecido como ―um problema na escola‖. 

Segundo a professora, os alunos demonstram não gostar da escola, tendo atitudes destrutivas 

constantes até contra o patrimônio escolar. Ainda se negam a participar dos projetos da escola 

(por exemplo, gincana, jogos, concursos), e conversam muito durante a aula, não 

demonstrando muita motivação ou interesse nas aulas.  

P1 admite conceber a terceira concepção de linguagem (Linguagem como meio para a 

interação verbal – a interacionista) como a ideal para ser adotada por um professor, 

principalmente da área de língua portuguesa. Contudo, frisa quão difícil é adotar tal 

concepção na prática por vários fatores, dentre eles, o reconhecimento de que ―tal tendência 

exige muito do professor quanto ao diagnóstico de cada aluno e acompanhamento; necessita 

de planejamento constante e criatividade; e que para um profissional da educação cuja carga 

horária é não menos que 60 horas, desenvolver um trabalho como deveria ser nessa tendência  

se torna muito difícil, por isso, na maioria das vezes prevalece o que é tradicional‖ . 
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P2 (com experiência no Ensino Fundamental, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

e no Ensino Médio), com mais de dez anos de docência, fez curso de Magistério; e por 

questões de ordem administrativa e política, seguindo as determinações dos seus superiores,  

assumiu  também um  cargo de cunho administrativo na mesma escola, antes do período 

eleitoral de 2012).Reforçou  na sua fala  sobre o nível de qualidade do colégio, das turmas de 

Ensino Médio que, segundo a mesma, são ótimas e muito participativas, com  ―alunos que 

gostam muito de falar, discutir e escrever‖. Mencionou sobre a única turma de terceiro ano, a 

menor turma da escola: ―uma turma com alunos bons, mas  com um perfil totalmente 

diferente dos de 1ºe 2º  anos do ensino Médio. Participam quando solicitados mas, no geral, 

são bem mais calados que os das outras turmas‖.  

Dividindo o tempo entre atividades administrativas da escola, sala de aula e atividades 

acadêmicas no Curso de formação, P2 demonstrou também completo envolvimento com a 

dinâmica escolar (resolvendo demandas da secretaria da escola todo o tempo), e certa 

autoridade diante dos alunos, quando passeava pelos corredores chamando- os  pelos próprios 

nomes, ou solicitando um determinado favor, ao qual eles prontamente demonstravam 

disposição  em atender.  

        

4.3.2.2 Sobre a escola onde foi realizada a pesquisa 

 

Decididos a não mencionar na pesquisa o nome da referida escola, e preservando a 

identidade dos sujeitos envolvidos, apresentaremos apenas os dados gerais disponibilizados 

pela direção.        

Localizada em lugar de fácil acesso e próxima ao centro, com 1015 alunos 

matriculados nos três turnos, a escola atende a alunos de Itororó e da zona rural, (povoado de 

São José, e distritos próximos, como também a alunos que moram em fazendas dos 

arredores).   

Dispõe de uma biblioteca que, no período das observações e na semana das atividades 

didáticas nas salas de 8º ano do Fundamental e 3º ano do Ensino Médio, não estava 

funcionando por que servia de espaço para guardar alguns materiais enquanto ocorria uma 

reforma na escola. Possui um laboratório de informática com dez computadores, uma sala de 

professores com dois banheiros (o masculino e o feminino), uma secretaria, uma pequena  

sala da direção, dois banheiros(o masculino e o feminino –  bem limpos) para os  alunos, a 

cozinha  - onde a merenda dos alunos é preparada.  
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A escola não possui uma quadra própria, utiliza a quadra de uma escola vizinha e 

também não tem uma sala de atendimento especial. Disponibiliza aos professores os seguintes 

recursos: retroprojetores, aparelho de DVD, uma televisão, e possui apenas um aparelho de 

data show.       

 

4.3.2.3 Sobre a escolha das turmas para realizar as atividades didáticas durante a  pesquisa 

 

Apresentaremos nesta seção o como se deu o processo de escolha das duas turmas  

para a realização da pesquisa, e em seção posterior, os gráficos com um  detalhamento mais 

apurado sobre o perfil  das referidas turmas 

Lembramos que a questão central desta pesquisa é investigar se uma ação docente 

pautada na relação entre oralidade e letramento, incluindo atividades de leitura e escrita, na 

perspectiva da concepção interacionista da linguagem, pode acelerar o processo de letramento 

do aluno. Explicitando aqui que não nos propomos à redundância, ao citarmos letramento 

aliado a atividades de leitura e escrita. Pois sabemos, tanto há diferentes tipos de letramento 

(escolar, social, autônomo (KLEIMAN, 2001, P.25), quanto a possibilidade do letramento  

também em diferentes níveis ( FERRARO (2005), comentado por Souza (2011, p.2). 

Retomamos tais considerações por adentrarmos no Campo de Pesquisa – parte II, cujo 

contato direto com os alunos de duas turmas de escola pública (uma de ensino Fundamental e  

a outra do ensino Médio) ,respectivamente, alunos das duas professoras (P1 e P2) do Curso de 

Formação (Letras-Plataforma Freire), nos deram  um  rico material que consolidada ainda 

mais (além do material produzido pelos dos professores do curso supracitado), o corpus desta 

pesquisa. 

É de fundamental importância registrarmos sobre a escolha das turmas, que o fator 

determinante para optar por uma das turmas entre o 5º ao 9º ano, e uma das  turmas entre as  

de ensino médio (duas de  1º ano, duas de 2º ano  e uma de 3ºano),  foi  tanto a descrição  feita 

pelas  professoras sobre o perfil das turmas, somado ao que presenciamos durante o período 

de observação (12-13/11/2012), quanto ao fato de intentarmos explorar: 

 As possibilidades da aplicação da metodologia sugerida pelos autores, Schneuwly e 

Dolz (2011, p.42) que orientam a utilização de gêneros orais e escritos, preparando os 

alunos para dominar a língua em situações variadas, propiciando o desenvolvimento 

do comportamento discursivo consciente e voluntário, favorecendo as estratégias de 

autorregulação, além de ajudá-los a construir uma representação de atividades de fala 

e de escrita em situações complexas;  
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 A prática dialógica apresentada por Silveira (2003), quando explana sobre o método 

filosófico para crianças, inspirado nas ideias de Mathew Lipman (filósofo americano), 

que consiste em desenvolver uma prática que estimule o aluno ao raciocínio, à 

participação oral, discutindo, argumentando, desenvolvendo o espírito crítico - 

reflexivo frente à exposição de diferentes temas ou assuntos. Pode ser aplicado em 

diferentes séries para e todas as faixas etárias, inclusive para os ainda não 

alfabetizados. 

 

Considerando que uma das duas turmas do 8º ano do ensino Fundamental (turno 

matutino) fora caracterizada por P1, como a  ―a turma problemática da escola, a que não 

participava dos eventos, com vários alunos repetentes, que não gostava da escola, que 

danificava o patrimônio escolar, e que demonstrava desinteresse e pouca participação durante 

as aulas‖, como já detalhamos no item ―3.3.2.1, sobre as professoras envolvidas na pesquisa”, 

decidimos então apostar neste desafio.  

Escolher tal turma (de agora em diante chamaremos aqui de Turma1)  para aplicar as 

atividades, investigar de perto o quadro delineado pelos docentes quanto ao perfil da turma, 

por em teste nossa questão de pesquisa, apesar de saber que o tempo era curto, e que talvez, a 

razão da desmotivação explícita dos alunos poderia estar relacionada ao longo período de 

greve, entre outros fatores. Outro fator importante se deve ao fato de que, para o trabalho mais 

aprofundado com diferentes gêneros textuais, seria necessário que os alunos já lessem e 

escrevessem em nível satisfatório para participar das atividades de leitura e escrita. 

Fortalecemos ainda mais nossa decisão, quando, no primeiro dia de observação 

(12/11/2012), em encontro com os demais professores de outras disciplinas do ensino 

Fundamental, na sala dos professores, ao sermos apresentados pela direção da escola e 

procedermos à breve apresentação da nossa intenção de pesquisa, esclarecendo que 

estaríamos em sala junto com as regentes aplicando atividades didáticas na turma do 8º ano do 

Ensino Fundamental (explicitamos a eles qual, mas não declaramos aqui para mantermos a 

identidade dos sujeitos preservada). 

Foi neste momento que escutamos os comentários: ―Nas turmas do fundamental?!‖  E 

a partir daí,  mais uma série de observações não muito amistosas de algumas professoras, 

palavras as  quais, por uma questão de ética, preferimos não  expor aqui, sobre  a ―qualidade‖ 

desses alunos, e sobre o fato de nós termos a intenção de estar ali realizando as atividades. 

Estava assim acertada uma parte do processo: uma das turmas seria esta do 8º ano do 

Ensino Fundamental. Com trinta e cinco alunos matriculados no início do ano, porém,  
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verificamos que o número de alunos, de fato, frequentes nas  aulas havia diminuído, segundo  

informação dada pela professora (P1), eram  agora em torno de 25 a 27. Atribuímos tal 

diminuição na frequência à questão do longo período de greve (115 dias) dos professores do 

Estado, a qual terminou no dia 03/08/2012. Mesmo iniciando as aulas no dia 06/08/2012, 

demorou também o período de readaptação dos alunos, a reorganização da rotina escolar, a 

retomada das aulas e dos conteúdos. Alguns alunos da zona rural, inclusive, não retornaram 

mais, segundo informações dadas pelos alunos do 8º e do 3º ano. 

No período de observação das turmas (12 e 13/11/2012), tivemos a oportunidade de 

entrar em todas as salas Ensino Médio, sendo apresentados pela diretora a cada uma das 

turmas, observando a dinâmica da turma, conhecendo os alunos. Realizamos visitas nos 

turnos matutino e vespertino. Tais visitas foram de fundamental importância para a escolha da 

segunda turma – o 3º ano do Ensino Médio - do turno vespertino (que agora será chamada 

de Turma 2).       

Verificamos que havia um número pequeno de alunos  nesta turma, em relação às 

demais turmas da escola, de fato, depois do longo período de greve (115 dias) dos professores 

do Estado, que terminou no dia 03/08/2012, mesmo iniciando as aulas no dia 06/08/2012, 

demorou também o período de readaptação dos alunos, a reorganização da rotina escolar, a 

retomada das aulas e dos conteúdos. Alguns alunos da zona rural, inclusive, não retornaram 

mais, segundo informações dadas pelos alunos das duas turmas. O número de alunos 

matriculados no terceiro ano era de mais de 25 no início do ano, entretanto, no período das 

atividades de pesquisa (no mês de novembro de 2012), fomos informados que a frequência 

oscilava entre 15 a 20 alunos.  

Ao visitarmos a Turma 2 (3º ano do Ensino Médio), observamos que os alunos  se 

mantinham calados durante  toda  a aula de geografia. Silenciosos, prestavam a atenção nas 

explanações. Quando fomos apresentados à classe, eles se voltaram para ver quando fomos 

anunciados pela professora (P2), e logo depois, retornaram às suas atividades. O silêncio nesta 

sala de aula, em contraste com todas as outras turmas observadas, foi algo que nos chamou a 

atenção. E considerando que possuía o número menor de alunos, isso viabilizaria melhor a 

aplicação e análise das atividades, decidimos por escolher esta turma também para a 

realização da pesquisa.   

É preciso elucidar ainda, que a escolha de duas turmas se justifica em função das 

nossas intenções investigativas preverem atividades que deveriam ser desenvolvidas por 

alunos que  já leem e  escrevem – alunos de 8º ano  do ensino Fundamental, já provavelmente 

leitores e produtores de textos orais e escritos, como sugerem os termos  dispostos nos 
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Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental 

(BRASIL, 1998, p. 23) para  este nível de escolaridade.  

Sabíamos, contudo, pelas informações disponibilizadas por P1, que os alunos da 

Turma 1, apresentavam resistência à produção de textos escritos e que nos textos destes 

alunos, tanto a escrita quanto a oralidades não estavam em plena consonância com  os termos 

do que sugerem  os PCNs  supracitados (BRASIL, 1998,p.23), principalmente quanto à 

capacidade de argumentação, pensamento crítico, questionamento da realidade, e reflexão 

sobre a linguagem, adequações  de  uso em diferentes contexto (BRASIL,1998,p.7-8,27,50-

53).Ou seja, uma plena expressão do sujeito letrado, na perspectiva escolar e na  social. 

No caso dos alunos do 3º ano do Ensino Médio (Turma 2), que também já leem e 

escreve, e   dos quais   espera-se  ainda mais, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Língua Portuguesa para o Ensino Médio: deveriam estar saindo dos  doze anos de 

escolaridade, doze anos de vivência no ambiente escolar também  aptos a utilizarem a língua 

satisfatoriamente e em diferentes contextos,  como protagonistas do processo de ensino – 

aprendizagem, analisando, interpretando e  aplicando os recursos da língua (BRASIL, 2000, 

p.8). 

Muito elogiados pelo corpo docente do colégio, os alunos do 3º ano foram  

mencionados como ―a melhor turma‖ da escola. Uma turma de alunos interessados, que 

participam de vários projetos escolares e alguns alunos se destacam também nos esportes 

(vôlei, futebol e handball). Quanto ao nível de participação oral e discussão, porém, foi -nos 

dito  tanto por P2, quanto por eles mesmos, que participam quando solicitados. Esta 

informação também foi um dos fatores que influenciaram na escolha desta turma, já que nosso 

foco é a verificar a relação entre a oralidade (associada às demais atividades de leitura e 

escrita) e o nível de letramento.          

Tendo assim definidas as especificidades do processo de escolha das duas turmas, 

passaremos à descrição do perfil das mesmas por meio de gráficos que ilustram o resultado de 

do questionário de sondagem aplicado.   
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Como disse Bakhtin, a relevância da palavra citada do 

outro é tão grande em nossas vidas que mais da metade 

de nossas palavras vem do outro, da referência a ela, da 

ressonância da sua voz, da citação da sua palavra. 

(BRAIT, 2009, p.133) 

 

5.1 COLETA E ANÁLISE DE DADOS – PARTE I: RESULTADO DO QUESTIONÁRIO 

DE SONDAGEM APLICADO  NA TURMA 1 (8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

 

Compreendemos que penetrar no campo de pesquisa é uma experiência instigadora e 

de responsabilidade.  São muitas as variáveis que se insurgem despertando nossa atenção e 

exigindo critérios de seleção apurados, para que não excluamos informações cruciais do 

processo de investigação, e para que registremos todos os dados relevantes vinculados à 

questão de pesquisa. Neste caso: averiguar se um trabalho docente voltado para a 

oralidade (por meio de atividades didáticas planejadas, contextualizadas e da discussão de 

temática presente em diferentes gêneros  textuais), aliado á leitura e escrita ( já recorrentes 

na escola), influenciam no desenvolvimento do  nível de letramento escolar e social do 

aluno.   

Adotando mais uma vez os pressupostos teóricos relativos à pesquisa qualitativa e 

análise do campo de investigação, dos autores Bodgan e Biklen (1994), assumimos, neste 

momento da pesquisa, o questionário de sondagem como um objeto de investigação ou, na 

fala dos referidos autores, ―especulação‖ (no sentido positivo), para que pudéssemos recolher 

com mais precisão pormenores de fatos relevantes para nosso estudo. Arriscando - nos em 

terreno não conhecido e alheio, responsavelmente, e, como sugerem os autores  referenciados 

(BODGAN E BIKLEN,1994, p.218),  ―sem  medo‖: 

 

Não tenha medo de especular. A falta de confiança que o investigador 

geralmente sente na sua primeira tentativa de investigação torna-o muitas 

vezes demasiado cauteloso relativamente à elaboração de ideias. A 

preocupação em clarificar pormenores e fatos pode oprimir o investigador. 

[...]. Os que se iniciam na investigação qualitativa sentem-se muitas vezes 

culpados ao especularem, aconselhados que foram  a não fazerem afirmações 

até terem certeza que esta são verdadeiras. Contudo a especulação é 

produtiva para esta abordagem de investigação. Ajuda-os a assumirem os 

riscos necessários para o desenvolvimento de novas ideias. [...] (BODGAN 

E BIKLEN, 1994, p.218-219). 
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5.2 DADOS REFERENTES AOS ALUNOS DA TURMA 1 ( 8º ANO - FUNDAMENTAL) 

 

O questionário de sondagem (em anexo), com18 perguntas, sendo 10 objetivas e 8 de 

caráter discursivo, foi aplicado no dia 26/11/2012, na turma  do 8º ano do Ensino 

Fundamental (Turma 1). 

Segundo a professora, a frequência dos alunos varia entre 25 alunos a 27 alunos, 

entretanto, por conta das atividades de eleição do colegiado de alunos na data supracitada, 

apenas 18 deles estavam em sala e responderam ao questionário.    

Preferimos manter apenas os registros das respostas destes alunos, já que os demais, 

mesmo recebendo o questionário em momento posterior, não devolveram. É importante 

registrar que nos dias subsequentes relativos à atividade prática da pesquisa (27 e 28/11/2012) 

a frequência foi maior, 22 alunos. 

Das 18 perguntas contidas no questionário, apresentaremos 13 com informações 

quantitativas dispostas em figuras e seguida de análise correspondente. As demais serão 

analisadas discussivamente. 

Passaremos à apresentação dos dados, bem como a análise dos itens correspondentes. 

A partir de agora, ao mencionarmos na análise alguma informação sobre algum aluno 

participante da pesquisa, utilizaremos a letra ―A‖ de aluno, mais um número correspondente 

(por exemplo, A1, A2...). Este número será aleatório em cada questão, ou seja, A1 não é uma 

identidade fixa, pois nosso objetivo no trabalho não é fazermos uma análise psicológica e 

específica de cada sujeito. Nos concentraremos no que refletem os dados obtidos em 

congruência com o nosso objeto de pesquisa, não nas particularidades da  identidade do 

sujeito colaborador. Nesse sentido, vale salientar que a ordem A1, A2, A3(...) não seria 

relevante para a compreensão dos dados. 
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 Figura 1 

56%

44%

Sexo - 8
 

ano

8º ano masculino 8º ano feminino

         
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de  pesquisa.  

 

Observamos na figura 1 que o números de meninos na turma é maior que o de 

meninas. Mesmo no segundo e terceiro dias (27 e 28/112012) da aplicação das atividades 

didáticas em que em que a frequência foi maior (22 alunos) que no primeiro dia (18 alunos), 

tal estatística foi mantida: dos que chegaram depois, 3 eram meninos e 1 menina. 

Tal dado tão explícito quantitativamente, e talvez por isso algumas vezes percebido 

como algo que dispensaria maiores explicações, nos levou a buscar referências que pudessem 

contribuir de forma elucidativa, considerando questões de gênero no contexto escolar. Para 

tanto, tomamos por base algumas considerações de Grossi (1993, p.124, 127, 132,134), 

respectivamente: 

 

[...] gênero é uma coisa atribuída ao corpo de homem e corpo de homem e 

corpo de mulher, que nasce com o sexo diferenciado, e a outra coisa é que 

isso é atribuído a ser homem e ser mulher, que variará de cultura para cultura 

[...].  

Esta é uma função fundante da cultura: troca entre grupos culturais se dá 

pelas mulheres ou pelos homens. Pela troca a gente aprende [...]. 

Ainda há muito a fazer para romper com a lógica racionalista que 

desconhece a subjetividade no poder com a ciência neutra, com as 

dicotomias entre passividade-atividade, natureza-cultura e sobretudo para 

vencer a reprodução das relações inadequadas de gênero  na escola.[...].Se 

entendemos que gênero é uma construção sócio-antropológica, é impossível 

continuar concebendo a escola alheia a esta problemática. Portanto, uma 

tarefa nova e desafiadora se inclui na reinvenção que a escola está a exigir. 

(GROSSI, 1993, p.124, 127, 132,134) 

 

A fala de Grossi explicita o engendramento da relação do gênero com a cultura, e se a 

escola é lugar de construção de identidades e   apropriação de culturas, não deve se eximir de 
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propiciar  a quebra de paradigmas não democráticos nas relações de interação  e de gênero, e 

a reflexão sobre os preconceitos a tais questões vinculados.  

Verificamos, desde o período de observação, que meninos e meninas distribuem-se no 

espaço da sala de aula de forma a concentrar o maior número de meninos sentados do lado 

direito e, e o grupo de meninas do lado esquerdo. Em raros momentos sentaram-se próximos 

por exemplo, no momento de assistirem a um filme. Entretanto, apesar dessa aparente divisão 

do espaço, a turma não demonstrou um comportamento competitivo, mas sim muito crítico 

uns para com os outros. Criticando a fala do outro (principalmente das meninas) no momento 

em que alguém emitia opinião, dizendo frases em voz alta sobre o colega do tipo, ―você não 

sabe de nada‖, e ―olha lá, só pra dizer que sabe‖. Alguns fizeram questão de citar alguma 

característica com intenção depreciativa sobre algum colega, por exemplo, ―esse aí mora 

perto da boca, professora‖, ele quis dizer ―boca de fumo‖. Observamos ainda que os meninos 

são os que mais conversam paralelemente e em voz muito alta. Algumas meninas gritavam 

para serem ouvidas. 

Percebemos que tais atitudes faziam parte da rotina deles, o que foi confirmado pela 

professora. Inclusive a mesma, cada vez que se dirigia à turma era tratada com certa 

hostilidade.  

É nesse quadro que se configura uma necessidade, a de a escola cumprir um papel que 

lhe cabe, como afirma Carvalho (2000, p.85): 

 

Tradicionalmente, a escola tem sido utilizada para socializar as regras e os 

padrões de comportamentos dominantes, especificamente em relação aos 

papéis sociais. As qualidades das pessoas têm sido delimitadas e 

cristalizadas em masculino ou feminino, a partir do corte cultural presente na 

educação diferenciada tanto na família, como na escola. (grifo do autor) 

(CARVALHO, 2000, P.85). 
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 Figura 2 

41%

17%6%

12%

18%

6%

Idade - 8° ano 

14 anos 07 15 anos 03 17 anos 01 13 anos 02 16 anos 03 10 anos 01

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário  

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de  pesquisa.  

 

A diversificação da faixa etária se configura em uma questão importante. Há alunos 

dos 10 a 17 anos de idade em uma única série. Lembrando que esta Turma 1 foi caracterizada 

como uma ―turma cheia de problemas‖, pelas idades observadas no gráfico, vemos  que há 

vários alunos repetentes. As diferenças de foco de interesse, maturidade, e comportamento 

também oscilam de uma faixa etária para outra. Segundo o Ministério da Educação, a idade de 

um aluno do 8º ano deve ser de 13 anos (BRASIL, 2009, p.12). Não, 10, 15, 16 ou 17, como 

vemos na figura 2.  

De acordo como que apontam os autores Machado, Gonzaga e Firpo (2003, p.4-5)  

 

[...] diferenças de idade existentes dentro das turmas podem explicar de 

forma significativa diferenças de proficiência entre alunos da mesma escola 

e identificamos que essa dispersão etária importa mais à medida que o 

professor tem um menor nível de qualificação (baixo grau de escolaridade e 

de experiência) [...]. 

A defasagem idade-série significa que a criança não está na série apropriada 

para a sua faixa etária. Na série em que ela está matriculada, existem 

crianças de idade inferior. Em turmas com maior dispersão de idade, as 

dificuldades de se implantar projetos comuns de aprendizado são mais 

expressivas, tendo em vista que há uma maior diversidade de interesses. 

Coexistem no mesmo espaço alunos mais velhos e mais novos. Nessas 

condições, o papel do professor pode ser fundamental para minimizar essas 

diversidades (MACHADO; GONZAGA; FIRPO, 2003, p.4-5). 

           

A professora (P1) mencionou a constante dispersão por parte da turma durante a aula 

em vários momentos. Muitas conversas paralelas e desinteresse às vezes. Logo, as afirmações 
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dos autores Machado, Gonzaga e Firpo (2003) demonstram que a defasagem idade-série 

constitui-se em um problema não só para o aluno, mas também para o regente. E no caso da 

Turma 1 (8º ano), como dissemos,  a característica de ser uma turma tida pelos professores 

da escola como ―turma-problema‖, encontramos um quadro delineado não só na escola 

pesquisada ,mas bastante comum em diferentes espaços escolares no Brasil: alunos repetentes 

colocados em uma única sala de aula, separados dos demais ( dos melhores, como já ouvimos 

em algumas instituições escolares). 

Em reportagem da Revista Época publicada em 15/09/2012, Pinho (2012) dimensiona 

o quanto a repetência representa no Brasil uma questão pendente no sistema educacional 

público: 

 

Educação: estudo reforça a ideia de que a repetência prejudica o aluno A taxa de 

repetência no Brasil está mais próxima da realidade da África Subsaariana 

que de qualquer outra região do planeta. 

Quando o assunto é educação, há um ranking internacional em que o Brasil 

fica no topo. Não é o de matemática, leitura ou ciências. Nessas disciplinas, 

os alunos brasileiros estão no 53o lugar entre 65 países avaliados. Na lista da 

repetência, de quem mais reprova, o país sobe para a quarta posição. A taxa 

de repetência no Brasil está mais próxima da realidade da África Subsaariana 

que de qualquer outra região do planeta. No ensino fundamental, dez em 

cada 100 alunos são barrados a cada ano, principalmente nas escolas 

públicas. No médio, 13 em 100 foram reprovados em 2011, o maior nível 

desde que a estatística passou a ser divulgada, em 1999. Se tudo continuar 

como está, o prognóstico para esses alunos é temerário, revela um novo 

estudo da organização Todos Pela Educação. O trabalho comprova com 

estatísticas abrangentes aquilo que os educadores já intuíam: a repetência 

compromete o aprendizado do estudante para o resto da trajetória escolar. 

Para chegar a essa conclusão, pesquisadores da entidade usaram dados da 

Prova Brasil, do Ministério da Educação, que avalia em português e 

matemática todos os alunos das escolas públicas de ensino fundamental. 

(PINHO 2012, p.1) 

 

Ainda cabe aqui registrarmos que, durante o período de observação, vimos alguns 

alunos mais maduros convivendo com alunos cujo comportamento demonstrava ações 

características de crianças de uma faixa etária menor: subir na carteira no meio da aula para 

cantar, fazer bolinhas de papel e soprar com a caneta atingindo outros colegas, desenhar por 

um longo período durante a aula, chupar pirulito o tempo inteiro. Neste contexto de sala de 

aula, um professor experimenta um desafio diário: cumprir as orientações de um currículo 

predeterminado, e atender (também) metodologicamente as necessidades e demandas de uma 

turma que, entre outras diferenças, é muito heterogênea quanto à faixa etária. 
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 Figura 3 

83%

17%

Você gosta de estudar?

Sim 15 Não 03

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de pesquisa.  

 

Considerando a repercussão das características dos alunos da Turma 1 entre os 

professores: turma difícil, desmotivada, com alunos que já danificaram o patrimônio escolar, e 

com defasagem explícita de idade- série, detectamos  na figura 3 uma realidade adversa: seria 

esperado que tais alunos declarassem que   gostam  de estudar? E se de fato eles gostam de 

estudar, como declararam, o que contribui para um desempenho em sala que não traduz o 

gosto pelos estudos? Ou poderíamos mudar a pergunta: por que tantos alunos que gostam de 

estudar são repetentes (14 dos 18 que responderam ao questionário), e desmotivados? E qual 

seria o motivo dos três alunos não gostarem? 

Para respondermos à primeira pergunta, adiantamos que durante o período da 

aplicação das atividades didáticas (sobre as quais explicitaremos em detalhes em seção 

posterior), a maioria dos alunos presentes demonstrou muito interesse ao assistirem e 

comentarem os dois filmes assistidos, resistindo um pouco no momento da escrita (e sobre 

esta questão explicitaremos também mais apuradamente quando do detalhamento do período 

em sala com os alunos. Estes permaneceram na escola, na sala, realizando as atividades 

conosco, mesmo quando todas as demais turmas foram liberadas por conta da eleição de 

colegiado  de alunos e de professores, e de espontânea vontade, pois foram informados que 

nãos seriam obrigados.  

É fato que os alunos da Turma 1 estavam diante de uma situação nova, saindo de uma 

rotina escolar sem sair da escola, com a presença de mais uma professora (a pesquisadora). 
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Como sabemos, ―o novo‖ sempre desperta o interesse dos seres humanos e talvez este tenha 

sido um fator que fez com que estes alunos mudassem seu comportamento.  

Torre (1999) afirma que o desinteresse ou desmotivação dos alunos ―afeta diretamente 

professores e alunos em função das áreas de estudo, dos níveis do sistema educacional e das 

características socioculturais de quem aprende, entre outras variáveis" (TORRE, 1999, p. 07). 

O mesmo ainda acrescenta ―que alguma coisa se pode fazer para que os alunos recuperem ou 

mantenham seu interesse em aprender" (TORRE, 1999, p. 09). 

Convidados a justificarem sobre a razão de gostarem  de estudar, os alunos escreveram 

que estudar ,―garante um futuro melhor, garante um emprego, traz conhecimento  e é muito 

bom‖. Fica evidente nas respostas dos alunos, assim como já é corrente na sociedade de uma 

forma geral, a vinculação do conhecimento da língua com a possibilidade de ascensão social. 

Como GNERRE (1988, p.6-7) já mencionava em seus escritos sobre linguagem e poder: ―A 

variedade linguística de uma sociedade vale o que valem seus falantes, este é um reflexo do 

poder e da autoridade, valendo-se em termos internos numa dada sociedade‖. 

 

Figura 4 

11%

47%

42%

O que você costuma fazer nas horas vagas?

Ler 02 Assistir Tv 09 Outra atividade 08

 
 Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de  pesquisa.  

  

Levando em consideração que Itororó é uma cidade do interior, pequena e com poucas 

opções de lazer, os jovens da cidade costumam ir para a principal praça local para 

conversarem com os amigos. Muitos jovens da cidade também, segundo relato dos alunos da 

Turma1 em sala, são assíduos frequentadores das lan houses, pois, a grande parte deles não 

possui um computador em casa. Na Turma1, por exemplo, quando perguntamos quantos 

usavam o computador em casa, apenas três entre os alunos presentes afirmaram possuir um 
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em sua casa. Logo a opção mais acessível é assistir televisão, usar o computador, ou praticar 

algum esporte (futebol, handball, tênis de mesa e baleado) como relataram. 

 

 Figura 5 

11%
0%

89%

Você gosta de ler?

Sim 02 Não 0 As vezes 16

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de  pesquisa.  

 

O gosto da Turma 1 pela leitura demonstra um aspecto positivo. 89% dos alunos 

declaram que gostam de ler ―às vezes‖ e, a partir disso, podemos inferir que, a depender de 

qual seja o material de leitura, eles poderão ter maior ou menor interesse em ler. Atentamos 

para o fato de que a biblioteca da escola não estava funcionando no período das observações 

(12 e 13/11/2012) nem no período da aplicação das atividades didáticas (26 a 28/11/2012), 

por conta de uma reorganização de salas e limpeza do colégio. Mencionaram oralmente que já 

usaram livros da biblioteca para fazer trabalhos escolares mas  não costumam  pegar livros da 

biblioteca para ler com frequência. 
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 Figura 6  

7%
7%

22%

15%

4%

30%

15%

O que você gosta de ler?

Jornal 02 Gibi 02 Poesias 06 Romances 04 Contos 01 Bíblia 08 Revistas 04

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de  pesquisa.  

 

Como visualizamos na figura 6 a bíblia é o livro mais lido entre eles. Sabemos que o 

texto bíblico não se trata do tipo mais simples de leitura para um jovem ou adolescente, 

devido à sua linguagem formal, impregnada de metáforas e delineada por um contexto que  

muitas vezes  abriga múltiplas interpretações, a depender das intenções de quem as  usa. 

Como a cidade de Itororó, de uma forma geral, comporta um número significativo de 

católicos praticantes, segundo depoimento de líderes religiosos ligados aos grupos católicos 

(tradicionais e carismáticos) ali presentes, e com vários grupos de jovens atuantes, além de 

um crescente movimento evangélico, devido à presença de algumas denominações 

recentemente ali estabelecidas, podemos perceber que a leitura de cunho religioso exerce 

significativa influência nos alunos da Turma 1. Inclusive, vários deles se declararam 

evangélicos e por vários momentos durante o período em que ali estivemos, fizeram menção 

ao nome de Deus em sua fala. Como vimos nos dados, poucos alunos leem jornais, a maioria 

vê os jornais televisivos, aos quais têm livre e frequente acesso. Ao perguntarmos oralmente 

sobre qual assunto costumam ler nos jornais, responderam: ―páginas policiais, resumo de 

novelas, notícia de artistas e,  por último, notícias importantes sobre o Brasil ou o mundo.    

Ao serem perguntados na questão subjetiva de número 6 do questionário sobre qual 

foi o último livro que leu, 6 alunos ( de A1 a A6) mencionaram novamente a bíblia. E sobre 

os demais: A7(aluno 7) leu gibi, A8 disse ―nenhum a não ser o da disciplina‖, A9 leu ―Diário 

de um Vampiro‖, A9 leu ―A estrela‖, A10 leu ―Sinde‖, A11 leu  ―Contos de Machado de 

Assis‖, A12 leu ―o livro de geografia‖, A13 leu o romance ―Amanhecer‖, A14 leu o livro 
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―365 histórias para cada dia do ano‖. Os demais, disseram, histórias da bíblia sobre Jesus e 

jornais. 

Na sétima pergunta do questionário indagamos se eles gostavam de como a leitura era 

orientada na escola, 5 alunos disseram ― não trabalhamos leitura na escola‖; dois disseram que 

gostam ―mais ou menos‖, sendo que um destes  registra que gostaria ―que os professores 

tivessem mais paciência com as pessoas que têm dificuldades‖. Perguntamos a esta aluna 

especificamente, se a dificuldade mencionada era de ler em voz alta ou de ler e compreender, 

a aluna respondeu ―os dois‖. 4 alunos disseram que não gostam da forma como a leitura é 

orientada na escola. E 2 alunos disseram que ―gostam‖. 

A professora (P1) explicou que trabalha a leitura por meio de textos lidos em sala para 

que eles dissessem o que compreenderam e respondessem às perguntas de interpretação. 

Alguns contos também foram trabalhados (leitura feita pelos alunos) e atividade na qual eles 

respondessem sobre os personagens e o enredo da história. Os demais livros que eles leram e 

mencionaram no questionário foram lidos por interesse  próprio. 

Tomamos aqui as considerações de Cintra (2011, p.199) sobre a leitura na escola: 

 

[...] a leitura ainda vem sendo ignorada ou tratada como obrigação, servindo 

como meio de avaliação do aluno, a partir da obtenção de repostas e 

perguntas, muitas vezes irrelevantes, em lugar da busca de situações 

dinâmicas d criação, de expressão individual, de discussões substantivas. 

Salvo exceções, a escola vem ―trabalhando‖ (grifo da autora) leitura para ela 

mesma, de sorte a não desafiar o estudante a fazer leituras produtivas 

(CINTRA, 2011, p.199). 

 

De fato, no contexto educacional geral, como apresentam algumas pesquisas na área 

de leitura (CINTRA, 2011,199), alguns alunos dizem que não gostam de ler pelo fato de não 

verem na prática de leitura por meio da escola, uma atividade produtiva, prazerosa, 

significativa. No caso dos alunos da Turma 1 as leituras mencionadas foram relacionadas na 

sua maior parte com seus interesses pessoais (bíblia, romances e jornais para saberem de 

alguma notícia). Uma proposta de ensino ou trabalho com a leitura que comece a priorizar de 

fato o interesse do leitor, aproveitando suas sugestões, e também enriquecendo com outras 

importantes para sua formação enquanto indivíduo crítico e letrado, seria  um começo para a 

escola desenvolver a formação de um leitor com competências mais abrangentes.  

Passaremos agora aos dados das figuras 7 e 8, as quais  analisaremos conjuntamente, 

pois ambas estão relacionadas ao mesmo tópico. 
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 Figura 7 

61%

0%

39%

Quanto à disciplina de Língua Portuguesa, 

você:

Gosta muito 11 Não gosta 0 Outro 07

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário  

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de  pesquisa.  

 

 Figura 8 

26%

48%

0%

26%

0%

Do que você mais gosta nas aulas de 

português?

Leituta/literatura 05 Produção de textos 09 Dramatização 0

Estudo da gramática 05 Outro 0

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das  atividades de  pesquisa.  

 

Nas figuras 7 e 8, temos os dados referentes à opinião do aluno quanto à disciplina 

Língua Portuguesa, se eles gostam e do que eles mais gostam, respectivamente. Percebemos 

que a maioria dos alunos (A1 a A11) gostam  muito, o que é um aspecto positivo. Na opção 

―outro‖, os demais alunos assim justificaram: ―gosto, mas é muito complicado‖ (A12); ―mais 

ou menos‖ (A13 a A15); ―às vezes‖ (A16). Os outros não responderam. 
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É fato que quando se fala na disciplina Língua Portuguesa, os alunos associam a 

mesma ao ensino de gramática e à atividade escrita (―produção de texto‖), como vemos nas 

respostas apresentadas, respectivamente, na figura 8 (5 alunos) e (9 alunos). Um número 

representativo declara gostar de escrever redações (como veremos na figura 9), isso revela 

que a escrita ainda desperta no aluno interesse. Esta deveria ser o instrumento pelo qual ele 

desenvolveria suas habilidades criativas, exporia suas opiniões e teria sua fala ―ouvida‖, em 

certo sentido, pelos possíveis leitores. Entretanto, na realidade escolar, nem sempre a escrita é 

tratada como um momento de criação de um texto para um leitor real. 

Geraldi (2001, P.91) explana muito bem esta consideração quando escreve sobre a 

artificialidade da escrita na escola, afirmando que ―na escola não se produzem textos, 

produzem-se redações‖. Observamos que na maioria das vezes, os textos são produzidos para 

serem ―corrigidos‖ pelos professores, e não para serem lidos, numa perspectiva de interação 

real com o leitor (professor). 

 

 Figura 9 

61%

33%

6%

Você gosta de escrever textos?

Sim 11 Não 06 Sem resposta 01

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das  atividades de  pesquisa.  

 

Como observamos na figura 9, a maioria dos alunos declaram gostar de escrever 

textos. Nesta mesma questão, pedimos que dissessem se tinham facilidade de produzir que 

tipo (no sentido de gênero) de texto. A1 relata que ―produz todos que imaginar‖; A2 diz 

―poesia e conto‖; A3, ―sobre drogas e mortos‖ (redação). Os demais não responderam. Sobre 

os textos que tinham dificuldade de produzir, responderam: A1―todos‖; A2 ―redação; A3 

―testo (conforme o autor) muito grande‖, A4 ―sobre política‖; A5  ―o mais formal‖; A6 

―romance‖. 
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 Figura10 

37%

42%

21%

O que você mais gosta de escrever?

Diário 07 Redações 08 Outros 04

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de pesquisa.  

  

Ainda falando sobre a escrita, como dissemos, os dados revelam o fato de os alunos 

apreciarem escrever redações. A menção de ―diários‖ como um dos gêneros textuais 

preferidos aparece em número de 5 para meninas e 3 para meninos. Tal escrita, sabemos, não 

pressupõe um rigor formal de uso da linguagem. Antes, há uma motivação espontânea e certa 

facilidade em dispor dos conteúdos de tal tipo de texto, que  discorre sobre fatos do cotidiano, 

da vida pessoal, dos sentimentos. Configura-se num tipo de texto que flui, sem muita 

dificuldade, até para alunos que tenham algum bloqueio de escrita.  

Tais observações relacionadas ao item ―diário” (enquanto um tipo de  gênero textual) 

nos foram extremamente significativas: falar (escrevendo)sobre algo que lhes é familiar, algo 

sobre o que têm completo domínio de conhecimento ( a sua vida pessoal),dá aos alunos a 

segurança que precisam para lançar-se ao exercício da escrita, principalmente  sem  o receio 

de cometer inadequações  em relação à norma padrão, pois  na escola, muitas vezes, as 

inadequações  são tratadas como ―erro‖. Fator que pode inibir  a espontaneidade no momento  

da atividade de escrever. 

Outra questão crucial é: se o fato de escrever o gênero  ―diário‖ é tido pelo aluno como 

algo mais prazeroso, ou menos complicado, como obviamente nos parece, o que poderia ser 

feito por nós professores para, didaticamente, transpormos tal sensação de ―conforto para a 

escrita‖ (termo nosso) para o exercício de escrita de outros gêneros, principalmente o mais 

citado pelos alunos, e reconhecidamente ―vilã‖ temida por alguns vestibulandos - a redação?  

No que concerne também à nossa questão de pesquisa, os dados comentados aqui  na 

figura 9, contribuíram  em muito para delinearmos algumas hipóteses importantes, que, por 
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conseguinte, configuram-se em  uma  parte da  nossa proposta didática aplicada em classe (na 

Turma1 e Turma 2) durante a pesquisa. Lembramos que um maior detalhamento da referida 

proposta didática ainda será melhor  explanado em item posterior, quando do relato das 

atividades realizadas nas duas turmas ( Turma 1 e Turma 2). 

Para uma adequada compreensão das hipóteses que surgiram, acompanhemos o 

raciocínio que se segue: 

De posse de um conhecimento mais amplo e aprofundado sobre um determinado tema 

de interesse da classe, por meio de uma atividade didática, realizada em sala de aula, uma vez 

por semana ou a cada quinze dias, durante todo o ano letivo, que oportunizasse o aluno a 

ouvir uma grande quantidade de informações (sobre o dado tema) apresentadas oralmente 

pelos colegas após suas leituras individuais (de muitos textos de diferentes gêneros sobre o 

mesmo tema), e discutidas em grupo participativamente, poderia  dar ao aluno a condição de: 

 Ampliar seu repertório linguístico com termos e fatos específicos relacionados ao tema 

proposto, já que além de ler, ouviu e discutiu sobre o tema a partir dos comentários 

dos colegas;  

 Ampliar seu conhecimento de mundo, ao obter uma grande quantidade de informação 

sobre o assunto proposto. E considerando que a atividade fosse contínua, estaria 

ampliando também o letramento escolar e, em certo nível, o seu letramento social, 

pois munido de informações sobre diferentes temas, tornar-se-ia um sujeito apto a 

discutir assuntos, opinar criticamente, assumindo sua posição, pois esta é a proposta; 

 Aprimorar sua habilidade de expressão oral, já que após ler sobre um dado tema 

deveria expor com suas próprias palavras e considerações pessoais (concordando, 

discordando) sobre o que tratou o texto lido; 

 Aprimorar também seu conhecimento sistemático da língua, pois estando em contato 

com diferentes gêneros, além de conhecer a estrutura e função dos mesmos, estaria 

exposto às  possibilidade de ampliar seu universo vocabular e conhecimento da  

variedade padrão  prestigiada socialmente. 

 

São deveras muitas as hipóteses. Concordamos. Dando uma pausa nestas reflexões, 

voltemos ao tema da figura 9(sobre o que gostam de escrever). Um aluno chamou a nossa 

atenção ao mencionar que   gostava  de escrever artigo de opinião, um gênero que a 

professora havia trabalhado recentemente. Quando indagamos oralmente sobre o que sabiam a 
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respeito deste tipo de texto, em linhas gerais, explanaram corretamente a respeito das 

características de tal gênero textual, mas a maioria disse considerá-lo muito difícil. 

 

 Figura 11 

44%

39%

6%

11%

Costuma discutir sobre assuntos (notícias da TV, 

fatos cotidianos, outros...) em casa com seus pais 

ou irmãos?

Sim 08 As vezes 07 Não 01 Raramente 02

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de pesquisa.  

 

Percebemos por meio dos dados dispostos na figura 10 que os alunos, somados os que 

discutem assuntos e os que o fazem às vezes, costumam expor suas ideias, ainda que não 

regularmente no ambiente familiar. Espaço em que, compreensivelmente, devem sentir-se 

mais à vontade por conhecer mais intimamente as pessoas, e saberem que não estarão 

expostos a uma avaliação formal da sua fala, mas apenas à uma interação que faz parte do seu 

cotidiano. E a depender de cada contexto familiar, a abertura ao diálogo poderá se dar de 

forma diferenciada. 

Três alunos (A1a A3) mencionaram que costumam discutir assuntos por conta das 

notícias e novidades que surgem no cotidiano. A4 Um informou que é por causa da ―união e 

reflexão‖ que tem no seio familiar. A5 disse que é porque ―acabam se divertido bastante‖. Os 

demais não responderam. 

Em item posterior da questão, quando questionados sobre o motivo de não discutirem 

assuntos em casa, apenas um aluno  respondeu: ―não gosto‖. 

Destas questões, verificamos que a depender do ambiente em que o aluno esteja, do 

nível de entrosamento e interação, ele poderá sentir-se à vontade ao expressar suas opiniões, 

discutir assuntos, ou não. No caso da sala de aula, e do perfil crítico da turma (Turma 1), em 
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princípio, observamos  uma certa resistência por parte de quatro alunos (três meninos e uma 

menina). Em contrapartida, os demais participaram ativamente quando necessário.  

As figuras 12 e 13 apresentam dados correlatos, por isso serão analisadas 

concomitantemente. 

 

 Figura 12 

100%

0%

Você gosta de assistir TV?

Sim 18 Não 0

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de pesquisa.  

 

 Figura 13 

8%

37%

13%

8%

17%

17%

Qual seu programa favorito:

Telejornais 02 Novela 09 Programa de humor 03

Programa de auditório 02 Entrevistas 04 Outros 04

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de pesquisa.  

 

Neste item, fica explícito um fato peculiar não só à escola, mas à cidade como um 

todo. Por ser uma cidade pequena e não ter muitas opções de lazer, como informamos  em 

item anterior, a televisão ainda é um dos meios mais acessíveis e frequentes de 
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entretenimento. E no caso específico dos alunos, além de entretenimento, a televisão 

constitui-se em uma forte influência que fortalece as bases de um letramento configurado pelo 

universo midiático, o qual disponibiliza os mais variados tipos de gêneros textuais 

(originalmente escritos, mas) veiculados oralmente, sendo eles: novelas, jornais, filmes, 

seriados, programas de opinião, programas de auditório, entre outros. 

Vale ressaltar aqui que a televisão na cultura brasileira, sobretudo as telenovelas, as 

quais exploram diferentes temáticas da atualidade, exercem  forte influência na maneira de 

pensar dos brasileiros, como afirma o economista e pesquisador Alberto Chong (2009, p.1) na 

Revista Eletrônica Época: ―as novelas moldaram o Brasil‖. 

E a escola, com seus protagonistas (professores, direção, coordenação pedagógica, 

funcionários técnicos) como espaço que reflete os traços peculiares à sociedade e às culturas 

predominantes no contexto no qual está inserida, comunga de uma responsabilidade a ser 

compartilhada com as demais instâncias (família, comunidade),a qual consiste em promover a 

plena formação do indivíduo, como apontam os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

2007), o desenvolvimento crítico dos sujeitos, e a construção de uma sociedade mais 

democrática. 

Nesse contexto, o papel do professor (principalmente no ensino fundamental) ainda é 

preponderante, visto ser ele, o profissional de ensino que mais diretamente e por mais tempo, 

estará em contato com os alunos no ambiente escolar, durante os seus doze anos de 

escolaridade consecutiva (contando o Ensino Médio). Sobretudo na escola pública, ainda é 

com o professor, e a sua disposição de ser e fazer, que o aluno encontra meios de ampliar suas 

potencialidades, desenvolver seu letramento em todos os níveis e de forma plena. 

As ações didáticas, as escolhas metodológicas e o suporte teórico sólido, precisam 

estar bem fundamentados na formação de um profissional de ensino, principalmente na área 

da linguagem, pela qual perpassam todas as demais no contexto escolar vigente. 

Vislumbramos um perfil  da  Turma 1,  de certa forma abreviado, pois muitas 

questões subjetivas engendram a complexidade  das relações que permeiam um dado universo 

escolar, e não seria apenas um questionário, o instrumento ―fabuloso‖ a dar conta de todos 

estes meandros. O questionário nos pinta por hora um rico quadro sincrônico dos fatos. Um 

momento específico, não verdades absolutas. E neste mesmo intento de esclarecer o que nos é 

possível e necessário, passaremos à análise do perfil da Turma 2 (3º ano do Ensino Médio).  
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5.3 RESULTADO DO QUESTIONÁRIO  DE SONDAGEM APLICADO  NA TURMA 2 

(3º ANO DO ENSINO MÉDIO) 

 

Na Turma 2, 14 alunos responderam ao mesmo questionário respondido pela 

Turma1. Os demais não estavam presentes no momento. Este número reduzido de alunos foi 

em função da eleição de Colegiado de alunos que ocorreu no dia 26/11/2012, entre outras 

atividades administrativas internas da escola, reunião de professores, por exemplo. 

Passaremos agora à exposição e análise dos dados recolhidos por meio do questionário 

de sondagem também aplicado na referida turma. Também com18 perguntas, sendo 10 

objetivas e 8 de caráter discursivo, sobre as quais comentaremos ao longo do texto. 

 

  Figura 14           

29%

71%

Sexo - 3° ano Ensino Médio

3 ano ensino médio masculino 04 3 ano ensino médio feminino 10

 
 Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário   

 de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de pesquisa.  

 

Na Turma 2, como vemos, o número de mulheres é superior ao de homens. Trata-se 

de uma turma  em que os alunos demonstram certa maturidade. Atribuímos isso à faixa etária 

que possuem (item que abordaremos na figura 15). Os alunos demonstraram ter um bom 

entrosamento uns para com os outros e também uma atitude colaborativa, guardando material 

para colegas que estiveram ausentes, ligando para outros para avisarem sobre a aula, pois por 

conta das atividades do colégio, muitos estavam em dúvida se haveria  aula normal. 

Não há aparência de competitividade entre homens e mulheres. E em relação ao 

comportamento, são considerados pelos professores alunos ―muito bons‖ (atenciosos, 

interessados, cumprem suas tarefas). 
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 Figura 15 

50%

29%

7%

7%
7%

Idade - 3° ano ensino médio

17 anos 07 18 anos 04 22 anos 01 16 anos 01 44 anos 01

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de pesquisa.  

 

A faixa etária da Turma 2  é  bastante  heterogênea. Como a idade recomendável para 

o terceiro ano, de acordo com as diretrizes educacionais é de 17 anos, dos 14 alunos que 

responderam o ensino médio, 6 estão com idade superior.  A1, de 44 anos declarou que havia 

deixado de estudar por causa da família e dos filhos. Retornou seus estudos, é muito bem 

aceita na turma e está muito satisfeita em estar concluindo o seu Ensino Médio. Os demais 

alunos com faixa etária superior a 17 anos não comentaram sobre serem repetentes ou terem 

parado de estudar.  

 

  Figura 16 

93%

7%

Você gosta de estudar? 

Sim 13 Não 01

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de pesquisa.  
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A grande  maioria dos alunos da Turma 2 informaram que gostavam m de estudar, e 

oralmente, disseram que se dedicam muito a isso. Quando perguntamos sobre a profissão que 

gostariam de seguir, ou qual curso universitário pretenderia fazer, eles responderam:  

―Educação física (A1), Administração (A2), Arquitetura (A3), Engenheiro Mecânico da 

aviação ou exército (A4), Psicologia (A6), Desenho artístico (A7), Enfermagem (A8), 

Cabeleireira (A9). Os demais ainda não sabem. 

Nos  chamou  a atenção o detalhe de  esta ser a turma da escola com o menor número 

de alunos. Entre 18 a 19 frequentes. De fato, chegar  ao 3º  ano do Ensino Médio na escola 

pública não é uma tarefa  fácil para todos os alunos da escola pública, considerando as 

diversas variáveis e contextos que permeiam o cotidiano das famílias brasileiras de baixa 

renda. E afirmamos ―baixa renda‖, pois é fato que famílias de classe média alta, ou  classe alta 

não colocam espontaneamente  seus filhos na escola pública, nem mesmo muitos  professores  

que  trabalham na escola pública, com carga horária  entre  40 e 60 horas, ganhando  um 

salário que possa  pagar um colégio particular para o filho, o fazem. A lógica é que preferem 

não ―entregar seus filhos‖ à escola pública. Mas este não é o nosso tema de discussão.  

Sobre o ―Funil do Ensino Médio‖ no Brasil, Rodrigues (2011) afirma, em matéria 

jornalística sobre educação, e segundo dados do Censo escolar de 2010, que dos  100%  de 

alunos matriculados no Ensino Médio, apenas  50,2%  concluíram o curso, e que apenas 10% 

dos concluintes, segundo os dados  MEC  após a realização de provas, tiveram o nível de 

conhecimento esperado. 

Os alunos da Turma 2, passaram  neste ―funil‖. E têm também demonstrado, pela fala 

dos seus professores de todas as áreas, que fazem jus a esta conquista, levando em 

consideração o contexto da escola pública na realidade brasileira. 
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Figura 17 

21%

43%

36%

O que você costuma fazer nas horas vagas?

Ler 03 Assistir TV 06 Outra atividade 05

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de pesquisa.  

    

Como observamos na figura 17, a televisão  também é aqui o meio de entretenimento 

dos alunos da Turma 2, assim como foi com a Turma 1. Entre as outras opções  

mencionadas pelos  5 alunos ( A1 a A5) que declararam fazer outra coisa, temos: ―malhar e 

dançar; praticar esportes; tocar violão e escrever música; ouvir música ou acessar a internet; 

jogar bola‖. Como já dissemos na análise da Turma 1, a cidade não oferece muitas opções de 

lazer interessantes e diversificadas. 

Passaremos à análise das figuras  18 e 19 pois a mesmas se referem a assunto similar: 

se os alunos gostam de ler e o que gostam de ler. 

 

 Figura 18 

29%

0%
71%

Você gosta de ler? 

Sim 04 Não 0 As vezes 10

 
 Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de pesquisa.  
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Figura 19 

10%
5%

11%

16%

0%

37%

21%

O que você gosta de ler?

Jornal 02 Gibi 01 Poesias 02 Romances 03 Contos 0 Bíblia 07 Revistas 04

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de pesquisa.  

 

De acordo com a figura 17, apenas 4 alunos da Turma 2 declararam gostar de ler, 

enquanto 10  afirmaram  gostar ―às vezes‖, quanto  a estes últimos, disseram oralmente que 

depende de qual seja o  material de leitura para eles ―gostarem‖ ou não de ler. O que 

comprovamos na figura 19, pois todos escolheram um item ou mais, e dentre estes itens, a 

bíblia continua sendo o preferido, como aconteceu também com a Turma 1.  

Sobre o último  livro que leram, eles responderam: ―A arte da guerra(A1); Julieta e 

Romeu(A2); Como fazer uma boa redação(A3); Capitães de areia (A4);  a bíblia(A5 e A6); 

Bom dia Espírito Santo(A7);A cabana(A8); O pequeno príncipe(A9);Por que os homens 

mentem e as mulheres choram(10); Nasci para dar certo(A11); Sonho de uma noite de 

verão‖(A12),e um dos alunos disse ―não me lembro‖(A13). Constatamos  aqui, que a leitura 

varia entre livros de autoajuda, livros religiosos  e romance.  

Ainda sobre o tópico leitura, em resposta subjetiva ao questionário, quando 

perguntamos se gostavam da forma como era orientada a leitura na escola, 5 alunos 

disseram que gostam. 4 alunos disseram que não gostam, e sugeriram:  

 

 Que ―o professor deveria se dedicar mais à leitura na sala, coisa que ele não faz”; 

 Que “o professor deveria inserir de forma mais atrativa”; 

 Que “o professor deveria incentivar mais”; 

 Que “a leitura deveria ser orientada, pois não é”. 

 

Outras sugestões dadas pelos demais alunos, foram: 
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 “Ter um tempo para ler e sala uma vez por semana”; 

 “Ter mais aula de redação”; 

 “Focalizar mais” (no vestibular); 

 “O professor deveria passar livros com base na personalidade de cada aluno para 

incentivá-los a ler”. 

 

Percebemos que os alunos esperam muitas ações por parte do professor. Conferem 

a este o papel de definir o que eles devem ler, como ler (―em sala, uma vez por semana‖), e 

todos  reconhecem a importância da leitura tanto para o conhecimento específico, quanto para 

a vida. 

Espera-se que o aluno de 3º ano esteja familiarizado com o conhecimento literário 

exigido nas provas dos vestibulares distribuídos pelo país inteiro, como é o caso do Brasil. 

Ainda que este conhecimento seja voltado para os detalhes da periodização (estilos literário, 

autores, contexto histórico, obras), como são também organizados a  grande parte  dos livros 

de Ensino Médio que chegam nas escolas públicas. Ser capaz de ler, compreender, posicionar-

se criticamente diante de um texto e seu contexto, reconhecer sua forma e estrutura, escrever 

de acordo com as normas linguísticas aceitáveis socialmente, são, entre muitas outras,  

competências estabelecidas pelos Parâmetros Curriculares par o ensino Médio (Brasil,2000, 

p.6-24) para o aluno de Ensino Médio. 

É certo que a concretização de todo este rol de atribuições par o aluno depende de um 

conjunto de ações a serem desenvolvidas na escola, por meio do trabalho dos professores. 

Mas não é apenas este trabalho ou apenas a escola que vão garantir que tais atribuições 

venham a existir plenas de fato. O contexto familiar, as condições sócios econômicas e 

intelectuais dos alunos e das pessoas com as quais convivem em casa e na sua rede social de 

convivência, as possibilidades de acesso à aquisição de bens e serviço (a universidade por 

exemplo) são fatores que  podem delinear o resultado no percurso de um estudante de ensino 

médio.  

No da cidade de Itororó especificamente, o aluno de terceiro ano, para fazer um 

vestibular, deverá ter condições de poder se descolar da sua cidade para as outras cidades que 

possam oferecer um curso superior. Entre elas, Vitória da Conquista, Itabuna, e a mais 

próxima de lá Itapetinga, mas esta com um leque reduzido de opções que talvez não atenda ao 

interesse desses alunos. Por tais razões, percebemos claramente, os alunos da Turma1 
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venceram as barreiras do ―funil do Ensino Médio‖, mas ainda estão embarreirados por outras 

dificuldades que haverão de vencer. 

Fazemos aqui tais considerações pois, ao perguntarmos  sobre qual deles já tinha 

planos para fazer o vestibular e estudar em umas das cidades citadas, ou outra, eles 

responderam que o problema não era ―vontade, mas condição‖. Nem todos tem  como 

mudarem para outra cidade para  fazer um curso superior, ou serem mantidos pelos pais fora, 

ou deixar sua família, no caso dos que são casados. 

Discutiremos a seguir mais duas figuras com informações correlacionadas, agora 

sobre a disciplina Língua Portuguesa, se  gostam e do que mais gostam. 

 

 Figura 20 

57%29%

14%

Quanto á disciplina de Língua Portuguesa. Você:

Gosta muito 08 Não gosta 04 Outro 02

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de pesquisa.  
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 Figura 21 

20%

27%

7%

46%

0%

Do que você mais gosta nas aulas de Português?

Leitura/literatura 03 Produção de textos 04 Dramatização 01

Estudo da gramática 07 Outro 0

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de pesquisa.  

  

Observamos nos dados das figuras 20 e 21, que a maior parte dos alunos gostam de 

língua Portuguesa. O que é um aspecto positivo. Os alunos que não gostam não justificaram.  

No item ―outros‖, um aluno escreveu que gosta de ―geografia‖, e outro aluno escreveu ―não 

muito‖. 

A preferência deles em relação à disciplina é a ―gramática‖ em primeiro lugar, e a 

produção textual, mais especificamente, a redação, como podemos observar na figura 21. Tais 

dados nos mostram que os alunos têm uma preocupação em escrever corretamente, em 

produzir uma escrita de acordo com a norma culta. Como afirma Bandeira (1985, p.124), 

quando fala da redação como um ―processo de disputa, não de integração‖ (BANDEIRA, 

1985, p.125): 

 

Escrever é assim ascender socialmente. Dá status (grifo o do autor). Escrever 

dentro de certa modalidade, mais formal, dá ainda mais status (grifo do 

autor). Essa não é uma relação mecânica, consciente, mas subjaz à produção 

de texto escrito em interlocução social. Não é à toa que seja na carta o lugar 

onde o locutor usa um discurso mais frouxo e descomprometido. Afinal, seu 

interlocutor, normalmente, não exige mais que compreensibilidade; não 

julga, não valora a linguagem ( BANDEIRA, 1985, p.125).  

 

A leitura também aparece, e em menor proporção.  Entretanto, não menos importante. 

Alguns alunos inclusive disseram que costumam pegar livros da biblioteca por conta própria, 

o que denota uma excelente iniciativa.    
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As figuras seguintes (22 e 23) abordam  um pouco mais sobre a escrita, e analisaremos 

as duas juntas por trazerem dados  que se complementam. 

 

  Figura 22 

79%

21%

Você gosta de escrever textos? 

Sim 11 Não 03

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de pesquisa.  

 Figura 23 

43%

43%

14%

O que você mais gosta de escrever?

Diário 06 Redações escolares 06 Outros 02

 
 Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de pesquisa.  

 

Percebemos que a maior parte dos alunos gosta de escrever, e esse gosto se divide 

entre os gêneros ―diário‖  e ―redações‖. No item ―outros‖, um aluno escreveu  ―música‖ e   o 

outro aluno ,―texto narrativo‖ . Assim como constatamos com os alunos do Ensino 

fundamental da Turma 1, a escrita além de se manter como algo que o aluno gosta de fazer (a 

depender do tipo de gênero textual), ainda tende a convergir  como  uma atividade tanto  

menos  ―rejeitável‖ por parte do aluno,  e tanto mais prazerosa,  quando ele escreve sobre algo 

que possui maior domínio de conhecimento do assunto sobre o qual escreve. 
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Sobre os textos mais difíceis de produzir, em questão subjetiva do questionário, 

responderam: ―os (textos) políticos; todos; quando o professor passa um que  não entendo; 

textos descritivos; dissertativos ( 4 alunos disseram ); o informativo; o  conto. 

 

Figura 24 

22%

64%

0% 14%

Costuma discutir sobre assuntos(notícias da TV, fatos 

cotidianos, outros...) em casa com seus pais ou irmãos?

Sim 03 Ás vezes 09 Não 0 Raramente 02

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de pesquisa.  

  

Dentre os alunos que discutem assuntos em casa, somados aos que ―às vezes‖  o 

fazem, 4 justificaram. Informaram que: ―discutem porque é bom discutir assuntos em casa‖;  

―porque é bom estar por dentro dos acontecimentos mundiais‖; ―é costume esse tipo de 

diálogo em minha família‖; ―atribuo isso a curiosidade de saber‖. 

Quando perguntamos no questionário se eles tinham facilidade de se expressarem 

oralmente em ambientes mais formais (igreja, reuniões, grupos de jovens), 7 alunos disseram 

que, e 6 alunos disseram que não.   

Em relação à pergunta subjetiva no questionário, sobre  participação oral em sala de 

aula de forma espontânea ou só quando solicitado pela professora: 7 disseram que só 

participam quando solicitados pois ―têm vergonha ou são tímidos‖ , e 6 disseram participar de 

forma espontânea. 

A prática de expor a opinião em público em ambientes em que o aluno sinta-se  mais à 

vontade como em sua família, ou na sala quando confortável para fazê-lo, por saber que não 

haverá atitudes retaliativas, saber que seu direito de dizer será respeitado,  faz com que 

fortaleça seu senso crítico, sua autonomia. E o professor pode proporcionar tal exercício por 

meio de atividades didáticas específicas, ensinando sobre  a  escuta e sobre a  expressão oral 

(Brasil,1997). 
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Concomitante ao exercício do diálogo em sala, da discussão participada, é preciso 

desenvolver a capacidade de posicionar-se criticamente sobre diferentes assuntos, como 

aponta o PCN do Ensino Médio (BRASIL, 2000, p.9): 

[...] é importante ―confrontar opiniões e pontos de vista fundamentados [...] o 

debate, o diálogo, as perguntas que desmontam as frases feitas, a pesquisa, 

seriam formas de auxiliar o aluno a construir um ponto de vista articulado 

sobre o objeto de estudo [...] o aluno deixaria de ser um mero espectador ou 

reprodutor de  saberes discutíveis [...] (BRASIL,2000,P.9). 

 

A escola é o espaço no qual o aluno pode desenvolver e enriquecer as habilidades 

relativas ao uso da linguagem em suas diferentes abrangências, na riqueza de suas realizações 

verbais, não verbais, imagéticas, midiáticas, sobretudo criativas, interativas, e tantas quantas 

outras formas possíveis. 

As próximas figuras a serem apresentadas  e  comentadas trazem informações a 

respeito do fato de os alunos  da Turma 2 assistirem ou não televisão, e  do que os  mesmos 

gostam de assistir.  

 

Figura 25 

100%

0%

Você gosta de Assistir TV?

Sim 14 Não 0

 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de pesquisa.  
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Figura 26  

5%

28%

28%

22%

17%

Qual o seu programa favorito:

Telejornais 01 Novelas 05 Programa de humor 05

Programa de auditório 04 Entrevistas 03

 
 Fonte: OLIVEIRA, 2012. Dados recolhidos pela autora (a pesquisadora) por meio de um questionário 

de sondagem aplicado durante o período de realização das atividades de pesquisa.  

 

Sem sombra de dúvidas, a televisão  surge ( e novamente,  assim como na Turma 1) 

como um elemento  preponderantemente presente na vida dos alunos  da Turma 2 . É meio 

de entretenimento, veículo de informação e formador de opinião, como sabemos. Já 

discutimos em item anterior sobre o mesmo assunto, mencionando que a televisão também 

surge como um agente de Letramento midiático, que desperta o interesse de alunos de 

diferentes faixas etárias. 

Novelas e programas de humor lideram a preferência dos alunos. Observamos que tais 

tipos de programas televisivos podem ser tomados pelos professores, como ricos recursos 

didáticos para explorar os temas de discussão em sala de aula, já que são os programas mais 

assistidos.  

Findadas as análises  referentes aos dados colhidos por meio do  questionário aplicado 

nas duas  turmas ,Turma 1 e Turma 2, iniciaremos o relato sobre as atividades de  pesquisa 

realizadas  na escola pública da cidade de Itororó , Bahia. Item que denominamos de ―campo 

de pesquisa – parte 2”. 

 

5.3.1 Campo de Pesquisa – Parte II (Escola pública em Itororó-Ba)  

 

Após a realização do período de observação nos dias 12 e 13/11/2012, na escola 

pública na cidade de Itororó-Bahia, nos turnos matutino e vespertino, perfazendo um total de 
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20 horas, passamos às providências e preparação final do material que seria utilizado nas 

atividades práticas da pesquisa, que ocorreriam entre dos dias 26 a 28/11/2012.   

Faz-se necessário notificarmos neste momento, que os registros das atividades foram 

feitos por meio das anotações diárias da pesquisadora, relato das professoras, recolhimento 

dos manuscritos dos alunos das duas turmas (150 laudas com diferentes textos: breve perfil 

individual, comentários sobre o filmes e o vídeo assistidos, história de vida, questionário, 

dissertação – para os alunos do 3º ano) e  fotos (com efeito de sombreamento  no rosto, para 

não expor a identidade dos alunos). 

Tais materiais supracitados, conforme afirmam Bodgan e Biklen (1994, p.272), podem 

constituir os dados de uma pesquisa qualitativa, e desta forma, estaríamos amparados 

metodologicamente: 

  

O resultado bem sucedido de um estudo de observação participante em 

particular, mas também de outras formas de observação qualitativa, baseia-se 

em notas de campo detalhadas, precisas, extensivas. Nos estudos de 

observação participante todos os dados são considerados notas de campo; 

este termo refere-se a todos os dados recolhidos, incluindo notas de campo, 

transcrições de entrevistas, documentos oficiais, imagens e outros materiais. 

(BODGAN E BIKLEN, 1994, p.150).  

A investigação qualitativa é rica em relatos realizados pelos  próprio 

sujeitos, expressões coloquiais, calão, reparos críticos[...] (BODGAN E 

BIKLEN, 1994, p.272). 

 

Para que nos apropriássemos também de um material mais substancial de 

recolhimento de dados de pesquisa, propomos às duas turmas (Turma1 e Turma 2), em 

princípio, a possibilidade de gravarmos imagens de alguns trechos das atividades didáticas 

que ocorreram entre 26 e 28/11/2012, claro, utilizando o termo de consentimento assinado 

pelos responsáveis. Entretanto, todos os alunos (com exceção de um aluno da Turma 1) 

foram terminantemente contra a ideia de gravar suas imagens em vídeo. Fato que 

compreendemos e respeitamos, em função da preservação da identidade e integridade moral 

dos sujeitos colaboradores (alunos e professores).   

 

5.3.2 Das ações desenvolvidas  nas salas de aula da Turma 1 e  da Turma 2  em Itororó –

BA. 

 

Chegamos na cidade de Itororó  no dia 25/11/2012 (um dia antes). No período 

compreendido entre 26 a 28/11/2012, estivemos  junto com as professoras P1 e P2,  na escola 

onde ambas trabalham,  para efetivar a proposta planejadas  na pesquisa, a qual seria  aplicar  
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nas duas salas de aula escolhidas ( uma turma de 8º ano da professora P1 e uma turma de 3º 

ano da professora P2) atividades didáticas  que utilizassem a oralidade como ponto de partida, 

aliada  a atividades de leitura e escrita voltadas para a perspectiva do letramento. 

O objetivo destas atividades foi averiguar se uma prática docente que partisse do 

trabalho com a oralidade, associada à prática de leitura e de  escrita na sala de aula,  ampliaria 

o letramento escolar e social do aluno.  

É mister salientarmos neste contexto mais uma vez, como já dissemos anteriormente,    

que a oralidade foi aqui tomada como competência comunicativa (BRASIL, 1997, p.), como 

uma prática interativa ( MARCHUSCHI,2001,p.25) e dialógica, e não enfatizada como  uma 

unidade sistemática (lingua)  específica  marcada por aspectos formais e recorrentes, quer 

sejam os marcadores conversacionais (FÁVERO; ANDRADE; AQUINO, 2001, p.19), ou 

ainda  uma modalidade de língua (a verbal ou falada) na perspectiva do estudo de determinada 

variedade, ou variedades e suas especificidades. 

Conforme acordado e planejado inicialmente com as professoras P1 e P2,  

deveríamos estar conjuntamente em sala, interagindo, traço  próprio de uma pesquisa-ação, 

como é o caso da nossa. Com P1 no matutino (na turma do 8º ano Fundamental), e com P2 no 

vespertino (3º ano do Ensino Médio), durante três dias consecutivos (26 a 28/11/2012), 

munidos de todo o material necessário (textos, projetor, caixa de som, filmes que seriam 

usados) para concretizar a proposta. 

Utilizamos o termo “deveríamos estar conjuntamente” no parágrafo anterior 

intencionalmente, pois, assim como a vida, a pesquisa qualitativa e de cunho etnográfico, é 

composta a partir dos sujeitos sócio - históricos, e está exposta à  inconstância e vicissitudes 

dos b sujeitos nela envolvidos. O cotidiano, a dinâmica natural do ciclo da vida das ações do 

sujeito, e o inusitado, não cedem a um planejamento que se pretenda inflexível. Não é de 

direito de um pesquisador, sobretudo do qualitativo com bases na etnografia, querer 

estabelecer um quadro fixo de uma dada realidade, uma vez que trabalha com pessoas, e 

situações reais. Como afirmam Silva e Cabral (2010, p.5)  

 

O termo etnografia tem sido usado para designar o estudo dos fenômenos 

sociais a partir de uma investigação em que o pesquisador participa 

ativamente no contexto pesquisado com o intuito de entender os significados 

das ações e dos comportamentos dos sujeitos que vivem e se relacionam 

neste ambiente  

 

Para Moreira e Caleffe (2006), a etnografia é um método e um ponto de 

partida, é a interação entre o pesquisador e os seus objetos de estudos. Na 

sua origem, o objetivo principal dos pesquisadores que realizam pesquisa 
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etnográfica era principalmente o compartilhar experiências dos indivíduos, 

estudando-os da forma mais natural possível a fim de compreender melhor 

como as pessoas viviam e davam sentido a seu mundo. Neste sentido, a 

etnografia voltava-se, prioritariamente, para a descrição e interpretação dos 

valores, das crenças, das ações e todos os eventos que envolvem a vida dos 

sujeitos pesquisados. (SILVA; CABRAL, 2010, p.5) 

 

D e fato, o que ocorreu no período de 26 a 28 /11/ 2012,demonstrou o caráter 

dinâmico que pode ter o percurso de uma pesquisa. Passemos aos fatos. 

N a manhã do dia 26/11/2012 chegamos à escola onde aplicaríamos as atividades  às 

7h da manhã, pois a aula começava às 7:15. Fomos tomados pela surpresa, ao descobrirmos 

que naquela manhã haveria eleição de colegiado de alunos (pela manhã e à tarde), e estes 

entravam e saíam da escola agitadamente, procedendo suas atividades de ―campanha 

eleitoral‖. Alguns estudantes, inclusive, não compareceram na escola por acharem que em 

função da eleição, não haveria aula, A frequência no primeiro dia foi menor em todas as 

turmas da escola pois eles não eram obrigados a votar. 

É importante registrarmos que a escola possuía 1015 alunos matriculados, logo a 

eleição demandaria muito trabalho por parte dos professores e da direção. 

Ainda fomos informados pelas professoras, tanto P1(do matutino, Turma 1) quanto 

por P2 (vespertino, Turma2), que se ocupava também de cargo administrativo na escola, que 

por conta da eleição do colegiado de alunos  e  de uma reunião emergencial de professores 

não poderiam naquele dia, irem diretamente para a sala no primeiro momento.  

Estava posta a situação inusitada e que urgia de uma decisão imediata: suspender as 

atividades e remarcar a data, ou entrar em sala, enquanto pesquisadora e professora,  para dar 

início e proceder à continuidade das ações até que as professoras pudessem retomar seus 

postos (suas respectivas salas). Diante de mais um impasse, pois, conforme fomos informados 

na mesma manhã, para as semanas seguintes estavam sendo articuladas mais algumas 

paralisações dos professores, devido à algumas questões políticas do município após a eleição 

do dia 04 de novembro de 2012, além do curto prazo entre aulas atrasadas pela greve, provas 

e atividades  finais da IV unidade. Assim, não haveria tempo hábil em dezembro e janeiro 

seria férias – outro ano letivo. 

Posto este quadro, decidimos pela manutenção das ações. Entrar  em sala e  dar início 

às atividades planejadas, enquanto as professoras(P1 e P2) resolviam suas questões, e 

voltavam à sala,  em intervalos subsequentes de saídas e entradas,  para resolverem as 

demandas escolares daquele período. È o cotidiano da escola (que inclusive passava por uma 

reforma do espaço físico), fato perfeitamente compreensível. 
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Esclarecemos ainda que todas as ações didáticas e os respectivos textos utilizados 

nos 3 dias  nas  duas turmas ,estão detalhadas nos planos de aula  em anexo. É importante  

visualizar os planos de aula antes de ler os  comentários que serão feitos aqui a seguir, para 

que se  possa ter uma ideia  mais nítida do desenrolar das aulas. 

No segundo dia, mais surpresas: P2 perde um ente querido, e precisaria se deslocar por 

um período, para cumprir suas obrigações com seus familiares. P1 também precisou sair por 

momento para resolver demandas escolares administrativas. Assumimos os trabalhos, dando 

continuidade ao planejamento. 

No terceiro dia, P1 pode acompanhar as atividade, e P2 auxiliou no que foi possível, 

pois ainda resolvia suas demandas administrativas. A escola passava por um período de 

mudanças também devido ás questões políticas pós- eleição, mas aqui não adentraremos 

nestes detalhes.     

No próximo tópico passaremos à descrição de  alguns  detalhes importantes das  aulas  

e  à análise dos resultados obtidos durante a aplicação das atividades didáticas nas Turmas 1  

em princípio, e depois na Turma  2. Lembramos que é  imprescindível  a visualização dos 

planos das atividades  em anexo para que se possa ter uma compreensão mais clara da 

proposta e das análises. 

 

5.3.3 Analisando os resultados das atividades didáticas aplicadas na Turma 1 

 

A intenção primeira desta pesquisa foi averiguar se um trabalho específico com a 

oralidade, enquanto competência comunicativa e interação social (MARCHUSCHI, 2001), 

aliada às práticas de leitura e escrita na escola, pode ampliar o letramento escolar e social do 

aluno. Nesse sentido, as atividades didáticas elaboradas com os professores (em princípio 

cinco propostas de atividades e posteriormente, objetivando uma melhor organização das 

ideias, foram reelaboradas e distribuídas em três, uma para cada dia: 26, 27 e 28/11/2012) 

buscaram  atender aos princípios estabelecidos pelos PCNs de Língua Portuguesa (BRASIL, 

1997/1998) no que diz respeito às trabalho esperado da parte do professor no trato com a 

linguagem já desde o primeiro ciclo, para que o aluno saiba:  

 

[...] utilizar a linguagem oral com eficácia, sabendo adequá-la a intenções e 

situações comunicativas que requeiram conversar num grupo, expressar 

sentimentos e opiniões, defender pontos de vista, relatar acontecimentos, 

expor sobre temas estudados; participar de diferentes situações de 

comunicação oral, acolhendo e considerando as opiniões alheias e 

respeitando os diferentes modos de falar; produzir textos escrito coesos e 
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coerentes, considerando o  leitor e o objeto da mensagem, começando a 

identificar o gênero e o suporte que melhor atendem à intenção comunicativa 

[...](BRASIL, 1997,p.68). 

 

E também no segundo ciclo (6º ao 9º ano), no qual espera- se que o aluno: 

 

Planeje a fala pública usando a linguagem escrita em função das exigências 

da situação e dos objetivos estabelecidos; considere os papéis assumidos 

pelos participantes, ajustando o texto à variedade linguística adequada;  saiba 

utilizar  valorizar o repertório linguístico de sua comunidade na produção de 

textos  monitor seu desempenho oral, levando em conta a intenção 

comunicativa e a reação dos interlocutores e reformulando o  planejamento 

prévio, quando necessário; considere possíveis efeitos de sentido produzidos 

pela utilização e elementos não-verbais.( (BRASIL,1998, p.51). 

 

Intentando ainda nos apropriarmos do que sugerem os autores Schneuwly e Dolz 

(2004,p.63) em relação ao ensino de língua  a partir do gêneros textuais, propusemos  nas 

atividades dos três dias um contato com variados gêneros da língua escrita e da língua oral: 

notícia de jornal televisivo;  notícia de  impressa; Filme, documentário; Jornal eletrônico; 

entrevista; música; texto técnico formal(cartilha do Bullying); literário ( regional – o cordel),   

bem como  o estudo das especificidades dos gêneros trabalhados ,levando o aluno a identificar 

as características  do gênero textual – estrutura, intenção discursiva, meio de circulação social 

e principalmente, promovendo a reflexão sobre a intenção discursiva do texto, o conteúdo 

tratado, a temática a ser explorada detalhadamente, como pode-se constatar ao verificar os 

planos em anexo. 

Em cada momento de discussão dos diferentes temas, os alunos foram estimulados a 

falarem, a emitirem suas opiniões. Mas também foram questionados sobre seus 

posicionamentos, para que pudessem argumentar coerentemente.  

O primeiro dia foi um momento  importante para exercitar esta prática de oralidade 

mais intensa, pois nos conhecemos mais por meio da técnica do crachá(  em anexo no 

primeiro  plano de atividades) e  eles mesmos disseram que nem sabiam tanto assim sobre os 

colegas apesar de já conviverem por  algum tempo. 

 Vale destacar que os alunos da Turma 1, segundo relato da professora e constatação 

durante o período em que estivemos na sala com eles, costumam falar muito e paralelamente, 

daí a necessidade de uma intervenção metodológica apropriada e intensificada, buscando 

trabalhar também a habilidade de escuta.  

O direito à fala não foi cerceado, mas buscamos fazer com que no momento da fala de 

um aluno, enquanto emitia sua opinião, enquanto lia seus textos, todos os outros voltassem 
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sua opinião para ele. Sugerimos que falasse de pé, que viesse à frente ler textos, como 

registramos nas fotos em anexo.  Eles puderam exercitar os dois lados: ver como é importante 

ter sua fala ouvida e respeitado o seu direito de dizer, e  aprender a  escutar  também o outro, 

com atenção, no seu momento da fala . 

Sobre a atividade de escuta, os PCNs (BRASI, 1998, p53) dizem: 

 

Ainda que se considere que, no espaço escolar, muitas vezes as atividades de 

produção de textos orais ou escritos destinam-se a possibilitar que os alunos 

desenvolvam melhor competência  para a recepção, a discrepância entre as 

indicações de gêneros apresentadas para a prática de escuta e leitura e para a 

de produção procura levar em conta os usos sociais mais frequentes dos 

textos, no que se refere aos gêneros selecionados, pode-se dizer que as 

pessoas leem muito mais do que escrevem, escutam muito mais do que 

falam.( BRASIL,1998, p53) 

 

Espera-se ainda que o aluno exercite: 

 

[...]  a compreensão dos gêneros do oral previstos para os ciclos articulando 

elementos linguísticos a outros de natureza não verbal;  identificação de 

marcas discursivas para o reconhecimento de intenções, valores, 

preconceitos veiculados no discurso ; emprego de estratégias de registro e 

documentação escrita na compreensão de textos orais, quando necessário;  

identificação das formas particulares dos gêneros literário do oral que se 

distinguem do falar cotidiano (BRASIL,1998, p55). 

 

Tal prática didática que privilegia a fala orientada, didaticamente tratada, proporciona 

ao aluno o resgate da sua autoestima, faz que com fortaleça sua autonomia nos modos de dizer 

e de pensar, que pode divergir democraticamente dos outros e,  sobretudo,  concretize  a sua  

interação  sócio verbal (Bakhtin,1988,p.153)  com o outro: 

 

No campo de quase todo enunciado ocorre uma interação tensa de um 

conflito entre a sua palavra e a de outrem, um processo de delimitação ou de 

esclarecimento dialógico mútuo, pois o enunciado é organismo muito mais 

complexo e dinâmico do que parece, se não se considerar apenas a sua 

orientação objetal e sua expressividade unívoca direta (Bakhtin,1988,p.153). 

 

Resignificando o texto lido, assistido (filme), ouvido( músicas),  e discutido, os alunos 

operacionalizaram a  ampliação da sua prática de letramento escolar por meio da modalidade 

escrita. A partir do que leram ,discutiram, viram e ouviram, fizeram registros individuais e em 

grupo, de análise de filme, juízo de valor das atitudes vistas, produção criativa na oficina de 

produção textual.  
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Nos textos escritos pelos alunos que veremos a seguir, fica explícita a apropriação dos 

termos não usuais no seu cotidiano, mas que apareceram nos gêneros textuais lidos, vistos e 

discutidos em sala, e foram  retomados  no discurso produzido pela interação. 

Apresentaremos alguns dos textos digitalizados seguidos do seu correspondente 

digitado como no original, mantendo a escrita como feita pelo aluno, para facilitar a leitura 

por conta da dificuldade de entender a  caligrafia de alguns. 

É importante frisarmos que nosso objetivo não é focalizar as questões de inadequação 

da escrita no sentido ortográfico, que porventura apareçam no registro escrito. Este é um 

elemento importante que serve como diagnóstico para que o professor trabalhe a necessidade 

que o aluno. Como frisam Schneneuwly e Dolz (2011, p.98) : ―[...] os erros encontrados nos 

textos produzidos  ao longo das sequências são uma fonte de informação preciosa para o 

professor‖. 

Destarte, faz parte da nossa proposta a  continuidade no trabalho com o professor P1,e 

a Turma 1. O nosso retorno já está agendado para março de  2013, a fim de  continuar as 

intervenções, independente do encerramento da  pesquisa formal do mestrado. De fato uma 

pesquisa nunca se encerra... 

 

5.3.4 Análise do corpus recolhido no campo de pesquisa - Parte II 

 

Textos escritos na oficina de produção textual  

 

Figura 27 

 
Fonte: texto do aluno A1 – email escrito  na oficina de produção textual 
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 Texto da figura 27 digitado 

 

―Para: x 

Assunto: Preconceito: menino de 10 anos e vitima de preconceito em São Paulo 

―O caso aconteceu na zona leste de São Paulo. O menino de 10 anos comprou salgadinhos, 

biscoitos e refrigerante quando estava saindo foi abordado Por um segurança e levado para 

uma sala onde havia outros três seguranças. Ele diz que foi obrigado a abaixar a bermuda 

que usava e tirar a camiseta várias vezes; para provar que não havia roubado nada: O 

garoto estava com a Nota fiscal do que havia comprado.” 

 

Percebemos que a notícia foi reportada quase que idêntica ao texto original, com uso 

de expressões e linguagem próprias do texto jornalístico. A1 manteve o estilo da notícia, 

apesar da estrutura de email. Ele informou que usa o computador, e costuma enviar e-mails, 

portanto  sabe como escrever um. Mas escrevendo em sala, procurou seguir o rigor formal do 

texto lido. O que denota a influência direta e imediata da leitura feita, do contato com uma 

modalidade, na produção escrita: apropriação do vocabulário, uso de termos apropriados. 

Provavelmente se tivesse que escrever a notícia e não o email, o faria se problemas.   

 

Figura 28 

 
Fonte: texto dos alunos A2 e A3 – Uma entrevista na oficina de produção textual  
 

Texto da figura 28 digitado  

 

“Tema: Preconceito 

Jornal da manha! 
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Tipo de texto: Perguntas 

1- Diego, você como estudante sofre muito de precunceito e que tipo de preconceito 

você sofre? 

R: Muitos palavrões, negro preto, vario Apelidos. 

2- Que providencia você tomaria para isso parar? 

R: Eu vou em delegacia ou conselho tutelar e faço um ocorrecia. 

3- Você já pensou parar de estudar por causa do preconceito com você? 

R: Não por que o preconceito só causa tristeza, não atitudes.” 

 

Os alunos escreveram respeitando a estrutura do gênero sorteado para eles, e também 

usaram termos do filme e da discussão em sala sobre a necessidade de se denunciar a prática 

de bullying após assistirem ao filme. Revelam claramente no seu texto a escolha de palavras  

a partir dos outros textos  vistos como referência. Neste tipo de exercício de aprendizado da 

língua escrita com base no uso de gêneros textuais como referência, percebemos o que postula  

a teoria de Schneuwly e Dolz (2011, p.92): 

 

O procedimento  visa transformar o  modo  de escrever e de falar dos alunos, 

no sentido de uma consciência mais ampla do seu comportamento de 

linguagem em todos os níveis( por  exemplo , escolha de palavras, adaptação 

ao público, colocação da voz, organização do conteúdo. 

Essa  transformação ocorre porque diferentes instrumentos de linguagem são 

propostos aos alunos( por exemplo, regras de estruturação de um texto, 

fórmulas particulares para argumentar, meios para evidenciar informações.  

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2011, p.92) 
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Figura 29 

 
Fonte: texto dos Alunos A4 e A5 – Uma carta na oficina de produção textual  
 

Texto da figura 29 digitado  

 

“Tema: Preconceito 

Carta! 

 

Itororó dia 27 de novembro de 2012 

Querida Jaqueline, 

 

Eu ______ e _______ estamos aqui escrevendo esta carta para falar que aqui no Brasil está 

um caso sério: O Bullyng.  os jovens de hoje em dia estão cada vez mais preconceitosos. 

Até as crianças estão sofrendo o Bullyng. O menino de 10 anos foi ao super  mercado para 

comprar comida, chegando lá ele foi embarrado pelos segurança e foi obrigado a tirar a 

roupa. 

Outro caso foi de uma menina que estava saindo da porta da faculdade vieram meninas e 

agrediram ela com o capacete. 

Temos que tentar acabar com o Bullyng no mundo. 

Um abraço ...:” 

 

A escrita dos alunos da figura 29 revela mais uma vez que os mesmos não têm 

dificuldades em reconhecer um gênero, e fazem o registro  escrito de acordo com a estrutura 
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pedida, no caso desta, a carta. Por ser uma primeira experiência com este tipo de  atividade 

específica em sala, eles ainda revelam certo comedimento no texto. Uma carta a uma amiga 

permitiria, permitiria mais intimidade no texto. E observamos que por ser um gênero 

considerado de fácil registro, este foi um dos maiores em número de linhas. Ou seja, quanto 

mais familiaridade com as especificidades de um dado gênero textual mais os eles produzem. 

 

Figura 30 

 

Fonte: texto do aluno A6 – Uma notícia de Jornal na TV na oficina de produção textual  
 

Texto da figura 30 digitado  

 

“Tipo de Texto= Noticia de TV 

Tema: O Preconceito 

 

Preconceito no festsol de Itororó 

No dia 24 de junho de 2012. Um jovem de 21 anos foi atacado pelo um grupo de jovem. Por 

quê ele era negro e não sabia se vestir . Direito A policia do municipio de Ìtororó (BA) 
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predeu o grupo de jovem, e ainda o jovem que foi atacado a preda e canivete foi preso. Por 

que era negro e não tinha identedade. Noticia do dia 25 de junho de 2012” 

 

Como vemos no texto, o aluno buscou ser bem objetivo na sua linguagem, e a forma 

de escrever a notícia nos faz visualizar, imaginar  ao ler, a situação noticiada. Isto confirma o 

que os autores Dolz e  Schneuwly (2011, p.92) afirmam: 

 

A atividade de produção de textos escritos ou orais é trabalhada não somente 

como colocação em palavras ou frases de ideias prévias, mas em toda  a sua 

complexidade, incluindo a representação da situação de comunicação, o 

trabalho sobre os conteúdos e a estruturação dos textos.(DOLZ ; 

SCHNEUWLY;  2011, p.92) 

 

Figura 31 

  
Fonte: texto dos Alunos A7,A8,  e A9  – Uma carta na oficina de produção textual  
 

“Texto da figura 29 digitado  

 

“Tema: Parodia 

Se eu disser  que eu não gosto do preconceito ainda mais pode acredita, se um dia eu disse 

que não quero aprender ainda mais tenta imagina não sei mente, o preconceito diz mais que 

minha boca eu vejo que não tem Saida, o preconceito meio loco me faz tristi, tristesa que vai 

dura pra toda vida. 
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Se eu disser que eu não gosto de(preconseito)preconceito 

Ainda mais pode acreditar 

Se uma dia eu disser que não quero aprende o precoseito 

ainda mais tente imagina 

não sei menti 

 o preconceito diz mais que minha boca 

eu vejo que não tem saida. 

o (preconseito)preconceito meio louco 

me faz triste 

tristeza que vai dura por toda vida” 

 

Obedecendo a modalidade de gênero que permite certa liberdade como a paródia, os 

alunos fizeram uso de recursos linguístico como a repetição de palavras, tentativa de rimas 

(vida/saída), frases de cunho reflexivo ―o preconceito diz mais que minha boca‖. Tal 

expressão revela uma intencionalidade em dizer, em dialogar com o interlocutor, retomando 

ideias, frisando palavras (como ―preconceito‖). Na fala de Koch (2012, p136),lemos: 

 

O locutor ao processar o texto, faculta ao interlocutor recorrer aos seus 

conhecimentos (textuais, situacionais, culturais, enciclopédicos) e, desse 

modo, ativar, por meio de inferências, os conhecimento, os conhecimentos 

necessários à construção dos sentidos (KOCH, 2012, p.136). 

 

5.3.4.1 Textos escritos a partir do filme ―Bullying
15

‖ 

 

O filme sobre bullying na escola, retrata uma realidade que se espalha nas escolas 

brasileiras, e tem levado muitos setores da sociedade a discutirem (mídia televisiva, setores 

educacionais, órgãos ligados à polícia)  sobre o assunto, buscando alternativas de combate à 

ação desta forma de preconceito, não somente no ambiente escolar. 

 Ao serem informados que discutiríamos sobre tal tema e assistiríamos ao filme, 

ficaram muito satisfeitos. Após a execução do filme , tiveram o intervalo, voltaram para a 

discussão aberta em sala, e ainda escreveram um comentário individual sobre o que lhes 

chamou a atenção. 

                                                           
15

 Bullying (no Brasil: Bullying - Provocações sem limite) é um filme de drama espanhol dirigido por Josetxo 

San Mateo. [...] O filme conta a vida de um menino chamado Jordi, que sofre bullying por ser esperto e quieto. 

Ele e sua mãe se mudam para um novo prédio para começar uma vida nova, graças à morte de seu pai. No 

começo parece tudo ser perfeito, até Jodi entra na nova escola e conhecer Nacho, que transforma sua vida em um 

inferno. Conforme< http://pt.wikipedia.org/wiki/Bullying_(filme_de_2009)> acesso em 10/02/2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bullying
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bullying_(filme_de_2009)
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As próximas figuras trarão os comentários feitos pelos alunos. Procederemos às 

análises em blocos de três. 

 

Figura 32 

 
 
Fonte: Comentário  produzido em sala sobre o filme ―Bullying‖  

 

Texto digitado  

“A mensagem que o filme me passou é de que devemos denunciar os agressores. Pois o 

Bullying deve acabar e se não denunciarmos poderemos sofrer grandes consequências”. 

 

Figura 33 

  

Fonte: Comentário  produzido em sala sobre o filme ―Bullying‖  
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Texto digitado 

  

“A menssage que o filme deixou pra mim foi que agente não podemos brincar com as 

emoções dos outros e não ter inveja, e também Ama uns aos outros Aprender como lidar com 

isso, e se agente estiver sofrendo Bulling é melhor denuciar é isso aê o filme ensina muita 

coisa.” 

 

Figura 34 

 

Fonte: Comentário produzido em sala sobre o filme ―Bullying‖  

 

Texto digitado  

 

“A mensagem que mim passou foi que pessoas sofrer calados com medo de falar e acabar 

acontecendo coisas piores. Como monte etc.. quando uma pessoa sofrer esse tipo de agressão 

deve falar com os pais e não ficar sofrendo calado como muitos hoje em dia ficar pois isso 

não pode ficar assim teim que mundar essa historia.” 

 

O filme sobre bullying despertou o interesse dos alunos. Alguns pediram para se 

sentarem no chão e numa postura muito à vontade, assistiram fazendo comentários, 

intervenções, perguntas, às quais íamos tentando elucidar. Como  afirma  Tardif (2002, p.42)  

:― Aprender a ver cinema é realizar este rito de passagem de ser espectador passivo para 

espectador crítico‖. 

Sobre os comentários das figuras 32 a 34, vemos que o nível de complexidade da 

temática  e enredo do filme  exigiram  dos alunos uma tentativa de escrita mais elaborada que 

os textos da oficina de produção textual analisados anteriormente. Ainda mantém a 
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apropriação de termos vistos no discurso ao qual foram expostos, e as ideias de denunciar, não 

aceitar e não praticar o bullying também revelam a capacidade de compreensão da 

complexidade do assunto abordado. Apesar de novos e ainda com sinais de imaturidade com 

relação à estruturação do pensamento e comportamento, além de muitas questões de qualidade 

da escrita ortográfica que precisam ser trabalhadas, os alunos  apontam neste segundo texto 

para um indicador importante: o grau de profundidade do tema explorado em um dado gênero, 

principalmente o filme, o qual exigiu do aluno mais  atenção, por conta do tempo de duração e  

conhecimento de um  nível de vocabulário mais elaborado, fez com que eles avançassem no 

sentido de buscar atender a um nível de escrita mais formal. Na discussão oral eles foram 

muito mais detalhistas, e no comentário escrito, mais objetivos.  

 

Figura 35 

 

Fonte: Comentário  produzido em sala sobre o filme ―Bullying‖  
 

 

 

 

 



139 
 
 

Texto digitado 

 

“A mensagem que eu tirei do filme é que não devemos abaixar a cabeça para essas pessoas 

por que eles são pior que nós, e que não devemos ter medo e denunciar essa pessoas por que 

como é com você ele vai se sentir o superior e vai humilhar outras pessoas’’. 

 

Figura 36  

 
Fonte: Comentário produzido em sala sobre o filme ―Bullying‖  

 

Texto digitado  

 

“Eu entendi que  existe varios tipos de Bulling. 

Já neste filme eu vi que nele deixa uma mensagem muito importante. 

Que se nós sofremos de Bulling devemos procurar alguém ou uma delegacia para fala oque 

esta acontecendo. 

O Bulling na escola é muito conhecido hoje em dia.  

E devemos colocar os pais e os filhos para falar sobre o bulling. 

Esta filme deixou uma mensagem muito importante. 

Se sofremos com o Bulling devemos logo procura o diretor da escola e falar. 

A hora de falar sobre o Bulling é agora!” 
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Figura 37 

 

Fonte: Comentário  produzido em sala sobre o filme ―Bullying‖  
 

Texto digitado 

 

“A mensagem que eu retirei do filme, foi que com o bulling a inplicancia com o colega pode 

levar a coisas fora do comum que foi o que aconteceu com Jadie ele se mato pois não 

aguentava mais com tanta violência no colégio e nas ruas, mas ele fez errado em se mata, 

pois deixou sua mãe sozinha no mundo isso e muito revoltante e triste” 

 

Os textos deste bloco apresentam além das características elencadas nos demais, um 

traço importante, a intenção dialógica, a interação  do escritor  com o possível leitor, a certeza 

de que ele fala para ser ouvido, quando  usa por exemplo as expressões do tipo: ― não 

devemos abaixar a cabeça‖; ―a hora de falar sobre o bullying é agora!‖; [...] deixou sua mãe 

sozinha e isso é muito revoltante‖. Nesse sentido corroboram as considerações apresentadas 

pelos PCNs(BRASIL,1998,p.20-21): 

 

Interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva: dizer 

alguma coisa a alguém, de uma determinada forma, num determinado 

contexto histórico e em determinadas circunstâncias de interlocução. Isso 

significa que as escolhas feitas ao produzir um discurso não são aleatórias - 

ainda que possam ser inconscientes, mas das condições em que o discurso é 

realizado. Quer dizer: quando um sujeito interage verbalmente com outro, o 

discurso se organiza a partir das finalidades e intenções do locutor, dos 

conhecimentos que acredita que o interlocutor possua sobre o assunto, do 

que supõe serem suas opiniões e convicções, simpatias e antipatias, da 

relação de afinidade e do grau de familiaridade que têm, da posição social e 

hierárquica que ocupam (BRASIL,1998, p.20-21). 
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Fazer com que o aluno também perceba seu discurso nessa perspectiva, requer a 

existência de um trabalho didático orientado pelo professor, e este é parte chave do processo, 

na sua tarefa mediadora (BRASIL, 1988,p. 22).  

 

Figura 38 

 
Fonte: Comentário produzido em sala sobre o filme ―Bullying‖ . 

 

Texto digitado 

 

“Eu devo Essa menssagens para o filme que agente não Podemos agredir o Procemo por que 

todos somos iguais dependendo do que for 

Nunca Podemos agredir ningem” 

 

Figura 39 

 
Fonte: Comentário  produzido em sala sobre o filme ―Bullying‖  
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Texto digitado  

 

“Esse filme deijou a lição que não Se deve machucar niguem muito menos animais inosete as 

pessoas temque ter mais respeito pelos outros 

Jod também ficor comedo de morre que foi ameasado com uma arma.” 

 

Figura 40 

 
Fonte: Comentário  produzido em sala sobre o filme ―Bullying‖  

 

Texto digitado  

 

“O filme fala que não depomos brincar com os sentimentos dos outro porque somos iguais 

nunca devemos brincar com o sentimento dos outros” 

 

O estilo de escrita dos textos das figuras 38 a 40, revelam como esclarecem os PCNs 

(BRASIL, 1998, p.47) ―uma linguagem própria, com características peculiares de certa faixa 

etária dos adolescentes‖. Diríamos, um modo de dizer, e ainda no caso específico dos textos 

aqui, sem complexas elaborações. O que é ―dito‖ no texto provoca no leitor uma sensação de 

expectativa. Ele poderia fala mais, ele teria certamente algo mais a dizer quando indagado 

sobre o assunto. Porém a escrita o contém, a escrita ―se cala‖. Faltam-lhe recursos, 

obviamente, estruturais, semânticos, sistemáticos quanto à escrita ortográfica aceita 

socialmente fora da escola. 

Neste bloco de textos, ainda observamos que os alunos tiveram  dificuldades no registro 

escrito, apresentando ideias mais soltas e inadequações  de ortografia também muito marcadas 

no texto. Tais registros nos fizeram reiterar aqui a importância de se fazer o diagnostico do 

nível de oralidade, leitura e escrita de cada aluno no início do ano, para que o professor possa 

organizar atividades didáticas que, de fato, venham atender a necessidade real de cada  um 

deles (alunos). 



143 
 
 

 Lembramos aqui que o período das atividades práticas na escola  foram quase no fim 

do ano letivo( 26 a 28/11/2012), logo estes alunos que ainda demonstram necessidades 

específicas de melhorar o nível de escrita levarão estas mesmas dificuldades para a série 

seguinte. Ou continuarão nesta.  O nosso retorno ao campo de pesquisa em 2013 é um 

compromisso além dos professores, é também com eles. 

 

5.3.4.2 História de vida  

 

O texto autobiográfico constitui-se em um excelente recurso a ser explorado como 

possibilidade de escrita em sala de aula. Os alunos certamente têm o que dizer de si mesmos. 

O que pode variar é a disposição de fazê-lo, isto é, aceitar revelar-se às suas  particularidades, 

como esclarece Haguette (1987,p.70): 

 

[...]o texto ( a biografia, segundo a autora) revela uma representação pública 

de quem o escreve, da exposição da vida privada perante pessoas 

provavelmente desconhecidas ou ao menos sem contato próximo. A ideia é 

que o relato seja aquilo que a/o aluna/o queira tornar público para a turma, 

pois após a atividade de escrita, há a apresentação e discussão, senão de todo  

o texto, pelos menos de alguns de seus momentos que denunciam o entorno 

social de ações aparentemente individuais. Fazer as/os estudantes 

argumentarem os motivos de suas escolhas de vida, de suas opiniões, de seus 

modos de ser, enfim, evidenciam claramente as influências sociais e, ao 

mesmo tempo, a intencionalidade do próprio indivíduo e também aos grupos 

a que pertence (HAGUETTE, 1980, p.70).  

 

Apesar de, durante as atividades, sempre  reclamarem um pouco quando solicitados a 

escreverem (ao contrário do que aconteceu quando solicitados  a falar sobre algum assunto), o 

texto autobiográfico foi  o gênero no qual eles escreveram em maior extensão, com exceção 

de alguns alunos com algumas dificuldades específicas que  serão comentadas posteriormente. 

O que é falar de si autobriograficamente, senão resgatar sua vivência participada em 

vários e singulares contextos existenciais  nos quais a relação com o outro é estabelecida: com 

os pais, os irmãos, os parentes, os amigos , a escola, as expectativas.  Na escola, esta escrita, 

enquanto gênero textual, também precisa ser explicitado. Quando solicitamos que 

escrevessem uma autobiografia, resgatamos um pouco do que é composto tal tipo de gênero, 

pedimos que falassem além dos aspectos formais de tal texto, aspectos  mais específicos, tais 

como qualidades, defeitos  e expectativas de futuro.  

 Verificamos nas histórias de vida que  alguns alunos vêm de diferentes lugares,  ou já 

moraram em centros urbanos maiores, como São Paulo, Salvador, Itabuna, vitória da 
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Conquista, e alguns ainda  nutrem o desejo de retornar. Ampliando sua perspectiva de futuro, 

para constituir sua família, estudar, trabalhar. 

Os textos também  revelaram que os alunos escreveram  mais livremente, delineando  

um pouco do estilo de cada autor. A maior parte deles procura  seguir o roteiro sugerido pelos 

professores para a escrita de um texto autobiográfico, e expõem suas ideias de forma clara, 

ainda apresentando certas inadequações com relação à escrita ortográfica. 

Falam da sua relação com a família, dos amigos, dos colegas de classe, das mágoas 

que carregam, do seu cotidiano. Abrimos um parêntese aqui para novamente  destacar este 

gênero textual como um dos mais ricos  a serem usados pelo professor em sala, 

principalmente mais no início do ano letivo. Confessamos que a leitura de tais, além de 

pessoalmente embargar de lágrimas os nossos olhos, nos dá a chave para, enquanto 

educadores, compreendermos o universo  de onde vem os educandos. E aprendemos sobre 

educação, no sentido do que Freire Citado por Vasconcelos e Brito (2009, p.94) explica: ― o 

educador  já não  é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo 

com o educando[...]‖.  Aprendemos com eles, com seus textos escritos, com seu discurso, e 

suas histórias de vida, o que eles ainda precisam saber no que diz respeito  não só ao 

letramento escolar, mas sobretudo ao que tange ao que é humano.   

Eles, afinal, a turma tão desmotivada da escola, se  revelavam, em discurso, tão 

interessados em dizer de si. E saber do outro e do novo. A história de vida aqui como recurso 

didático, serviu  mais como um ―paradigma indiciário‖ de percurso. O que ainda precisa ser 

feito: eles (alunos) por si mesmos, e nós (professores e comunidade escolar) por eles. 

O letramento escolar ( Kleiman,2005) que se delineia no contexto  da escola enquanto 

espaço de contato com os saberes institucionalizados, inegavelmente, exerce sua influência  

no que os alunos produziram nos seus discursos orais e escritos. Na maioria das vezes é muito 

mais da escola que o aluno do ensino público depende para ampliar suas potencialidades de 

sujeito letrado dentro e fora dela, do que no seu  próprio contexto familiar . Uma prova disto 

são os dados (disponibilizados pelo Censo Escolar/INEP/2011) que obtivemos sobre a 

escolaridade da mãe ou responsável pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do 

Colégio onde ocorreu a pesquisa (e rememoramos que, só em 2012 foram 1015 alunos ao 

todo, matriculados nos 3 turnos): 28%  das mães ou responsável pelo aluno, só concluíram até 

8ª série (chamada de 9º ano hoje). 

Mais uma vez  salientamos que nosso objetivo não foi buscar nestes textos os erros 

ortográficos ou inadequações de competência semântica. A competência comunicativa 
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(TRAVAGLIA, 2000) e como desenvolvê-la; o nível de  letramento, e como e  ampliá-lo é o 

nosso foco maior.  

Durante o período das atividades, juntos, os alunos das duas turmas (Turma 1 e 

Turma 2), entre questionário, escrita de seu perfil pessoal no crachá, comentário do filme  

sobre bullying, história de vida e  escrita de redação (somente para os alunos do 3º ano), 

produziram cerca de mais de 150 laudas manuscritas (contando os escritos  menores também). 

É certo que não foram textos formais cuja elaboração e estética representem um nível de 

escrita completamente satisfatório. Há muitas adequações por fazer, há também a necessidade 

de um trabalho didático orientado e específico a ser feito pelo professor: trabalhar com a  

autocorreção do texto pelo aluno(ensinando esta estratégia adequadamente), a reescrita e a  

análise linguística. 

P1 (professora do 8º ano) declarou ter percebido que os seus alunos da Turma 1  

produziram muito em um curto período, e com um nível de participação que lhe chamou a 

atenção.  Chegou a estranhar, no sentido positivo, o bom comportamento, a  atenção e espírito 

colaborativo da turma . Infelizmente, ela não registrou isto por escrito.  

As análises dos textos dos alunos, produzidos num intervalo de três dias de trabalho 

contínuo, bem como a observação direta e participante, uma vez que assumimos os trabalhos 

de aplicação das atividades em maior parte do tempo, nos indicaram  que, uma intervenção 

didática orientada  e planejada, fundamentada em bases teóricas que enfatizem o 

princípio da interação verbal como ponto de partida para o ensino de língua portuguesa,  

e sobretudo expondo os alunos ao uso constante da oralidade enquanto prática social 

interativa(MARCHUSCHI, 2005),  ancorada no suporte da leitura (em sala de aula) de  

gêneros textuais diversificados, e da escrita como criação dialógica, produção criativa  

destinada a um leitor real, traz um resultado evidente: põe de fato o aluno como 

protagonista do seu aprendizado, da construção do seu letramento escolar, e por 

conseguinte do  seu letramento também social.  Pois tal proposta ressignifica o texto como 

unidade viva de ensino, e ele (o texto vivo) ressurge  no discurso do aluno. 

 Nas palavras de Bakhtin (1929/1988, p.95): 

 

[...] na prática viva da língua, a consciência linguística do locutor e do 

receptor nada tem a ver com um sistema abstrato de formas 

normativas, mas apenas com a linguagem no sentido de conjunto dos 

contextos possíveis de uso de cada forma particular (BAKHTIN, 

1929/1988,p.95) 
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O sujeito se apropria da(s) linguagem(s) do outro enquanto discurso, e tão 

naturalmente, que nem se dá conta do quanto aprendeu e do quanto ensinou. Ainda que não 

domine todas as convenções  formais da linguagem escrita, o que foi perceptível nos textos (e  

na realidade de muitos alunos em muitos contextos da escola pública no país), quando o aluno 

diz: 

 

 “o preconseito diz mais que minha boca 

 eu vejo que não tem saida. 

  o preconceito meio louco 

 me faz triste 

 tristeza que vai dura por toda vida” 

 

Ele ensina mais  do que qualquer regra de ortografia alcançaria em  conteúdo e 

sentido. O único problema é que ainda não tem consciência que ensinou. É essa consciência 

que nós professores, e formadores de professores, precisamos despertar.  

O contato com os gêneros textuais (verbais e não verbais), intermediado pela 

linguagem oral de cunho crítico  e discursivo,  não caracteriza o encontro de dois conteúdos, 

apenas. Antes, como afirma Bakhtin (1986, p.62): ―o texto só ganha vida no contato com 

outro texto [...] esse contato é um contato dialógico entre textos...Por trás desse contato está 

um contato de personalidades e não de coisas.‖ 

Apresentamos a seguir as ―histórias de vida‖, para que se possa ter uma  impressão 

mais clara do que foi produzido pelos alunos  nos referidos textos. 
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Figura 41 

 

Fonte: texto autobriográfico produzido em sala  

 

“A minha história de vida é normal de uma garota de 14 anos que seus pais são separados. 

Eu nasci em Itororó no dia 13 de agosto de 1998 meu nome é ______ moro com minha mãe e 

mais dois irmãos, como eu sei que ninguém e perfeito tenho vários defeitos e qualidades. O 

meu pior defeito é confiar em quem não merece minha confiança, minhas amigas me 

disseram que minha melhor qualidade é ser amiga compreensiva,  humilde são vários que se 

eu contar da uma folha. 

Eu acho várias coisas interesante, mas oque eu acho mais interesante é o afeto que circula 

entre eu e minhas amigas as minhas perspectiva de vida é estudar pra ser um alguém no 

futuro e garantir o futuro de meus pais também”. 
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Figura42 

 

Fonte: texto autobriográfico produzido em sala  
 

 

“Meu nome é _________________, tenho 13 moro em Itororó Bahia. 

Nasci em 1999, em Itororó moro com minha avó e teho 2 irma  

Minhas qualidades é legal, amiga, companheira, fiel, divertido, obediente. 

Já as, meus defeitos é ser ciumenta, as vezes chata, confiar demais nas pessoas. 

Minhas pespectiva do futuro são:ter uma vida boa, ser feliz, não Sr mais enganada, magoado. 

Ter pessoas que me amem de verdade e que saiba me entender, me compreender. 

Espero que meu futuro seja bem e que seja da vontada de Deus que me guia todos os dias. :( 

Algo de interesante foi que uma pessoa me magoou muito. Eu confiava demais nesta pessoa 

mais o que ele fez comigo me machucou muito. 

Não sei o que mais o que fazer. 

Também tenho a falar que sou muito feliz com minha família, e amigos”. 
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Figura 43 

 

Fonte: texto autobriográfico produzido em sala  
 

“Ola meu nome é __________, nasci em Itabuna no dia 03 de agosto de 1996 as 00:52 

horas, moro em Itororó há mas de 15 anos, e tanbém já morei 4 anos em São Paulo com 

meus avos. 

Nunca morei com minha mãe e meu pai, so moro com meus avos a 16 anos, e eu sou muito 

feliz com eles, porque eles que me deram aducação, carinho e respeito 

A minha qualidade é sempre ajudar aquelas pessoas que não entendeu nada na sala de aula, 

as pessoas que precisam de ajuda. Minha qualidade de vida e que sou um pessoa que gosto 

de estudar, não gosto de cassar briga com os colegas e pessoa da ruas. 

Eu tenho um defeito que é deixar algumas coisas para fazer no outro dia ou não querer fazer 

nada. 

No meu futuro eu gostaria de fazer faculdade para eu se formar e ter um futuro garantido e 

tauvez eu posso abrir uma fabrica nu futuro. 

No futuro eu quero ajudar muita pessoa que não tem condições de ter aquelas coisas na sua 

casa, condições de saúde e vida”. 
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Figura 44 

 

 

_______________ nasci em São paulo sei jogar bola, tenis de mesa e só bonito, meus 

defeitos são: só encrequero e resenhista. 

 

Figura 45 

 
Fonte: texto autobriográfico produzido em sala  
 

―Meu nome: _________ moro em Itororó Bahia./ Nasci em 1997/ Moro com meus pais/ 

Tenhos dois irmão 

Minhas qualidades. Sou um pessoa alegre, gosto meuto de brincar mais sei espera sei 

também, para na hora que devo, ando sempre danto risada da vida por que pra morte só mim 

resta o choro, Amo choro quando e preciso mais acima de tudo sempre acreditando em Deus, 
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Meus defeitos: Sempre acreditar em pessoas erradas sou muito irritada não gosto de ser falsa 

digo o que acho na cara, sei dá o tronco quando e necessario.Amo sempre a pessoa errada. 

No meu futuro ainda tenho muito tempo pra pensar e mim descidir mais quero estudar 

estudar em uma facudade e o resto. Deus esta trabalhando”. 

 

Figura 46 

 
Fonte: texto autobriográfico produzido em sala  
 

―Bom dia! meu nome é ___________, Nascido em Itororó Bahia em 21 de Setembro de 1992, 

minha qualidade sou educado defeito Não gosto que trata o pessoal com preconceito, moro 

com meus pais, e meu irmão, minhas (prespectativa) perpectiva do futuro trabalha Estuda e 

ter uma família” 

 

Figura 47 

 
Fonte: texto autobiográfico produzido em sala 
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“Meu nome _______ nasce em Salvador BA em 1996 morei em Salvador Por 10 anos sinto 

muita falta de la e pretendo voltar formado e construir meu funtoro remos casar la, meus pais 

tem um contrato com a empresa do Shop e entaum eu acho também que la é mehor para mim 

segur com que eu quero ser advogado. Tenho muita qualidade defeitos não descobrir aida 

mas tenho”. 

 
Figura 48 

 
Fonte: texto autobriográfico produzido em sala 

 

“Eu nasi em(Sâo Paulo, osasco) eu tenho 14 anos 1998 Eu tivi e tenho uma vida susegado 

grasas a Deus eu não do trabanho o meu pai e nem a minha mai ele sai para trabanho eu fico 

em casa fazendo as coisas limpo a casa fico assistindo televisão e quando da 2:00 ou 3:00 

horas eu vou para o treino de futebol e quando eu vouto para casa ele já voutarou do 

trabanho eu amo muito minha mai e o meu pai tudo que aconteseu e tudo que acontese eu 

tenho que agradece muito a eles e meu senho e ser jogado de futebo mas si isso acontese e 

pdoe deicho eu não vou esquese dos meus grandes  amigos da Escola, 

____________________________________________e prisipaumente os professores muito 

obrigado por min da conseho e mim ensinar 

Obrigado por tudo todos voceis”  

 

5.3.4.4 Analisando os resultados das atividades didáticas aplicadas na Turma 2 (3º ano)  

 

Os planos das atividades didáticas do 3º ano foram compostos de atividades de 

oralidade, leitura e escrita, com foco na maior necessidade descrita pelos próprios alunos e 

professores, que é a preparação para o vestibular ( ver planos em anexo). Ainda que nem 
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todos eles  tenham como meta imediata, foi o que registraram oralmente durante o contato  

com os mesmos desde o período de observação.  Sobre os alunos do terceiro ano, a professora 

( P2),fez alguns registros que disponibilizaremos aqui agora, para que se tenha uma visão  do 

perfil da turma, quanto ao nível de letramento, oralidade, leitura e escrita. 

De acordo com o texto original escrito por P2 (enviado por email): 

 

―Os alunos do 3 ano são a princípio tímidos, pacatos, muitas vezes se 

mostraram arredios durante as aulas, resistentes durante algumas atividades 

.Essas características muitas vezes dificultou os trabalhos em sala de aula. 

Mesmo em meio às dificuldades, considero bom o nível de aprendizagem 

visto que muitos venceram os obstáculos sociais, deslocamento para chegar 

ao término do ensino médio. Percebi o uso de leitura na internet com 

assuntos de interesse pessoal. Eles possuem um senso crítico. Como a 

maioria do aluno de escola pública tradicional estavam habituados a ver aula 

com assunto na lousa e responder aos exercícios propostos pelo professor. A 

resistência ocorreu a partir desse desejo de mudar. Eles participam 

ativamente às atividades com o uso das TIC‘s. Prova disso foi a produção de 

um curta  sobre o reisado no município. Eles se empenharam bastante. O 

resultado foi brilhante. Sobre as produções, observei que ainda precisam 

melhorar e muito. Alguns avançaram. Tivemos nessa turma um aluno 

aprovado na UESC para o curso de História. 

É muito difícil medir o nível de letramento dos alunos pois  envolve os 

aspectos sociais e individuais dos mesmos. No entanto acredito que alguns já 

conseguiram avançar, mas a maioria ainda não alcançou o nível desejado por 

todos nós.  

(Durante o ano) O livro didático foi usado mas não ficamos nele. Utilizamos 

xerox de outros livros e matérias diversos. Os conteúdos foram organizados 

a partir da proposta para o Ensino Médio fornecido pela SEC na jornada 

pedagógica. Os temas  foram voltados para Politica e cidadania‖.(Relato da 

professora da Turma 2) 

 

Os alunos do terceiro ano, como já exposto pela professora, são mais tímidos e 

quietos, se comparados às outras turmas da escola.  Eles não permitiram ter sua imagem 

gravada, nem foram afeitos ao registro de fotos. Fato que perfeitamente compreendemos e 

acatamos.  

No primeiro momento da socialização do seu crachá com informações pessoais, ainda 

se mantiveram mais tímidos. Entretanto, após assistirem ao documentário ―O Lixo 

Extraordinário‖, sobre o qual mencionaram terem se impressionado com a situação das 

pessoas do lixão do Jardim  Gramacho ( Rio de Janeiro), demonstraram  muito interesse, mas 

quando  da discussão  sobre a  mudança na vida dos moradores do lixão,  convidados a se 

posicionarem um a um , alguns deles  resistiram à fala. Ao continuarmos orientando a 

discussão, fazendo perguntas e pedindo que dissessem o que observaram de interessante, eles  

timidamente elencaram aspectos  importantes sobre a mudança de vida dos personagens; 
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apresentaram certa resistência em se  posicionarem livremente na língua oral, nesta primeira 

discussão. 

Na segunda seção de discussão, quando lemos os vários textos de diferentes gêneros, 

eles não demonstraram muita resistência como no dia anterior, inclusive  no final das 

atividades do segundo dia, pedimos  que, em grupo, discutissem um pouco sobre o que 

acharam do documentário e  da questão da oralidade para eles, como  se sentem ao falar em 

público, falar em sala e discutir sobre os textos, e  registrassem por escrito  uma breve 

opinião, e não seria necessário se identificarem.  Dos comentários feitos pelos grupos, sobre a 

oralidade, obtivemos as seguintes falas: 

 

 “Falar e ser ouvido foi uma experiência diferente de tudo que tivemos aqui como 

alunos. Nem todos os professores abrem espaço para isso. Isso é importante, dar espaço para 

o aluno falar o que  pensa, dar também uma opinião”. ( Grupo1) 

 “É mais  fácil falar que escrever. Mas falar sobre temas que não sabemos é difícil 

também. Seria bom se tivesse mais tempo pra treinar a fala, para não ter medo de falar em 

público. (Grupo2) 

 “Quando falamos somos  vítimas do preconceito dos colegas. Não é costume falar 

sobre coisas sérias. Falamos mais coisas do dia a dia. Mas a escola precisa ter mais tempo 

para discutir assuntos como o filme de Vicky. Tantas pessoas jogadas no lixo e são vidas que 

tem tudo para dar. Tem qualidades. Um futuro melhor que o lixo, uma mudança de 

vida”.(Grupo 3) 

 “Essa maneira de participar da aula é muito interessante. No início ficamos inibidos, 

mas depois acostumamos. É difícil organizar o pensamento na fala, mas é bom falar. É 

falando que a gente se entende”. (Grupo 4) 

 

Das fala dos alunos (Grupo1) observamos que  ter direito à voz na escola ou  na sala 

de aula, é um privilégio que precisa ser ―concedido‖ : ―Nem todos os professores abrem 

espaço para isso”. E parece-nos evidente no texto deles que  é o professor que faz essa 

concessão. Não  se consideram pois donos de um discurso autônomo na escola. São sempre 

muito calados e passivos, com exceção de uma aluna que disse já ter discutido uma única vez 

com um professor, quando achou que ele estaria errado e ela certa. Como são muito elogiados 

pelos professores por serem  uma ―turma quieta‖, demonstram ser acostumados a um modelo 

de educação  no qual  o professor detém a palavra, e os alunos são os ouvintes. No 
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questionaram alguns eles mencionaram que não falam espontaneamente em sala, só quando 

solicitados. 

Para o Grupo 2, a fala é algo que precisa ser ―treinado‖, o que não é de todo um 

equívoco, mas talvez em outros termos, como os que propõem os PCNs do Ensino Médio 

(2000), o aluno precisa apender a:  

 

―Utilizar-se  da linguagem como meio de expressão, informação e 

comunicação em situações intersubjetivas, que exigem graus de 

distanciamento e reflexão sobre os contextos e estatutos dos interlocutores; e 

saber colocar-se como protagonista no processo de produção / recepção 

(BRASIL, 2000, p.10). 

 

Associam  fala ao ―medo‖ de se expor em público; ou seja,  consideram os outros 

possíveis  interlocutores como cerceadores do seu discurso. 

O grupo 3 aproveitou a discussão sobre a temática do preconceito e do documentário 

―O lixo extraordinário‖, ainda categorizou a ―fala do dia a dia‖ e a possível ―fala organizada‖. 

A oralidade durante muito tempo foi tratada didaticamente como apenas discurso informal na 

escola (Antunes 2005), entretanto, as possibilidades de formalidade e qualidade de um 

discurso oral são indiscutíveis. É a escola que mais pode transpor esta realidade para a prática, 

por meio do trabalho com a prática discursiva, a dialogicidade, o uso democrático da ―voz‖, 

no sentido de direito de dizer. 

O grupo 4 comenta do aspecto positivo da atividade de falar, no sentido de expor 

opiniões, posicionar-se como eles fizeram durante os dias das atividades práticas. 

Acreditamos que estas reflexões feitas por eles,  apesar de breves, expõe-nos proposições 

interessantes para refletirmos sobre a necessidade de, enquanto professores que trabalham 

com a linguagem, promovermos o ensino da língua oral, por meio dos diferentes  gêneros 

textuais,  criando estratégias que permita ao aluno desenvolver  e aprimorar sua competência 

comunicativa(interativa) oral.  

Dos textos produzidos pelos alunos da Turma 2, selecionamos 14 escritos – a proposta 

de redação (7) escrita por eles e a história de vida (7). É relevante informarmos aqui, que 

antes de solicitarmos a produção de uma redação, havíamos discutido exaustivamente o tem 

preconceito, após a oficina de produção textual, na qual foram disponibilizados os mais 

variados gêneros textuais que expunham diferentes fatos e situações sobre o tema proposto. 

Recomendamos verificar em anexo o plano e os textos (assim como na turma 1, jornais, 

música, cordel, entrevista, cartilha sobre o bullying).   
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Após a discussão  sobre o documentário assistido, sobre os textos  lidos e comentados, 

passamos à exposição de algumas  considerações sobre a estrutura de um texto dissertativo 

como a redação, como traçar um esquema de ―feixe de ideias‖  com base em todas as 

informações lidas sobre o tema discutido, filtrando quais  preferirá abordar, e também 

detalhes relacionados à estrutura, à coesão e coerência textuais. Eles se mantiveram bem 

atentos à explicação como de costume.  

Entretanto, quando informamos que começaria o processo de escrita, demonstraram 

uma   certa insatisfação,  justificando : ― Ah! Só gosto de escrever em casa‖(A1); ―não sei 

escrever bem(A2)‖; ―tem que escrever mesmo(A3)?‖; ‖tenho que ir participar de um jogo na 

quadra, é intercolegial(A4)‖; Não consigo escrever assim(A5)‖. 

4 alunos se retiraram da sala, silenciosamente, aos poucos. Neste momento tivemos 

que conversar mais um pouco com a turma, explicando que era um exercício importante, 

propondo a metodologia sugerida por Antunes (2005), que consiste em ―planejar/ 

escrever/revisar/ reescrever‖.  E que estávamos ali dispostos ajudá-los no processo, ajudar no 

processo de correção. Disponibilizamos o dicionário on line para consultas, visto que a escola 

possui rede Wi-fi. E só então eles começaram a se movimentar para escrever. Informamos que 

queríamos os rascunhos inclusive, para analisarmos o processo de escrita, reescrita e texto 

final. 

Por várias vezes os alunos  rasgaram várias páginas do caderno antes da escrita das 

primeiras línguas. Insisti que mantivessem seus rascunhos  pois  eles eram parte importante 

no processo, para eles mesmo pudessem compreender melhor o exercício da escrita. Eles 

concordaram e procederam á atividade. 

Passemos à análise dos 10 textos (proposta de redação). Alguns alunos não 

conseguiram concluir um texto completo. Levaram um certo tempo  reestruturando um 

mesmo parágrafo. Consideramos esta ação importante, ou seja o exercício da escrita e rescrita 

(os originais estão em anexo). 

Mantivemos digitalizados os rascunhos ( alguns alunos fizeram até   dois) junto  texto 

final de cada  o aluno. 
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Figura 49 

 

Fonte: Proposta de redação - texto  produzido  em sala 

 

De uma maneira geral, produção do texto escrito representou na prática, como 

dissemos, um momento desconfortável para o aluno. Fato que se contrapõe em certo sentido  

ao que eles responderam no questionário. Neste, a maioria dos alunos declaram gostar de 

escrever. Entretanto, a questão é, qual a proposta de escrita na escola?   

Contatamos esta realidade quando apresentamos em seção posterior, os textos sobre a 

história de vida, para a qual  eles não demonstraram tanta resistência em escrever.  

 Na figura 49  temos os dois rascunho e o texto final ( um parágrafo apenas).A1 não 

conseguiu concluir. Foram utilizadas várias expressões que apareceram nos textos lidos na 
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oficina de produção textual, como descrição de tipos de preconceito. As diferenças entre 

rascunhos e texto final revelam a preocupação com a escrita  de algumas palavras sobre as 

quais tinha dúvida em relação à ortografia. Sobre o percurso de deste processo Schneuwly e 

Dolz (2011, p.94-95) esclarecem: 

 

Na atividade de escrita o processo de produção e o produto final são, 

normalmente separados [...]. Dito de outra forma, o escritor pode considerar 

seu texto como um objeto a ser trabalhado, revisto, refeito, mesmo a ser 

descartado até o momento que o dá ao seu destinatário. O texto permanece 

provisório até quando do estiver submetido a este trabalho de reescrita 
processo (SCHNEUWLY E DOLZ, 2011, p.94-95). 

 

Figura 50 

 
Fonte: Proposta de redação - texto  produzido  em sala 
 

Na figura 50, cujo rascunho não foi disponibilizado pois a aluna não quis que o texto 

aparecesse ―feio‖, como explicou, temos a exposição do tema apresentado da forma mais 

parecida com os modelos formais de redação que encontramos nos manuais específicos. A 

preocupação com a linguagem correta, rebuscada: ― brasileiro, nome honrado, privilégio para 
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muitos‖,  e a retomada de informações também disponíveis nos textos que leu sobre 

preconceito, reaparecem apropriados  de uma forma coerente. 

A escolha do gênero ―redação‖ para o 3º ano, se justifica em função da preocupação 

dos professores e dos alunos com o ―vestibular‖.  Não seria, em primeira instância, uma 

proposta originalmente nossa, entretanto,  tal demanda real do contexto daquela turma de 3º 

ano, nos expôs ao que muitas vezes ocorre com os professores no cotidiano escolar – a 

imposição do currículo.  Neste  sentido, este ―exercício de escrita‖ acaba não se configurando, 

na verdade em uma produção espontânea de discurso livre, antes, como comenta criticamente 

Geraldi (2000, p.128), ― na escola há a simulação da modalidade escrita, para que o aluno  se 

exercite no uso da escrita, preparando-se para de fato usá-la no futuro‖. Ele ainda sugere   a 

descaracterização do sujeito, pois o caráter artificial da situação da  produção  escrita 

dominará até o final.(GERALDI,2000, p.128). 

Considerando a perspectiva do modelo de letramento escolar, o aluno  que apreende os 

modelos formais de escrita, desenvolvem uma parte da sua competência comunicativa nesta 

modalidade. Entretanto uma proposta  metodológica comprometida com uma concepção de 

linguagem interacionista, propõe objetivos mais abrangentes. Na fala de Antunes (2009, 

p.209), vemos  os princípios de tal abrangência:  

 

Com efeito, escrever é, simultaneamente, inserir-se num contexto qualquer 

de atuação social, e pontuar nesse contexto uma forma particular (grifo 

nosso) de interação verbal. Daí que além das determinações do sistema 

linguístico, a interação verbal por meio da escrita está sujeita também às 

determinações dos contextos socioculturais em que essa atividade acontece 
(ANTUNES, 2009, p.209). 

 

 A questão maior não é a escrita ou não de uma redação, mas quais são os moldes desta 

escrita veiculada na escola; qual o discurso que se impõe textualmente. Para ilustrarmos o que 

queremos dizer, tomamos a fala Bakhtin (1973) citado por Souza (2002, p.21):  

 

A tarefa de compreensão não se limita a um mero reconhecimento do 

elemento usado, pelo contrário, trata-se de compreendê-lo com relação a um 

contexto específico e concreto; trata-se de entender seu significado em 

termos de um enunciado específico, ou  seja, trata-se de compreender o 

elemento em termos de sua novidade e não apenas reconhecer sua 

mesmice(BAKHTIN,1973 citado por SOUZA, 2002, p.21 ). 

 

 

 

 

 

 



160 
 
 

Figura 51 

 
Fonte: Proposta de redação - texto  produzido  em sala 

  

A figura 51 traz  um rascunho e o texto final , um parágrafo apenas. A linguagem  do 

texto final  de A3 também reflete a preocupação formal com o modelo de redação já 

apreendido na escola. Como exemplo de processo de construção, o lado positivo é o aluno  

rever seu texto e apreender um  ato reflexivo diante da linguagem do  seu próprio texto. 

Entretanto, o ato de reflexão aqui não se mostra reflexivo crítico. A3 atua  revisando  seu 

texto em forma, não em profundidade de conteúdo. É neste âmbito que o professor pode 

então, incidir, lançando mão de novos moldes de atividades de escrita reflexiva, não 

reprodutiva. 
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Figura 52 

 

 

Fonte: Proposta de redação - texto  produzido  em sala 

 

Figura 53 

      

Fonte: Proposta de redação - texto  produzido  em sala 
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As figuras 51 e 52 trazem dois extremos, respectivamente: o texto sem problemas de 

ortografia, entretanto incompleto da voz do autor. Este apropria-se  também de dados 

mencionados em outros textos, entretanto ainda falta o seu posicionamento de fato. Já o 

segundo texto ( figura52)  com  marcas de oralidade e inadequações em relação à ortografia,  

traz  um posicionamento que podemos dizer, é mais vivo: ―preconceito de mulher não poder 

trabalhar acabou. Os direito hoje é igual tanto pra mulher como pra o homem‖ (!). Tomamos 

aqui o que diz Antunes (2009, p.112), ―[...] um texto não se faz apenas com o material 

linguístico presente, muito menos com gramática, apenas‖.  

As próximas figuras são um mesmo texto: o rascunho(figura 54a) e texto final(54b) 

 

Figura 54a 

 

Fonte: Proposta de redação - texto produzido em sala 
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Figura 54b 

 

Fonte: Proposta de redação - texto produzido em sala 

 

O texto da figura 54a  é o rascunho. Observando-o percebemos o intenso trabalho  de escolha 

das estruturas e  palavras possíveis para  a finalização que contemplamos na figura 54b. Da 

efervescência das ideias no rascunho, no qual o texto parece querer sair, acompanhamos sua 

expressão, cuidada, ―limpa‖, que inicia um discurso pretenso a dialogar com o possível leitor, 

entretanto, vai se diluindo no conhecido rigor formal da redação escolar.  

Para os moldes do letramento escolar formal, este passaria no teste. Para uma intenção 

interacional, há um caminho. É fato a dificuldade que um aluno do 3º ano pode ter para elaborar um 

texto, e não só por ser do 3º ano. Alunos de graduação (e por que não pós- graduação) ainda enfrentam 

tal desafio. Se escrita é um exercício. A escola, a pista para treinar! Não detém o poder  em si, mas  

pode oferecer condição de transposição das teorias em prática contextualizada.  

Para tais reflexões, Antunes (2009, p.123), mais uma vez  elucida: 

 

De fato, a escola tem subestimado todo esse contingente de informações 

implícitas, que, de um jeito ou de outro, fica subjacente. Já que seu trabalho 

incide preferencialmente sobre a morfologia das palavras e a sintaxe da 

frase, ou, no caso do texto, sobre o que está  expresso  em sua superfície, a 

imensa questão dos implícitos, dos ―vazios‖ (grifo da autora) fica de fora. É 

como se  tudo o que  é dito estivesse expresso literalmente, ou à vista sobre 

as linhas do texto ou na  sequência dos sons. Perde-se, portanto, uma das 
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condições da ampla competência comunicativa dos sujeitos (ANTUNES, 

2009, p.123). 

 

Figura 55  

 

Fonte: Proposta de redação - texto produzido em sala 

 

A figura 55 apresenta um texto que também segue o percurso da busca pela estrutura adequada 

que marca o perfil do gênero redação. Não obstante, A7 consegue em seu texto, informar, de posse do 

que colheu na sua leitura anterior, no dia da oficina; dialogar um pouco com seu interlocutor, ―mas  

será que as pessoas são contra ou a favor? Se são contra, por que está aumentando o preconceito?‖ E 

ainda lança sua hipótese sobre a questão que propõe , apresentando ao final  uma possível alternativa: 

―leis mais eficazes e a melhora da  educação‖.  

Coincidência, ou não, A7, entre todos os alunos da Turma 2,  foi a  que  mais participou 

oralmente  das discussões,  revelando-se   mais  comunicativa que os demais, inclusive foi a mesma 

que já mencionou ter discordado da opinião de um professor   em sala de aula, quando julgou que ele 

estava errado em seu posicionamento, em uma dada situação. 

É fato que, escrutinar o que não está bom de alguma maneira, na escola, não é novidade 

também no discurso  de  alguns investigadores do espaço educacional e da sociedade de uma forma  
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geral. A proposta aqui, precisamos esclarecer, é outra além de só investigar e apontar. Se não está 

―bom‖ qual seria a alternativa? Juntando forças com os simpatizantes da concepção interacionista da 

linguagem,  é crucial   empreender  um trabalho didático que  atenda ao que o aluno de fato  precise 

aprender.  Como propõe Marchuschi (2010, p.36) com respeito ao que é preciso saber sobre  a 

produção de   cada gênero textual:   

 

[...] na produção de cada gênero textual entre os seguintes aspectos:  

 

Natureza da informação ou do conteúdo veiculado; nível de linguagem 

(formal ou informal, dialetal, culta etc.);tipo de situação em que o gênero se 

situa;( pública, privada, corriqueira, solenes etc.); relação entre os 

participantes( conhecidos, desconhecidos, nível social, formação etc.); 

natureza dos objetivos das atividades desenvolvidas (Marchuschi, 2010, 

p.36). 

 

Tanto mais eficiente será a competência linguística de um dado sujeito, na perspectiva 

do letramento escolar e social, quanto maior for a sua habilidade de adequação do discurso 

oral e escrito em diferentes situações de interação social. Na escola, agente de letramento 

(Kleiman, 2005) reconhecida socialmente, são estabelecidas as bases (ou deveriam ser) da 

formação do educando como indivíduo, portador de identidades culturais  diversificadas e 

traços individuais, que deveria progressivamente, ao longo do seu percurso de formação 

inicial( educação básica) para  construir sua autonomia e direito de ser,  de dizer e  de fazer no 

contexto social no qual está inserido 

Os alunos da Turma 2, revelaram  sintonia com a  proposta que a escola, enquanto 

agência de letramento institucionalizada  lhes tem oferecido. Participam da dinâmica escolar, 

cumprem o seu papel  de estudantes, assistem às aulas, têm suas expectativas  futuras voltadas 

para o profissional e para o pessoal.  

Quanto à perspectiva do letramento social, da participação, engajamento, e 

posicionamento crítico frente aos diferentes discursos interpostos ao seu cotidiano, 

observamos, ainda precisam avançar.  

Durante as atividades didáticas aplicadas na Turma 2, já na fase concluinte do seu  

Ensino Médio, com uma faixa etária diferente da Turma 1,  percebemos uma  resistência 

maior à proposta de rompimento das  práticas  escolares cristalizadas ao longo dos anos  

anteriores.  A cultura escolar do aluno-ouvinte impregna o desempenho  dos alunos.  

O fato de estarem diante de uma nova proposta, e a curto prazo como foi, chamou-lhes 

a atenção, mas ainda não o bastante para demovê-los da comodidade do saber cumulativo. 

Quanto aos textos, percebemos, houve muito mais dificuldade de elaboração do 

primeiro (a redação) do que o segundo (história de vida), além de resistência em 
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disponibilizar os mesmos  para a  análise. O que também nos foi compreensível.  A escola 

tradicionalmente sempre funcionou como reguladora dos padrões: o aluno nota 10, o nota 8,  

9, 7... E hoje, tem - se: ―IDEB, Provinha Brasil, Enem‖, etc. 

Do objetivo a ser investigado: levar a oralidade, aliada à leitura e à escrita, como ponto 

de partida para  avançar nas suas potencialidades de uso da linguagem dentro e fora da escola, 

sentimos de perto: foi-lhes interessante. O exercício de falar e ser ouvido, de poder opinar e 

discordar,  foi inclusive por eles mencionado como algo positivo. O ato de ver, rever e refazer 

seu texto, várias vezes, testando suas hipóteses de criação, também foi comentado por uma 

aluna da seguinte forma: ―seria bom se já estivéssemos fazendo isso desde o começo do ano‖. 

E sobre o que nos interessa agora: a escrita da história de vida fluiu com uma rapidez e 

leveza incontestáveis. Os pequenos textos já analisados, amostras das futuras redações, 

―perderam‖ para os fluidos e expansivos textos nos quais eles disseram de si, da sua  vida, e 

da vida em si. 

Nas autobiografias escritas em sala, eles não foram tolhidos pelos recursos de uma 

linguagem ue se pretendesse rebuscada, entre os ―contudo‖, ―desta forma‖, termos tão comuns 

às redações. Foi então o gênero que determinou o discurso? 

O letramento escolar ali existe, e o que mais preciso for, fora da escola  agora  terá que 

ser por cada um deles conquistado. Prazo expirado: o terceiro ano acabou!   

 Mais uma vez, o foco de interesse do aluno indica ao professor um caminho a 

percorrer. O professor pesquisador poderia indagar, aqui, no caso específico dos textos 

apresentados: Por que ainda não se consegue  tanta fluidez na escrita do gênero redação? O 

que fazer para o aluno percorrer o caminha da escrita de tal gênero, com a mesma 

competência revelada no gênero ―história da vida‖? A questão não se resume à dicotomia 

simplista de considerar um  certo gênero ―fácil ou difícil‖, mas à possibilidade de  munir  o 

aluno da maior quantidade de informações possíveis sobre o determinado tema de escrita, 

promovendo  uma discussão para ampliar a capacidade de pensar  reflexiva e criticamente, e  

de diversos pontos de vista, sobre o assunto dado, para então proceder à atividade de escrita. 

Os alunos da Turma 2(3º ano do Ensino Médio) fizeram este exercício de leitura e  

discussão sobre o tema (Preconceito) para então partirem à  escrita? Sim. Entretanto, a esta 

altura do seu percurso de aluno com doze anos de escolaridade, da alfabetização ao Ensino 

Médio,  apreendendo os o modelos clássicos  de  redação ensinados, foram estes, ou ao 

menos a ―tentativa‖ destes modelos,  os que   prevaleceram na escrita dos texto aqui 

analisados O que  nos é compreensível.  
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Ora, o modelo de letramento escolar se delineia em cada contexto escolar e, em se 

tratando particularmente do ensino da linguagem, a partir da proposta metodológica amparada 

pela concepção de língua, linguagem e ensino que se pretende. Daí a importância da formação 

do professor, e sobretudo da sua disposição  de avançar para além daquilo que a teoria 

apresenta. Primeiro fazendo um diagnóstico  dos níveis de oralidade, leitura e escrita da sua 

classe, depois, procedendo ao planejamento específico sobre tal diagnóstico encontrado. E 

considerando o mais importante: quanto mais frequente o exercício de  ampliação de leituras 

temáticas específicas, discussão em classe e produção escrita, mais as possibilidades de  

mudanças  do quadro diagnosticado  poderão ocorrer, umas mais imediatas, outras ocorrerão a 

longo prazo. 

Agora disponibilizamos aqui as histórias de vida escrita por eles, para que se perceba 

quão livres foram ao se expressarem. Não procederemos à análise destes textos, chamamos à  

atenção, todavia, para a fluidez que estes textos apresentam, em relação à formalidade 

artificial  que os alunos tentam imprimir ao gênero redação. 
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Figura 56 

 
Fonte: História de vida - texto produzido em sala 

 

Figura 57 

 

Fonte: História de vida - texto produzido em sala 
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Figura 58 

 

Fonte: História de vida - texto produzido em sala 

 

Figura 59 

 

Fonte: História de vida - texto produzido em sala 
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Figura 60 

 

Fonte: História de vida - texto produzido em sala 

 

Figura 61 

 

Fonte: História de vida - texto produzido em sala 
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Figura 62 

 

Fonte: História de vida - texto produzido em sala 

 

Figura 63 

 

Fonte: História de vida - texto produzido em sala 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para que possamos apresentar algumas conclusões sobre o resultado da pesquisa sobre 

a qual dissertamos, cabe fazermos um breve arrazoado introdutório, explanando sobre cada 

ação e seus respectivos resultados. 

O intuito primeiro desta pesquisa consistiu em proceder uma investigação em  duas 

instâncias correlacionadas:  a primeira com  professores que são nossos alunos do Curso  de 

Letras, Curso de Formação de Professores  – Plataforma Paulo Freire; e a segunda, com duas 

turmas( um 8º ano do Ensino Fundamental e um 3º ano do Ensino Médio) de  dois  desses 

professores, alunos  do referido Curso de Letras.  

 Sobre as questões de pesquisa, esclarecemos, também foram duas, sendo a primeira: 

os professores (sujeitos da pesquisa) utilizavam práticas pedagógicas de oralidade como 

meio para ampliar o letramento escolar e social dos seus alunos? E a segunda: uma 

proposta de trabalho específico com ênfase na oralidade, aliado às práticas já existentes de 

leitura (de diferentes gêneros textuais que circulam socialmente) e escrita (produções 

textuais) na escola, podem acelerar e efetivar o processo de letramento do aluno, dentro e  

fora dela?  

Faz-se necessário explicitarmos aqui, que a Oralidade foi concebida neste contexto 

enquanto prática social interativa (MARCHUSCHI, 2005, p.25), e o Letramento, como um 

conjunto de práticas sociais que usam a escrita e a leitura em contextos e fins específicos 

(KLEIMAN, 1995, p.81). 

O percurso metodológico para efetivar esta pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, 

esteve amparado nos pressupostos teóricos sobre a Pesquisa Qualitativa em Educação, dos 

autores Bodgan e Biklen(1994),bem como pelas contribuições teóricas de  Ludke e André 

(1986) e também Macedo (2000). 

Para a investigação da primeira questão de pesquisa, estivemos com os professores, 

alunos do curso de Formação de Letras – Plataforma Paulo  Freire, durante os períodos de 16 

a 21/01/2011 (60horas), ministrando a disciplina Didática da linguagem;  e pela segunda vez 

em  setembro e outubro de 2012 ministrando a disciplina de Estágio Supervisionado I. Com as 

duas professoras que participaram mais diretamente da pesquisa, disponibilizando suas  

turmas, uma  de  Ensino Fundamental (8º ano) e a outra uma turma de Ensino médio (3º ano), 

os demais contatos também  foram feitos via email, telefone, reuniões informais no período 

das aulas, e contato direto na cidade onde ambas residem e trabalham(Itororó- Bahia). 



173 
 
 

Como resultado do primeiro momento com os professores (as 60horas  ministrando a 

disciplina Didática da Linguagem), concluímos que os mesmos não utilizavam  a oralidade 

enquanto prática social de interação em  sua sala de aula. As atividades desenvolvidas pelos 

mesmos e elencadas como ―trabalho com a oralidade‖ consistiam em: dramatização, leitura 

em voz alta, breves momentos de comentários sobre alguma questão de interpretação de texto.  

Relataram que desconheciam os detalhes das orientações teóricas dos PCNs 

(1997/1998/2000) sobre o trabalho específico com a oralidade na perspectiva interacionista do 

ensino língua, e com os textos orais como ali é sugerido.  

Revelaram também não estarem, naquele momento (apesar de já terem ouvido falar) 

familiarizados com a terminologia e com os pressupostos teóricos específicos das concepções 

de língua e linguagem correntes nos estudos que abordam o tratamento  com as mesmas, as 

três concepções de linguagem comentadas por autores como Neder (1993), Geraldi (1995) e 

Bakhtin (1986). Dada a importância do conhecimento de tais abordagens para um professor 

de língua portuguesa, na oportunidade, revisamos tais concepções com os professores,  

buscando dirimir as dúvidas ali apresentadas. 

Momento relevante, em se tratando de um curso de formação de professores que 

intentam o aprofundamento nos estudos referentes ao trabalho com Língua Portuguesa no 

contexto atual de ensino no qual também já atuam como professores do Ensino Fundamental e  

Médio.  

Na segunda disciplina por nós ministrada (Estágio supervisionado I), desenvolvemos 

uma atividade prática na qual os mesmos professores, nossos alunos do Curso  de Formação 

de Professores –Letras( Plataforma Paulo Freire), ministraram aulas em classe, de conteúdos  

correntes de língua portuguesa que eventualmente trabalharão durante o estágio e que já 

trabalham em classe, porém com um diferencial: elaborar um plano de aula  que envolvesse, 

na medida do possível, atividades de oralidade, leitura e escrita contextualizadas, para que os 

alunos pudessem ter acesso aos conteúdos formais, mas de uma maneira diferenciada.  

Com o objetivo de promover um exercício de reflexão sobre a prática docente, a 

maioria das aulas foram gravadas em vídeo com o consentimento dos professores, comentadas 

por escrito pelos mesmos, posteriormente  assistidas e analisadas  em conjunto em momento 

posterior. Consideramos que tal atividade foi de relevante importância, pois oportunizou aos 

professores um momento de discussão, um exercício de reflexão sobre a práxis educacional 

no sentido geral e específico.  

Refletiram sobre suas ações docentes, suas concepções cristalizadas, sobre a difícil 

tarefa de conseguir, em seu cotidiano como professor, aliar os fundamentos teóricos 
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apreendidos nas disciplinas do Curso de Formação à sua prática docente cotidiana em sala de 

aula. Ainda neste exercício de reflexão e auto - avaliação, observaram  que apesar de saberem 

teoricamente que um profissional de ensino precisa refletir sobre a sua ação docente para que 

possa buscar alternativas que atendam às demandas cotidianas e problemáticas da dinâmica 

escolar, nunca antes tiveram a oportunidade de, de fato, o fazerem na prática. Comentaram 

que seus horários de ―AC‖ (atividade complementar), por exemplo, nunca foram utilizados 

produtivamente, para que os professores pudessem se reunir e conhecer o trabalho do outro, 

ou ainda planejar atividades concretamente atividades interdisciplinares. 

Deste exercício prático e de ―reflexão sobre a prática‖, aproveitamos também como 

material de análise, os comentários escritos feitos pelos professores depois de assistirem às 

aulas ministradas pelos colegas. Tais comentários revelaram uma postura madura destes 

educadores no sentido de se disporem à uma auto avaliação sincera, desprovida de  intenção 

outra, que não fosse contribuir de fato para as discussões sobre os caminhos da construção  de 

uma ação docente  contextualizada e eficaz. Concluíram que muitas vezes atuam reprodutores 

da prática  tradicional que aprenderam a ―criticar‖. Visualizaram uma perspectiva abrangente 

com a proposta interacionista de ensino. 

O segundo momento da pesquisa foi realizado nas turmas de duas das professoras ( P1 

e P2), alunas do Curso de Formação - Letras (Plataforma Paulo Freire), sendo, 

respectivamente, uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental ( Turma1) e outra turma de 3º 

ano do Ensino Médio (Turma 2), de um colégio estadual do município de Itororó- Ba, onde as 

referidas professoras residem e trabalham. 

A proposta consistiu na aplicação de atividades didáticas (com ênfase na oralidade 

como prática de interação social, aliadas à atividade de leitura e escrita) previamente 

planejadas com os professores do Curso de formação. Foram aplicadas nas turmas 

supracitadas no período compreendido entre 26 a 28/11/2012, em uma escola estadual do 

município de Itororó. 

Sobre o período da aplicação das atividades práticas, havemos de fazer algumas 

considerações. Planejar é um exercício comum à atividade docente, tanto quanto também  

deve ser o exercício de flexibilizar tal planejamento, atendendo ao contexto de situação de 

ensino real ao qual estamos expostos. Quando da efetivação das atividades práticas da 

pesquisa, vários foram os imprevistos no decurso do processo: o primeiro deles foi a greve 

dos professores que por ter durado 115 dias, inviabilizou a  aplicação das atividades em 

período anterior ao previsto.  



175 
 
 

No dia 26/11, dia do início das atividades, fomos informados (de surpresa) que 

ocorreria uma eleição do colegiado de alunos, o que envolve todas as turmas da escola, além  

uma reunião de professores para resolver questões específicas da demanda escolar. Assim, por 

termos participado de todo o processo de elaboração das atividades conjuntamente, por termos 

estado na escola já desde o período de observação, verificando as características da dinâmica 

das turmas com as quais trabalharíamos, havia duas alternativas: suspender as atividades por 

que as duas professoras não estariam permanentemente em sala, tendo que ―ir e vir‖, 

resolvendo as questões internas da escola, ou entrar em sala, dando início às atividades, 

compartilhando o espaço, dando forma à pesquisa-ação, como é o caso desta que aqui 

propomos.  

Na primeira alternativa, teríamos esgotado o prazo disponível par efetivar qualquer 

ação na escola, visto que a agenda escolar não dispunha mais de tempo hábil para podermos 

retornar em outro momento. Na segunda, estaríamos assumindo o controle da atividade, que a 

princípio deveria ser conjunta com as duas professoras, mas teve sua dinâmica modificada: 

seria não só mais observar apenas, intervindo eventualmente, mas participar ativamente do 

processo. Buscamos assim, neste momento, não abandonar a perspectiva de observadores, 

empenhados em manter a ética no processo de pesquisa, não incorrendo no erro da 

possibilidade de manipulação da situação de recolhimentos de mais dados, fase tão importante 

da realização da pesquisa. E assim procedemos.  

Sobre os resultados obtidos na Turma 1 (8º ano), verificamos, a princípio, uma atitude  

muito positiva quando os alunos tomaram conhecimento das atividades que seriam realizadas. 

Ao contrário do esperado, uma vez que um dos motivos pelos quais escolhemos esta turma, 

foi justamente pela ―fama‖ de ser uma turma muito ―desmotivada‖, que não participava das 

atividades promovidas pelo colégio, além de ser uma turma com muitos alunos repentes que 

apresentavam algumas dificuldades de escrita e leitura. Um desafio para nós, portanto.  

Os alunos realizaram todas as atividades de oralidade, leitura e escrita a eles propostas. 

Demonstraram apreciar a novidade de ―assistir filmes, poder comentar e usar o assunto do 

filme na aula‖, como disseram. Ainda mencionaram que a escola  deveria ―ser assim sempre, 

fazer coisas diferentes‖.  

Tais colocações nos mostraram que os alunos que foram caracterizados como 

―desmotivados e desinteressados‖, na realidade, estavam esperando mais da escola. E o nível 

de participação, atenção e envolvimento que demonstraram, inclusive ajudando nas questões 

práticas, como arrumação das janelas para execução dos filmes,  na distribuição de materiais, 

participação ativa nas discussões temáticas. De fato, eram muito ativos e falantes. 
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No que diz respeito à questão de pesquisa, ou seja, verificar se um trabalho didático  

com  foco   na  oralidade (como prática de interação social), aliado à prática de leitura 

(de variados gêneros textuais) e escrita, efetivaria e aceleraria o letramento dos alunos 

no contexto escolar e fora deste. Ora, em termos conclusivos, no que diz respeito à 

Turma1(o 8º ano) constatamos que no momento das discussões, eles participaram  

ativamente, embora demonstrassem dificuldade na “habilidade de escuta”, como 

mencionam os PCNs de Língua Portuguesa (Brasil,1997). Tema este, que também 

aproveitamos para trabalhar com eles – a importância de saber ouvir, para compreender, 

concordar, discordar e/ ou justificar nossas opiniões. 

Os textos desses alunos, enquanto dados recolhidos no período, revelaram a 

apropriação dos termos, ideias, e discursos presentes nos diferentes gêneros textuais que 

foram disponibilizados para a leitura ( um total de 17 escritos, mais dois filmes). Embora 

conservassem alguns problemas relacionados à escrita ortográfica. Percebemos que o 

posicionamento crítico aparecia, e  eivado (sim!) da influência das discussões e leituras feitas 

no período da aplicação das atividades. A escrita, embora  muito não extensa, demonstrou 

uma tentativa de aproximação (em conteúdo e  estrutura) com o discursos presentes nos 

gêneros textuais lidos. 

Verificamos inclusive, que tais alunos não têm problemas para identificar os gêneros 

que circulam socialmente – definitivamente, neste caso, esta não foi, e temos verificado em 

alguns contextos escolares, nem  é  uma questão de maior relevância. Antes, eles produziram 

de forma a emitir suas opiniões baseadas no lido e discutido, interagindo discursivamente  

com os possíveis interlocutores dos seus textos. Isso é muito positivo da perspectiva do 

letramento tanto escolar, que prevê o uso da linguagem oral e escrita em diferentes contextos;  

quanto  do letramento social, pois faz com que o aluno desenvolva seu senso crítico  e 

reflexivo diante de uma dada situação, ou tema discutido. 

Na escrita do gênero ―história de vida‖, observamos que os alunos escreveram  

espontaneamente, detalhando aspectos importantes da sua trajetória pessoal e familiar, 

selecionando os eventos que consideraram significativos para expor. Tal tipo de escrita fluiu 

tão sensível e delicadamente, ao ponto de nos emocionar, como leitores, e sobretudo nos 

indica que o conhecimento do contexto aprofundado com o qual trabalha, dá ao professor uma 

condição de incidir mais diretamente na necessidade real de cada aluno que está diante de si. 

Reiteramos nossa fala já exposta nas análises dos textos mais uma vez: o trabalho com 

atividades de oralidade, leitura e escrita conjuntamente planejadas e didaticamente orientadas,  

põe de fato o aluno como protagonista do seu aprendizado, da construção do seu 
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letramento escolar, e por conseguinte do  seu letramento também social.  Pois tal proposta 

ressignifica o texto como unidade viva de ensino, e ele (o texto vivo) ressurge  no discurso do 

aluno. 

 Esta posto então, que a  questão que engendrou maior atenção,  revelou-se em outra: 

eles sabem distinguir um dado gênero, reconhecem a estrutura quando está diante de um, 

sabem onde tal gênero  circula socialmente, e escreveram textos com adequação desta 

estrutura conhecida. Mas já no 8º ano de sua escolaridade ( frisamos, são oito anos nos bancos 

da  escola) ainda revelam dificuldade quanto à competência  escrita aproximada ao que se 

espera do aluno desta série. Mais um ano e estarão, os que forem aprovados, no 9º ano. Às  

portas do Ensino Médio.  

Embora esta não seja a nossa questão de pesquisa, foi uma variável que emergiu no 

percurso. Diagnosticadas as dificuldades pertinentes à necessidade destes alunos  

desenvolverem a   habilidade de escrita aproximada dos padrões necessários e exigidos 

(dentro e fora da escola) nesta série, propomos a continuidade do projeto. Acordamos com a 

direção o retorno à escola, para fazer a socialização dos resultados da pesquisa a todos os 

professores que trabalham com as turmas do Fundamental, e um encontro para efetivar um 

trabalho específico a professora de língua portuguesa desta mesma turma no ano de 2013.  

Providenciamos a cópia dos textos dos alunos e  todos estes  foram  corrigidos e para 

serem devolvidos em Março, na primeira semana de aula . 

Das atividades aplicadas no 3º ano do Ensino Médio (Turma2), destacamos algumas 

observações importantes. O perfil da turma revelou um grupo  de alunos estudiosos, maduros, 

atenciosos nas  aulas de todos os professores da escola. O envolvimento  nas atividades orais 

de discussão aconteceram mais paulatinamente. Demonstraram mais resistência, no primeiro 

memento, para espontaneamente expor suas opiniões. 

 Tivemos que fazer algumas intervenções mais específicas, incentivando mais 

individualmente à participação, contando algumas histórias contextualizadas, para que eles se 

―soltassem‖. Aos poucos, foram compreendendo que a proposta não era ―avaliá-los‖ ou à sua 

capacidade de falar em público, mas promover um momento de participação, de 

compartilhamento de saber, de socialização e aproximação com o outro e seu discurso, 

respeitando seu direito de dizer. Era espaço de  conhecimento e comprometimento. 

Os alunos ficaram muito impressionados com o documentário ―O lixo Extraordinário‖, 

assistido no segundo momento do primeiro dia de atividades. A história real ali exposta, levou 

a uma reflexão interessante por parte dos mesmos, que na sua fala, trouxeram exemplos, 

considerações contextualizadas  e lições aprendidas a partir deste  vídeo. 
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Quanto aos textos produzidos, percebemos um elemento de resistência - a atividade de 

escrita. No decurso das atividades, ao estarem mais familiarizados com a proposta de 

trabalho, discutiram sobre o ―Preconceito‖ em diferentes contextos e a partir da leitura de  

vários gêneros textuais. Mas quando propomos a escrita do gênero ―redação‖, como foi 

sugerido durante o planejamento, em função da necessidade dos alunos e da proximidade 

coma época do vestibular, eles  se esquivaram, alguns saíram da sala.  

Mais uma vez, observamos, eles não se mostraram motivados para produção textual. 

Embora tivessem declarado no questionário de sondagem, em sua maioria, que gostavam de 

escrever.  Sabemos do caráter artificial que muitas vezes a escrita assume no espaço escolar  e 

fizemos novamente um intervenção mais específica, explicitando que a proposta era  exercitar 

a escrita, de forma a desenvolver a habilidade da mesma, seguindo as orientações didáticas de 

Antunes (2005), que consiste no percurso: escrever/ revisar/reescrever, somado à  nossa 

proposta: ler, discutir a temática  interativamente(questionado, argumentando),para então ―  

escrever/ revisar/reescrever‖. 

Aceita a proposta, os que ficaram em sala produziram seus textos ( a maioria apenas 

um parágrafo), os quais apresentamos na análise seguidos dos rascunhos disponibilizados 

pelos alunos. Constatamos que, assim como os alunos do ensino fundamental, estes da Turma 

2 (Ensino Médio) também se apropriaram dos termos e considerações  presentes nos textos 

lidos em classe sobre o tema discutido para produzir seu texto. Tentaram ao extremo 

aproximarem-se do modelo formal de redação estabelecido usualmente pela escola e nos 

manuais de redação.  

Foi um exercício rico o de fazer e refazer seu texto, como observamos nas figuras 

dispostas na seção das análises. Entretanto, o discurso real, a fala do autor interlocutor, do que 

consegue no texto interagir,  exercendo sua autonomia, não foi uma frequente nos textos 

observados. As marcas do letramento escolar aparecem – seu texto como resultado da 

intertextualidade, das falas dos outros textos apreendidos no percurso anterior à proposta das 

atividades aplicadas, e  dos gêneros lidos recentemente. A  adequação( ou tentativa desta) de 

produzir o discurso formal como a escola ensinou é uma busca explícita observada nos textos 

analisados. Todavia, o discurso livre, o texto em que nos deparamos com a voz do autor que 

produz, o texto vivo, só surgiu quando convidados a escreverem sua história de vida.   

A fluidez, a riqueza e a voz de cada autor, apareceram tanto qualitativa quanto 

quantitativamente. Fato que se constitui num indicador importante para nós que investigamos: 

os textos produzidos de maneira mais espontânea pelo aluno, foram os quais eles se 

posicionaram sobre  o assunto  que mais sabiam: sobre si mesmos;  talvez a escrita possa se 
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tornar tão  fluida em outros gêneros solicitados, caso os alunos sejam munidos de tanta  

informação, leitura e conhecimento partilhado, quanto o que demonstraram  nos  seu textos 

sobre aspectos pessoais. 

Verificamos, neste período, que um trabalho com a oralidade (aliada ao uso 

contextualizado dos variados  gêneros textuais) como prática de interação social, imprime ao 

falante- escritor uma autonomia discursiva que, didaticamente, precisa fazer-se  percebida por 

este, por meio do trabalho orientado do professor, pois é este que pode proporcionar ao aluno 

no ambiente escolar, os meios de ampliar os recursos formais que o letramento escolar 

oferece, se apropriando (não imitando) dos sentidos vários que o texto e seu contexto 

apresentam, retomando-os reflexivamente no seu cotidiano, no seu discurso, ampliando as 

perspectivas dos seu letramento social. 

Foi inegável a influência das leituras e discussões no processo de produção do 

discurso oral e escrito dos alunos das duas turmas. E nos atreveríamos a fazer uma 

provocação que talvez algum provável leitor antecipadamente já se permita: uma intervenção 

didática de três dias consecutivos, com leitura, discussão e produção, seria suficiente para 

uma conclusão sobre a possibilidade de tal proposta didática ser de fato efetiva? E mais, se os 

alunos leram 17 textos de diferentes gêneros, discutiram e produziram textos escritos, não 

seria óbvio que as produções revelassem  os conteúdos contidos no que foi lido e discutido? 

Não nos atreveremos a fechar aqui com uma resposta, até porque, um professor 

pesquisador deve ser sempre dado às perguntas. É por elas que nos movemos enquanto 

investigadores, e sem elas deixamos de o ser.  Por isso a mais uma delas nos lançamos: 

Se tão poucas 25 horas de trabalho distribuídas  entre observação e mais três dias 

consecutivos de intervenção didática,  concretizadas em uma  proposta de trabalho específico 

com ênfase na oralidade, aliado às práticas já existentes de leitura (de diferentes gêneros 

textuais que circulam socialmente) e escrita (produções textuais) foram suficientes para 

deixar alguma marca impregnada no discurso escrito e verbal dos alunos, dos que estão no 8º 

ano, e com tantas dificuldades apresentadas quanto ao modelo exigido pela escola, e nos 

alunos de 3º ano,  que ―pela primeira vez‖,  fizeram um exercício de escrita, revisão e 

reescrita, auto analisando sua produção textual, qual seria o resultado disto se feito nos oito 

anos anteriores da Turma 1 e nos 11 anos anteriores da Turma 2?  

Como professores pesquisadores, burocraticamente, temos que (por hora) concluir  de 

certa forma, e substancialmente, o trabalho o qual nos propomos desenvolver. E concluímos. 

Saímos deste primeiro percurso com uma certeza predominante: o trabalho do 

professor de Língua Portuguesa, cujo objeto de ensino –a linguagem - se delineia tão rico, 
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complexo e indiscutivelmente dialógico, deve perpassar  muito mais  pelo contexto do sujeito 

histórico- social  com o qual trabalha, do que  apenas pelas teorias que aprendeu sobre este 

sujeito e suas linguagens. 

Uma outra constatação, é que um importante  papel do professor de um Curso de 

Formação de Professores,  é proporcionar ao aluno- professor a oportunidade de  refletir sobre 

sua prática, para sobretudo, incidir sobre ela. Ensinar a língua portuguesa prescinde 

compreender que, enquanto linguagem, ela possui uma dimensão ampla que se delineia em 

seu valor semântico, sistemático (semântico, sintático, ortográfico), mas sobretudo, como diz 

Bakhtin (2003, p. 271) dialógico, responsivo .   

Vislumbramos nesta pesquisa, não um proposta de solução para as questões  de ensino 

que se insurgem com tanta frequência e de tantas diferentes naturezas, no cotidiano da escola 

pública. Mas sim uma proposta de reflexão sobre o fazer docente a ser buscado pelos 

profissionais de ensino da área de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental e no ensino 

Médio. Proposta de reinvenção de um prática docente conscienciosa e responsável.   
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Anexo 01 

                        Questionário de sondagem 

Escola: 

Série:                    Idade: 

 

 

Com o objetivo de realização de uma pesquisa de mestrado na área de ensino de língua 

portuguesa, solicitamos a sua contribuição ao responder o questionário abaixo(consentindo a 

plena divulgação das respostas, sem exposição de seu nome), o qual será utilizado apenas para 

fins didáticos e acadêmicos. Desde já, muito obrigada pela sua gentileza! 

Questionário de sondagem 

 

1) Sexo  F( ) M( ) 

2) Você gosta de estudar? Sim( ) Não( ) 

Por quê?__________________________________ 

3) O que você costuma fazer nas horas vagas? 

( ) ler ( ) assistir TV ( ) outra atividade 

Qual?______________________________________ 

4) Você gosta de ler? Sim ( ) Não ( ) As vezes ( )  

5) O que você gosta de ler? 

( ) jornal ( ) Gibi ( ) poesias ( ) romances ( ) contos ( ) Bíblia ( ) revistas Outros? 

Quais? 

6) Qual foi o último livro que você leu? 

7) Você gosta de forma como é orientada a leitura na escola, ou faria alguma sugestão? 

8) Quanto á disciplina de Língua Portuguesa. Você: 

( ) gosta muito não gosta ( ) Outro 

9) Do que você mais gosta nas aulas de Português? 

( ) leitura/literatura ( ) produção de textos ( ) dramatização ( ) estudo da gramática ( ) outro 

10) Quais as maiores dificuldades enfrentadas por você nesta disciplina? 

11) Você gosta de escrever textos? Sim ( ) Não( )  

12) Tem facilidade para produzir todos os tipos de textos? Sim( ) Não( ) alguns( ), Quais? 

E que tipo de texto(S) tem mais dificuldade de produzir? 

13) O que você mais gosta de escrever? 
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14) 1 ( ) diário ( ) redações escolares ( ) outros? Quais? 

15) Tem facilidade de expressar-se oralmente na sala de aula ou em ambientes mais 

formais (igreja, grupos de jovem, outros...)? 

_____________________________________________________________ 

16)  Participa de discussões orais em sala de aula de forma espontânea ou só quando 

solicitado pela professora? No caso da segunda opção, por quê? 

______________________________________________________________ 

17) Costuma discutir sobre assuntos (noticias da TV, fatos cotidianos, outros...) em casa 

com seus pais ou irmãos? ( ) sim, sempre ( ) ás vezes ( ) não ( ) raramente. 

       - Caso tenha / não tenha o hábito de discutir sobre diversos assuntos em casa, a que 

atribui isso?________________________________________________________ 

17) Você gosta de Assistir TV  

Sim! ( ) Quais? ( ) programa de humor ( ) filmes outros Não!( )  

18) Qual o seu programa favorito: 

( ) Telejornais, ( ) novela ( ) programa de humor ( ) programa de auditório, ( ) Entrevistas, 

outros. Quais?__________________________________________________________ 

19) Que tipo de música gosta de ouvir? E qual o seu artista preferido? 

____________________________________________________________ 
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Anexo  02 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DIDÁTICAS 

( PLANOS DO 8º ANO DO ESNINO FUNDAMENTAL  E  PLANOS DO 3º ANO DO ENSINO 

MÉDIO)
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Anexo 03 

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL –PLANOS 

 

ATIVIDADES DIDÁTICAS   (1) 

 TURMA 1  - 

 

  

26/11/2012 

 

OBJETIVOS 

 

-Tomar conhecimento da proposta de 

atividade a ser realizada pelos professores; 

 -Participar de uma dinâmica de integração na 

qual fará a exposição de características 

habilidades e aspirações  pessoais; 

- Opinar sobre a temática proposta emitindo 

sua experiência particular; 

- Assistir a um filme atentando para os 

detalhes  relacionados aos personagens e 

temática explorada; 

-Opinar criticamente em discussão participada 

sobre a temática do filme  proposto; 

- Refletir sobre  a importância  do respeito às 

diferenças;  

- Elencar e explicitar sobre as características 

do gênero ―Filme‖  enquanto texto (estrutura; 

função; circulação). 

ATIVIDADES  

(PROCEDIMENTOS REALIZADOS) 

 - Apresentação da proposta 

- Aplicação da dinâmica do crachá (Nome 

escrito na folha mais a resposta as 4 

perguntas: o que mais gosta de fazer?  Seu 

talento pessoal? Alguém que admira muito? 

Que profissão gostaria de ter no futuro? 

-Socialização das respostas; 

-Proposta de uma  temática  para reflexão: 1-

Qual o seu maior sonho?  

-Socialização das respostas e considerações 

sobre o que fazer para que tais sonhos possam 

se concretizar; 

-Contextualização para a apresentação do 

filme ―Um sonho Possível‖: a história 
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(baseada em fatos reais)b de um garoto 

abandonado pela família,  que enfrentou 

muitas dificuldades na infância, sendo depois 

adotado por uma família e realizando algumas 

conquistas importantes  no esporte.  

 

-Execução do filme; 

 

-Discussão sobre o conteúdo explorado  

no filme  : 

A  perspectiva do personagem principal 

suas atitudes;  reflexões  

sobre o tema Preconceito no contexto  

real vivenciado pelo aluno; 

 

- Apresentação   e comentário  

das característica do gênero 

 Filme – estrutura, função, circulação; 

 

- Explanação feita pelo professor sobre a 

diversidade dos gêneros discursivos  que 

circulam socialmente e  sobre a importância 

do reconhecimento, identificação e habilidade 

de produção dos mesmos   para o pleno 

desenvolvimento do letramento escolar e 

social 

 

 

 

RECURSOS papel ofício 

lápis /caneta 

filme  

DURAÇÃO  5 HORAS 
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Anexo 04 

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL –PLANOS 

 

 

ATIVIDADES DIDÁTICAS (2) 

 TURMA 1   

 

27/11/2012 

 

OBJETIVOS 

 

- Aprimorar a capacidade argumentativa e a  

expressão oral  

- Ler, discutir e refletir sobre a temática 

―Preconceito: uma questão  se pensar”, em 

diferentes tipos de texto  

- Produzir textos com estrutura pertinente à 

modalidade sugerida 

ATIVIDADES  

(PROCEDIMENTOS REALIZADOS) 

 

- Conversa informal esclarecendo  toda a 

atividade a ser desenvolvida; 

- Divisão da turma em grupos (observar o nº 

de alunos) e distribuição de um diferente tipo 

de texto para cada grupo (todos os textos 

devem tratar do mesmo tema, no caso 

específico desta aula: ―Preconceito: uma 

questão  se pensar”; 

- Dos gêneros distribuídos por grupos: 

música, notícia de Jornal, entrevista, cordel, 

cartilha educacional; textos da internet 

- Leitura silenciosa dos textos pelos alunos, ao 

fim da qual, devidamente instruídos pelo 

professor (através dos apontamentos dispostos 

no quadro),deverão: 

1-discutir (em grupo) sobre o tema abordado 

no texto; 

2-distinguir o nível da linguagem utilizada 

pelo autor (formal, informal); informar onde 

este gênero textual costuma circular 

socialmente; 
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3-classificar o gênero textual recebido para ler 

e apresentar 

-Arrumação da sala em semi-círculo para 

discussão aberta sobre a temática do texto 

após a tarefa em grupo; 

-Organização da turma em  um semicírculo; 

- Socialização das ideias contidas nos textos:  

- Cada grupo explica que tipo de texto leu, 

explica sobre o nível de linguagem do texto,  

sobre que assunto  trata 

 - o professor participa orientando as 

discussões e chamando a  atenção sobre o que 

achar conveniente , esclarecendo dúvidas, 

incentivando a fala e a discussão, pedindo 

justificativas;  

 -O professor deverá deixar os alunos se 

posicionarem livremente, a princípio, e depois 

poderá questionar sobre as ações dos 

personagens  e fatos dos textos lidos , a 

temática  , suas impressões, suas experiências 

pessoais com  relação ao tem discutido, 

exemplos reais que conhecem; 

-O professor deverá fazer uma lista no quando 

dos gêneros trabalhados pelos grupos e passar 

à explanação das características dos mesmos, 

solicitando primeiro ao aluno que ele diga 

quais as características estruturais que ele 

acha que tal gênero possui 

- Realização de  um sorteio com números de  

1 a 8 

(cada grupo pega um número aleatoriamente) 

e deverão produzir um texto (em dupla ou 

trio):  

1-Notícia de jornal (na TV )     

2-Uma página de diário             

3- Uma conversa ao telefone (entre duas 
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fofoqueiras!)     

4-Um poesia           

5-Uma carta a um amigo, pessoa qualquer ou 

parente distante 

6- Uma paródia 

7- Um email 

8- Notícia de jornal  escrito (periódico) 

-Execução da atividade pelas duplas ou trios 

-Socialização dos textos 

-Recolhimento dos textos 

RECURSOS papel ofício 

lápis /caneta 

filme  

DURAÇÃO 5 horas 
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Anexo 05 

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL –PLANOS 

 

 

ATIVIDADES DIDÁTICAS ( 3) 

 TURMA 1   

 

28/11/2012 

 

OBJETIVOS 

 

- Desenvolver a capacidade de expressão oral 

e argumentação; 

- Assistir a um filme atentando para os 

detalhes  relacionados aos personagens e 

temática explorada; 

- Produzir um texto auto – biográfico 

ATIVIDADES  

(PROCEDIMENTOS REALIZADOS) 

 

- Conversa informal esclarecendo  toda a 

atividade a ser desenvolvida; 

-Execução da dinâmica “Qual é o seu 

problema”: cada aluno recebe u pedaço de 

papel e escreve um problema que ache que 

precise ser solucionado; põe na caixa passada 

pela professora. Depois de todos escreverem, 

a caixa é passada , cada um pega um papel, lê 

o ―problema‖ que pegou e dá sua solução 

oralmente.. Ele pode ser ajudado por algum 

colega que também queira sugerir algo; 

- Discussão conjunta entre alunos e professor 

sobre a coerência dos conselhos  

- Contextualização da temática do filme 

―BULLYING‖ a ser apresentado para 

discussão; 

- Execução do filme; 

- Discussão sobre o conteúdo explorado  

no filme  : 

A  perspectiva do personagem principal 

suas atitudes;  reflexões ;  

sobre o Bullying  no contexto  
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real vivenciado pelo aluno 

Escrita de um comentário sobre o filme 

assistido; 

-Proposta da escrita de uma ―História de vida‖ 

-Troca das biografias  entre os alunos para 

poderem conhecer mais os seus colegas; 

-Recolhimento dos textos 

RECURSOS papel ofício 

lápis /caneta 

filme  

DURAÇÃO 5 horas 
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Anexo 06 

3º ANO ENSINO MÉDIO -PLANOS 

 

ATIVIDADES DIDÁTICAS (1) 

 TURMA 2 -  

 

  

26/11/2012 

 

OBJETIVOS 

 

-Tomar conhecimento da proposta de 

atividade a ser realizada pelos professores; 

 -Participar de uma dinâmica de integração na 

qual fará a exposição de características 

habilidades e aspirações  pessoais; 

- Opinar sobre a temática proposta emitindo 

sua experiência particular; 

- Assistir a um documentário ( o Lixo 

Extraordinário), atentando para os detalhes  

relacionados aos personagens e temática 

explorada; 

-Opinar criticamente em discussão participada 

sobre a temática do filme  proposto; 

- Refletir sobre  a importância  do trabalho, da 

cidadania, do desenvolvimento sustentável pra 

o futuro da humanidade; sobre  o letramento 

social; sobre a discriminação; sobre a arte; a 

solidariedade – temas  explorados no 

documentário;  

- Elencar e explicitar sobre as características 

do gênero  documentário  enquanto texto 

(estrutura; função; circulação).  

-Escrever um texto autobiográfico 

ATIVIDADES  

(PROCEDIMENTOS REALIZADOS) 

 - Apresentação da proposta 

- Aplicação da dinâmica do crachá (Nome 

escrito na folha mais a resposta as 4 

perguntas: o que mais gosta de fazer?  Seu 

talento pessoal? Alguém que admira muito? 

Que profissão gostaria de ter no futuro? 

-Socialização das respostas; 

-Proposta de uma  temática  para reflexão: 1-o 
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que gostaria de mudar na sua vida para 

melhorar? Mudaria alguma coisa?  

-Socialização das respostas e considerações 

sobre o que fazer para que tais mudanças 

possam se concretizar; 

-Contextualização para a apresentação do 

documentário ―O lixo extraordinário‖; 

-Execução do documentário; 

-Discussão sobre o conteúdo explorado  

no filme  : 

A  perspectiva dos  personagem  

 ali apresentados 

suas atitudes;  reflexões ;  os preconceitos que 

sofreram;  a mudança de vida que 

experimentaram a partir da experiência com o 

fotógrafo; 

- Apresentação  e comentário  

das característica do gênero 

 Filme – estrutura, função, circulação; 

- Explanação feita pelo professor sobre a 

diversidade dos gêneros discursivos  que 

circulam socialmente e  sobre a importância 

do reconhecimento, identificação e habilidade 

de produção dos mesmos   para o pleno 

desenvolvimento do letramento escolar e 

social 

- Solicitação para que escrevam um texto 

autobiográfico  

 

RECURSOS papel ofício 

lápis /caneta 

filme  

DURAÇÃO  5 HORAS 
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Anexo 07 

3º ANO ENSINO MÉDIO -PLANOS 

 

ATIVIDADES DIDÁTICAS (2) 

 TURMA 2  

 

27/11/2012 

 

OBJETIVOS 

 

- Aprimorar a capacidade argumentativa e a  

expressão oral ; 

- Ler, discutir e refletir sobre a temática 

―Preconceito: uma questão  se pensar”, em 

diferentes tipos de texto ; 

 

ATIVIDADES  

(PROCEDIMENTOS REALIZADOS) 

 

- Conversa informal esclarecendo  toda a 

atividade a ser desenvolvida; 

- Divisão da turma em grupos (observar o nº 

de alunos) e distribuição de um diferente tipo 

de texto para cada grupo (todos os textos 

devem tratar do mesmo tema, no caso 

específico desta aula: ―Preconceito: uma 

questão  se pensar”; 

- Dos gêneros distribuídos por grupos: 

música, notícia de Jornal, entrevista, cordel, 

cartilha educacional; textos da internet 

- Leitura silenciosa dos textos pelos alunos, ao 

fim da qual, devidamente instruídos pelo 

professor (através dos apontamentos dispostos 

no quadro),deverão: 

1-discutir (em grupo) sobre o tema abordado 

no texto; 

2-distinguir o nível da linguagem utilizada 

pelo autor (formal, informal); informar onde 

este gênero textual costuma circular 

socialmente; 

3-classificar o gênero textual recebido para ler 

e apresentar 

-Arrumação da sala em semi-círculo para 
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discussão aberta sobre a temática do texto 

após a tarefa em grupo; 

-Organização da turma em  um semicírculo; 

- Socialização das ideias contidas nos textos:  

- Cada grupo explica que tipo de texto leu, 

explica sobre o nível de linguagem do texto,  

sobre que assunto  trata 

 - o professor participa orientando as 

discussões e chamando a  atenção sobre o que 

achar conveniente , esclarecendo dúvidas, 

incentivando a fala e a discussão, pedindo 

justificativas;  

 -O professor deverá deixar os alunos se 

posicionarem livremente, a princípio, e depois 

poderá questionar sobre as ações dos 

personagens  e fatos dos textos lidos , a 

temática  , suas impressões, suas experiências 

pessoais com  relação ao tem discutido, 

exemplos reais que conhecem; 

-O professor deverá fazer uma lista no quando 

dos gêneros trabalhados pelos grupos e passar 

à explanação das características dos mesmos, 

solicitando primeiro ao aluno que ele diga 

quais as características estruturais que ele 

acha que tal gênero possui 

- Realização de  um sorteio com números de  

1 a 8 

(cada grupo pega um número aleatoriamente) 

e deverão produzir um texto (em dupla ou 

trio):  

1-Notícia de jornal (na TV )     

2-Uma página de diário             

3- Uma conversa ao telefone (entre duas 

fofoqueiras!)     

4-Um poesia           

5-Uma carta a um amigo, pessoa qualquer ou 

parente distante 
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6- Uma paródia 

7- Um email 

8- Notícia de jornal  escrito (periódico) 

-Execução da atividade pelas duplas ou trios 

-Socialização dos textos 

-Recolhimento dos textos 

RECURSOS papel ofício 

lápis /caneta 

filme  

DURAÇÃO 5 horas 
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Anexo 08                                 

3º ANO ENSINO MÉDIO -PLANOS 

 

ATIVIDADES DIDÁTICAS (3) 

 TURMA 2 

 

28/11/2012 

 

OBJETIVOS 

 

- Revisar as características essenciais de um 

texto dissertativo; 

- Produzir textos com estrutura pertinente à 

modalidade sugerida -  redação 

- Aprimorar capacidade de escrita de um texto  

dissertativo  por meio da escrita/ revisão do 

texto/ rescrita 

ATIVIDADES  

(PROCEDIMENTOS REALIZADOS) 

 

- Solicitação para que os alunos escrevam 

uma redação sobre o tema discutido: 

Preconceito; atividade de ―escrita/ revisão/ 

reescrita‖; 

-Os alunos deverão exercitar a escrita e lendo 

seus textos, fazendo consultas ao dicionário 

na internet disponibilizada em sala, dispondo 

também da   orientação  do professor; 

Recolhimento do texto pelo professor 

 

RECURSOS papel ofício 

lápis /caneta 

filme  

DURAÇÃO 5 horas 
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TEXTOS  DE APOIO PARA LEITURA 

NAS ATIVIDADES DIDÁTICAS (2º DIA) 

 USADOS NA AULA DO DIA 27/11/2012 
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 Anexo 09  - Texto1  

 

Estudante vítima de bullying decide 

não voltar para a universidade. Aluna 

foi agredida com um capacete em 

Ribeirão Preto, no interior de 

SP.Jovem afirmou à polícia que 

precisará de apoio psicológico.(Do G1 

SP, com informações da EPTV) 

A estudante Ana Cláudia foi agredida por alunas da universidade onde 

estudava(Foto: Reprodução/EPTV) 

(Disponível em  http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/04/estudante-vitima-

de-bullying-decide-nao-voltar-para-universidade.html) 

 

A estudante Ana Cláudia Lauer, que foi agredida na última sexta-feira (1º) em frente ao 

Centro Universitário Barão de Mauá, prestou depoimento nesta quarta-feira (6) na 

Delegacia da Mulher de Ribeirão Preto, cidade a 313 km de São Paulo. A jovem 

afirmou que não pretende voltar a frequentar as aulas na universidade, onde cursava 

enfermagem. 

Ana Cláudia, de 20 anos, disse que precisa de acompanhamento psicológico para tentar 

superar o ocorrido. A jovem ainda passa por exames médicos para comprovar a 

gravidade dos ferimentos no rosto. Ela foi atingida por um capacete. 

A delegada Lúcia Bocardo afirmou que as três garotas suspeitas de agressão já foram 

identificadas e também vão ser ouvidas. Ainda será investigado se houve omissão de 

socorro dos seguranças da faculdade. O Centro Universitário Barão de Mauá abriu uma 

sindicância para apurar os fatos. 

O caso 

 

No dia 31 de março, a estudante denunciou à universidade em que estuda que era 

perseguida por colegas. Ao chegar à sala de aula no dia seguinte, ela teria sido 

questionada pelos colegas. No final da aula, duas universitárias começaram a discutir 

com ela e uma terceira a agrediu com o capacete de motociclista. 

Segundo Ana Cláudia, ela foi socorrida por uma aluna que não conhecia. Segundo a 

mãe da estudante, Cláudia Aparecida Rodrigues Lauer, a filha já tinha dito que não 

queria voltar a estudar na Barão de Mauá. ―Ela está muito abalada. Nós também 

estamos preocupados com o que pode acontecer se ela voltar‖, afirma. 
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Anexo 10 

Texto2 
( http://veja.abril.com.br/especiais_online/bullying/ping.shtml) 

“Agressão pode provocar Traumas Permanentes”  - diz especialista  

 

Quando feito de apelidos e piadinhas, o 

bullying pode até parecer uma brincadeira. 

Mas suas conseqüências não são. Segundo a 

pesquisadora Cleo Fante, ex-presidente do 

Centro Multidisciplinar de Estudos e 

Orientação sobre o Bullying Escolar 

(Cemeobes), se mal resolvido, o bullying 

pode deixar marcas para o resto da vida – 

tanto nos que o praticam quanto naqueles que 

dele são vítimas. ―É um equívoco dizer que o 

bullying é uma brincadeira e que os alunos o 

superam sozinhos. Estamos falando de uma 

forma de violência deliberada‖, diz. 

Mergulhada há cerca de dez anos no tema, 

Cleo é co-autora do livro Bullying: Perguntas 

e Respostas e autora de Fenômeno Bullying: 

Como Prevenir a Violência nas Escolas e 

Educar para a Paz, recém-adotado pela 

Secretaria da Educação de São Paulo como 

manual para a rede estadual paulista. Confira 

a seguir a entrevista com a especialista.  

  

O que caracteriza o bullying?  
Para que uma ação seja considerada bullying, ela precisa ter certas características: 

ser repetida contra uma mesma pessoa, apresentar um desequilíbrio de poder que 

dificulte a defesa da vítima, não possuir razão aparente e contar com atitudes 

deliberadas e que tragam prejuízo – material, físico, emocional ou de aprendizado. 

Há estudos sobre bullying entre alunos e professores, porém, o mais conhecido é 

entre alunos, apenas.  

Na sua opinião, as escolas sabem lidar com a questão?  
A maneira de lidar com a questão varia muito. Independe da localização e dos 

recursos da escola. Depende, isso sim, dos valores que propaga. De modo geral, 

ainda há muito a melhorar, mas pelo menos a percepção social do bullying 

melhorou nos últimos anos. 

O tipo e a localização da escola influem na incidência do fenômeno? 
Nas pesquisas que realizei, não vi muita diferença entre escolas pobres e ricas, 

centro e periferia. Não posso generalizar, dizendo que as escolas públicas têm mais 

bullying que as particulares. O que se sabe é que as escolas que trabalham valores 

humanos, que colocam limites, que impõem autoridade aos estudantes, sofrem 

menos. 

Há algum canal de denúncia oficial no país?  

 



210 
 
 

 

Sim, a partir de 2008, o Disque 100 [Disque Denúncia Nacionalde Abuso e 

Exploração Sexualcontra Crianças e Adolescentes, criado em 1997 pela 

Associação Brasileira Multidisciplinar de Proteção à Criança e ao Adolescente 

(Abrapia) e executado desde 2003 pela Secretaria Especial de Direitos Humanos] 

passou a acolher denúncias de bullying. Foi uma conquista nossa, dos profissionais 

que desenvolvem um trabalho na área há quase dez anos. Desse trabalho, também 

são fruto os diversos projetos de lei espalhados pelo país que preveem que as 

escolas passem a preparar seus funcionários – não apenas professores – para 

identificar o bullying e para lidar com ele.  

O que leva uma criança ou adolescente a praticar o bullying?  
Nos estudos com que me envolvi, identificou-se que 80% dos agressores eram 

vítimas de violência em casa ou na própria escola. Eles reproduziam essa 

violência. Outras fontes apontadas pelas pesquisas são a permissividade e a falta 

de imposição de limites para crianças e adolescentes, a ausência de afeto e a 

influência da mídia, videogames e jogos virtuais. É um equívoco dizerem que 

bullying é coisa da idade, que com o tempo passa, que é brincadeira ou que os 

alunos superam sozinhos. Estamos falando de uma forma de violência que é 

deliberada, intencional, que é tramada, planejada. O bullying não pode ser 

explicado pela insegurança da adolescência.  

Que tipo de trauma o bullying pode gerar às vítimas?  
A curto e longo prazo, o bullying interfere na auto-estima, na concentração, na 

motivação para os estudos, no rendimento escolar e nos males psicossomáticos 

(diarréia, febre, vômito, dor de estômago e de cabeça) da vítima. A longo prazo, a 

vítima pode desenvolver transtornos de ansiedade e de alimentação (bulimia, 

anorexia, bruxismo, alergias, depressão e ideias suicidas). Se não houver 

intervenção, pode haver efeitos para o resto da vida. A vítima pode ser sempre 

insegura. Alguns têm resiliência, o poder de resistir e superar situações difíceis, 

mas outros penam.  

E os agressores? 
O agressor sofre, de imediato, um distanciamento dos objetivos escolares. Ele 

passa a ficar o tempo todo planejando o que fazer e se esforçando para manter o 

jogo de poder com a vítima. Aliás, ele pode ter várias vítimas, isso é o mais 

comum. O agressor, então, pode sofrer queda no rendimento escolar e até evasão – 

como ele deixa de aprender, pode ser reprovado e perder a motivação para estudar. 

A longo prazo, ele pode cair na delinquência e no uso ou tráfico de drogas. Além 

disso, pode praticar o bullying em outros ambientes, como o trabalho e a família, 

tendo problemas nas relações profissionais e sociais e até nos relacionamentos 

afetivos e amorosos – prejudicados pela questão do poder, que tenderá a 

acompanhar o agressor. 

É possível que o bullying tenha algum efeito positivo na vida adulta?  
Imagine! Quanto mais cedo uma criança passa por situações de bullying, pior para 

ela. 
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 Texto 4   -  PRECONCEITO CONTRA NORDESTINOS 

Por que ele ainda é tão forte no sul/sudeste? 

((http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,vitima-de-bullying-ataca-agressor-com-

canivete-,801783,0.htm) 

"A gente vem jogar na Paraíba e colocam um paraíba para apitar, só podia dar nisso". A 

declaração do jogador Edmundo em 1997, à época atuando pelo Vasco, após ser expulso por 

um juiz cearense em um jogo em Natal, evidenciou bem a generalização e o preconceito ainda 

existentes no país, especialmente no sul/sudeste e contra nordestinos. De lá até hoje, nada 

mudou.  

 

Políticos recentemente já atribuíram o aumento da violência em São Paulo à migração 

desenfreada,  enquanto ps "paraíbas" e "baianos" (como são chamados os nordestinos em geral 

no Rio de Janeiro e em São Paulo) continuam a ser vistos e tratados com discriminação, seja 

ela explícita ou não, de modo que uma declarações como estas duas podem externar 

preconceitos que muitas vezes são considerados naturais por quem os profere. 

 

O porquê do preconceito 
 

O preconceito contra os nordestinos tem raízes no racismo, especialmente porque mulatos, 

negros e descendentes de índios compõem grande parcela da população das regiões 

norte/nordeste. A comparação com os imigrantes europeus e a maioria branca do sul/sudeste 

desenha um quadro de gritantes diferenças.(...) 

 

 

 

 
     Anexo  11     -   Texto 3 

O ESTADÃO. COM.BR 

Vítima de bullying ataca agressor com canivete 

 Disponível em: (http://www.igeduca.com.br/artigos/convivendo-com-a-

diferenca/preconceito-contra-nordestinos.html) 

 23 de novembro de 2011 | 3h 03 

O Estado de S.Paulo 

Um estudante de 13 anos feriu ontem com canivete um colega de escola de 14. O ataque 

aconteceu na frente da Escola Municipal Arno Otto Kiehl, em Passo Fundo, no norte do Rio 

Grande do Sul. O garoto foi contido por estudantes e professores até a chegada da Brigada 

Militar, que o apreendeu. Ele disse aos policiais que era vítima constante de chacotas e 

agressões por parte do menino agredido e seus amigos. O aluno foi ferido nas costas e no braço 

e na orelha direitos. Foi hospitalizado e não corre risco de morte.  

 

http://www.igeduca.com.br/artigos/convivendo-com-a-diferenca/preconceito-contra-nordestinos.html
http://www.igeduca.com.br/artigos/convivendo-com-a-diferenca/preconceito-contra-nordestinos.html
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 Anexo 12    - Texto 5    CARTILHA SOBRE O BULLYING 

BRASIL,Governo do Estado de São Paulo/  Secretaria de Estado da Educação  

  

  

           Estimado(a) Professor(a), 

  

          O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) demonstra, ao elaborar e editar esta 

cartilha Bullying, a importante contribuição que todos os setores da sociedade podem 

oferecer ao esforço que ora empreendemos pela melhoria da Educação Básica de nosso 

Estado e de nosso País. 

          Esta publicação, de autoria da Dra. Ana Beatriz Barbosa Silva, oferece 

informações claras e objetivas a todos os que, de alguma forma, tomam contato com os 

efeitos terríveis desse comportamento ao qual se deu o nome de bullying. 

          A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo acompanha com atenção e 

preocupação este fenômeno que infelicita tantas crianças e jovens estudantes de nosso 

Estado. Desde 2009, desenvolvemos o Sistema de Proteção Escolar, conjunto de 

ações que tem como objetivo primordial promover ambientes pacíficos e democráticos 

nas escolas da rede pública e garantir a segurança dos alunos e de suas famílias. 

          Firmados no propósito de continuamente ampliar os benefícios do Sistema de 

Proteção Escolar, encaminhamos a você, caro(a) Professor(a), esta cartilha. 

Esperamos que este material se constitua em um poderoso instrumento de prevenção às 

consequências do bullying no cotidiano de nossas crianças e adolescentes. 

          Atenciosamente, 

  

                                        Herman Voorwald 

               Secretário da Educação do Estado de São Paulo 

 

 

                          **********************  

  

 Aos PROFESSORES E PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS:  

               Apresentação da CARTILHA BULLYING 

   

1. O QUE É BULLYING?  

     O bullying é um termo ainda pouco conhecido do grande público. De origem 

inglesa e sem tradução ainda no Brasil é utilizado para qualificar comportamentos 

agressivos no âmbito escolar, praticados tanto por meninos quanto por meninas. Os 

atos de violência (física ou não) ocorrem de forma intencional e repetitiva contra um ou 

mais alunos que se encontram impossibilitados de fazer frente às agressões sofridas. 

Tais comportamentos não apresentam motivações específicas ou justificáveis.  

     Em última instância significa dizer que, de forma ―natural‖ os mais fortes utilizam 

os mais frágeis como meros objetos de diversão, prazer e poder com o intuito de 

maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar suas vítimas.  

  

  

2. QUAIS SÃO AS FORMAS DE BULLYING? NORMALMENTE, EXISTEM 

MAIS MENINOS OU MENINAS QUE COMETEM BULLYING?  

     As formas de bullying são: 
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• Verbal (insultar, ofender, falar mal, colocar apelidos pejorativos, ―zoar‖) 

• Física e material (bater, empurrar, beliscar, roubar, furtar ou destruir pertences da 

vítima) 

• Psicológica e moral (humilhar, excluir, discriminar, chantagear, intimidar, difamar) 

• Sexual (abusar, violentar, assediar, insinuar) 

• Virtual ou Ciberbullying (bullying realizado por meio de ferramentas tecnológicas: 

celulares, filmadoras, internet etc.) 

     Estudos revelam um pequeno predomínio dos meninos sobre as meninas. No 

entanto, por serem mais agressivos e utilizarem a força física, as atitudes dos meninos 

são mais visíveis. Já as meninas costumam praticar bullying mais na base de intrigas, 

fofocas e isolamento das colegas. Podem, com isso, passar despercebidas, tanto na 

escola quanto no ambiente doméstico. 

  

  

3. EXISTE ALGUMA FORMA DE BULLYING QUE SEJA MAIS MALÉFICA? O 

CIBERBULLYING É PIOR DO QUE O BULLYING TRADICIONAL?  

     Uma das formas mais agressivas de bullying, que ganha cada vez mais espaços sem 

fronteiras é o ciberbullying ou bullying virtual. Os ataques ocorrem por meio de 

ferramentas tecnológicas como celulares, filmadoras, máquinas fotográficas, internet e 

seus recursos (e-mails, sites de relacionamentos, vídeos). Além da propagação das 

difamações serem praticamente instantâneas, o efeito multiplicador do sofrimento das 

vítimas é imensurável. O ciberbullying extrapola, em muito, os muros das escolas e 

expõe a vítima ao escárnio público. Os praticantes dessa modalidade de perversidade 

também se valem do anonimato e, sem nenhum constrangimento, atingem a vítima da 

forma mais vil possível. Traumas e consequências advindos do bullying virtual são 

dramáticos. 

  

  

4. QUAL O CRITÉRIO ADOTADO PELOS AGRESSORES PARA A 

ESCOLHA DA VÍTIMA?  
     Os bullies (agressores) escolhem os alunos que estão em franca desigualdade de 

poder, seja por situação socioeconômica, de idade, de porte físico ou até porque 

numericamente estão desfavoráveis. Além disso, as vítimas, de forma geral, já 

apresentam algo que destoa do grupo (são tímidas, introspectivas, nerds, muito magras, 

de credo, raça ou orientação sexual diferente etc.); este fato por si só já as tornam 

pessoas com baixa autoestima e, portanto, são mais vulneráveis aos ofensores. Não há 

justificativas plausíveis para a escolha, mas certamente os alvos são aqueles que não 

conseguem fazer frente às agressões sofridas. 

  

  

5. QUAIS AS PRINCIPAIS RAZÕES QUE LEVAM OS JOVENS A SEREM OS 

AGRESSORES?  
     É muito importante que os responsáveis pelos processos educacionais identifiquem 

com qual tipo de agressor estão lidando, uma vez que existem motivações 

diferenciadas: 

1. Muitos se comportam assim por uma nítida falta de limites em seus processos educa-

cionais no contexto familiar. 

  

2. Outros carecem de um modelo de educação que seja capaz de associar a autorrea-

lização com atitudes socialmente produtivas e solidárias. Tais agressores procuram nas 
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ações egoístas e maldosas um meio de adquirir poder e status, e reproduzem os 

modelos domésticos na sociedade. 

 

3. Existem ainda aqueles que vivenciam dificuldades momentâneas, como a separação 

traumática dos pais, ausência de recursos financeiros, doenças na família etc. A vio-

lência praticada por esses jovens é um fato novo em seu modo de agir e, portanto, 

circunstancial. 

 

4. E, por fim, nos deparamos com a minoria dos opressores, porém a mais perversa. 

Trata-se de crianças ou adolescentes que apresentam a transgressão como base es-

trutural de suas personalidades. Falta-lhes o sentimento essencial para o exercício do 

altruísmo: a empatia. 

  

6. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PROBLEMAS QUE UMA VÍTIMA DE 

BULLYING PODE ENFRENTAR NA ESCOLA E AO LONGO DA VIDA?  

     As consequências são as mais variadas possíveis e dependem muito de cada 

indivíduo, da sua estrutura, vivências, predisposição genética, da forma e da 

intensidade das agressões. No entanto, todas as vítimas, sem exceção, sofrem com os 

ataques de bullying (em maior ou menor proporção). Muitas levarão marcas profundas 

provenientes das agressões para a vida adulta, e necessitarão de apoio psiquiátrico e/ou 

psicológico para a superação do problema. 

     Os problemas mais comuns são: desinteresse pela escola; problemas 

psicossomáticos; problemas comportamentais e psíquicos como transtorno do pânico, 

depressão, anorexia e bulimia, fobia escolar, fobia social, ansiedade generalizada, entre 

outros. O bullying também pode agravar problemas preexistentes, devido ao tempo 

prolongado de estresse a que a vítima é submetida. Em casos mais graves, podem-se 

observar quadros de esquizofrenia, homicídio e suicídio. 

  

7. COMO PERCEBER QUANDO UMA CRIANÇA OU ADOLESCENTE ESTÁ 

SOFRENDO BULLYING? QUAL O COMPORTAMENTO TÍPICO DESSES 

JOVENS?  
     As informações sobre o comportamento das vítimas devem incluir os diversos 

ambientes que elas frequentam. Nos casos de bullying é fundamental que os pais e os 

profissionais da escola atentem especialmente para os seguintes sinais: 

          Na Escola: 

     No recreio encontram-se isoladas do grupo, ou perto de alguns adultos que possam 

protegê-las; na sala de aula apresentam postura retraída, faltas frequentes às aulas, mos-

tram-se comumente tristes, deprimidas ou aflitas; nos jogos ou atividades em grupo 

sempre são as últimas a serem escolhidas ou são excluídas; aos poucos vão se 

desinteressando das atividades e tarefas escolares; e em casos mais dramáticos 

apresentam hematomas, arranhões, cortes, roupas danificadas ou rasgadas. 

          Em Casa: 

     Frequentemente se queixam de dores de cabeça, enjoo, dor de estômago, tonturas, 

vômitos, perda de apetite, insônia. Todos esses sintomas tendem a ser mais intensos no 

período que antecede o horário de as vítimas entrarem na escola. Mudanças frequentes 

e intensas de estado de humor, com explosões repentinas de irritação ou raiva. 

Geralmente elas não têm amigos ou, quando têm são bem poucos; existe uma escassez 

de telefonemas, e-mails, torpedos, convites para festas, passeios ou viagens com o 

grupo escolar. Passam a gastar mais dinheiro do que o habitual na cantina ou com a 

compra de objetos diversos com o intuito de presentear os outros. Apresentam diversas 
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desculpas (inclusive doenças físicas) para faltar às aulas. 

  

8. E O CONTRÁRIO? O QUE SE PODE NOTAR NO COMPORTAMENTO DE 

UM PRATICANTE DE BULLYING?  

     Na escola os bullies (agressores) fazem brincadeiras de mau gosto, gozações, 

colocam apelidos pejorativos, difamam, ameaçam, constrangem e menosprezam alguns 

alunos. Furtam ou roubam dinheiro, lanches e pertences de outros estudantes. 

Costumam ser populares na escola e estão sempre enturmados. Divertem-se à custa do 

sofrimento alheio. 

     No ambiente doméstico, mantêm atitudes desafiadoras e agressivas em relação aos 

familiares. São arrogantes no agir,no falar e no vestir, demonstrando superioridade. 

Manipulam pessoas para se safar das confusões em que se envolveram. Costumam 

voltar da escola com objetos ou dinheiro que não possuíam.       

     Muitos agressores mentem, de forma convincente, e negam as reclamações da 

escola, dos irmãos ou dos empregados domésticos. 

  

  

9. O FENÔMENO BULLYING COMEÇA EM CASA?  

     Muitas vezes o fenômeno começa em casa. Entretanto, para que os filhos possam 

ser mais empáticos e possam agir com respeito ao próximo, é necessário primeiro a 

revisão do que ocorre dentro de casa. Os pais, muitas vezes, não questionam suas 

próprias condutas e valores, eximindo-se da responsabilidade de educadores. O 

exemplo dentro de casa é fundamental. O ensinamento de ética, solidariedade e 

altruísmo inicia ainda no berço e se estende para o âmbito escolar, onde as crianças e 

adolescentes passarão grande parte do seu tempo. 

  

  

10. O BULLYING EXISTE MAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU NAS 

PARTICULARES?  
     O bullying existe em todas as escolas, mas o grande diferencial entre elas é a 

postura que cada uma tomará frente aos casos de bullying. Por incrível que pareça os 

estudos apontam para uma postura mais efetiva contra o bullying entre as escolas 

públicas, que já contam com uma orientação mais padronizada perante os casos 

(acionamento dos Conselhos Tutelares, Delegacias da Criança e do Adolescente etc.). 

  

11. O ALUNO VÍTIMA DE BULLYING NORMALMENTE CONTA AOS PAIS 

E PROFESSORES O QUE ESTÁ ACONTECENDO?  
     As vítimas de bullying se tornam reféns do jogo do poder instituído pelos 

agressores. Raramente elas pedem ajuda às autoridades escolares ou aos pais. Agem 

assim, dominadas pela falsa crença de que essa postura é capaz de evitar possíveis 

retaliações dos agressores e por acreditarem que, ao sofrerem sozinhos e calados, 

pouparão seus pais da decepção de ter um filho frágil, covarde e não popular na escola. 

  

 12. QUAL É O PAPEL DA ESCOLA PARA EVITAR O BULLYING 

ESCOLAR?  
     A escola é corresponsável nos casos de bullying, pois é lá onde os comportamentos 

agressivos e transgressores se evidenciam ou se agravam na maioria das vezes. A 

direção da escola (como autoridade máxima da instituição) deve acionar os pais, os 

Conselhos Tutelares, os órgãos de proteção à criança e ao adolescente etc. Caso não o 

faça poderá ser responsabilizada por omissão. Em situações que envolvam atos 
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infracionais (ou ilícitos) a escola também tem o dever de fazer a ocorrência policial. 

Dessa forma, os fatos podem ser devidamente apurados pelas autoridades competentes 

e os culpados responsabilizados. Tais procedimentos evitam a impunidade e inibem o 

crescimento da violência e da criminalidade infantojuvenil. 

   

13. COMO É O BULLYING NAS ESCOLAS BRASILEIRAS, EM 

COMPARAÇÃO A OUTRAS, DOS ESTADOS UNIDOS OU DA EUROPA? 

ALGUMA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA?  
     Em linhas gerais o bullying é um fenômeno universal e democrático, pois acontece 

em todas as partes do mundo onde existem relações humanas e onde a vida escolar faz 

parte do cotidiano dos jovens. Alguns países, no entanto, apresentam características 

peculiares na manifestação desse fenômeno: nos EUA, o bullying tende a apresentar-se 

de forma mais grave com casos de homicídios coletivos, e isso se deve à infeliz 

facilidade que os jovens americanos possuem de terem acesso às armas de fogo. Nos 

países da Europa, o bullying tende a se manifestar na forma de segregação social a até 

da xenofobia. No Brasil, observam-se manifestações semelhantes às dos demais países, 

mas com peculiaridades locais: o uso de violência com armas brancas ainda é maior 

que a exercida com armas de fogo, uma vez que o acesso a elas ainda é restrito a 

ambientes sociais dominados pelo narcotráfico. A violência na forma de discriminação 

e segregação aparece mais em escolas particulares de alto poder aquisitivo, onde os 

descendentes de nordestinos, ainda que economicamente favorecidos, costumam sofrer 

discriminação em função de seus hábitos, sotaques ou expressões idiomáticas típicas. 

Por esses aspectos é necessário sempre analisar, de maneira individualizada, todos os 

comportamentos de bullying, pois as suas formas diversas podem sinalizar com mais 

precisão as possíveis ações para a redução dessas variadas expressões da violência 

entre estudantes. 

  

  

14. QUAL A INFLUÊNCIA DA SOCIEDADE ATUAL NESTE TIPO DE 

COMPORTAMENTO?  
     O individualismo, cultura dos tempos modernos, propiciou essa prática, em que o 

ter é muito mais valorizado que o ser, com distorções absurdas de valores éticos. Vive-

se em tempos velozes, com grandes mudanças em todas as esferas sociais. Nesse 

contexto, a educação tanto no lar quanto na escola se tornou rapidamente ultrapassada, 

confusa, sem parâmetros ou limites. Os pais passaram a ser permissivos em excesso e 

os filhos cada vez mais exigentes, egocêntricos. As crianças tendem a se comportar em 

sociedade de acordo com os modelos domésticos. Muitos deles não se preocupam com 

as regras sociais, não refletem sobre a necessidade delas no convívio coletivo e, nem 

sequer se preocupam com as consequências dos seus atos transgressores. Cabe à 

sociedade como um todo transmitir às novas gerações valores educacionais mais éticos 

e responsáveis. Afinal, são estes jovens que estão delineando o que a sociedade será 

daqui em diante. Auxiliá-los e conduzi-los na construção de uma sociedade mais justa e 

menos violenta, é obrigação de todos. 

  

15. COMO OS PAIS E PROFESSORES PODEM AJUDAR AS VÍTIMAS DE 

BULLYING A SUPERAR O SOFRIMENTO?  

     A identificação precoce do bullying pelos responsáveis (pais e professores) é de 

suma importância. As crianças normalmente não relatam o sofrimento vivenciado na 

escola, por medo de represálias e por vergonha. A observação dos pais sobre o 

comportamento dos filhos é fundamental, bem como o diálogo franco entre eles. Os 
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pais não devem hesitar em buscar ajuda de profissionais da área de saúde mental, para 

que seus filhos possam superar traumas e transtornos psíquicos. 

     Outro aspecto de valor inestimável é a percepção do talento inato desses jovens. Os 

adultos devem sempre estimulá-los e procurar métodos eficazes para que essas 

habilidades possam resgatar sua autoestima, bem como construir sua identidade social 

na forma de uma cidadania plena. 

  

          Expediente: 

Produção de texto: Ana Beatriz Barbosa Silva 

                        - Médica psiquiatra 

                        - diretora técnica da Medicina do   Comportamento SP e RJ 

                       

  - escritora e autora do livro “BULLYING: Mentes Perigosas 

     nas Escolas” 

Revisão: Geysa Bigonha e 

                 Maria Deusirene 

Tiragem: 250.000 exemplares 

  

Fonte: Conselho Nacional de Justiça 

              www.cnj.jus.br 

Secretaria de Estado de Educação - São Paulo 

Enviado por Jô do Recanto das Letras em 22/06/2012 

Reeditado em 18/08/2012 

Código do texto: T3738961  

Classificação de conteúdo: seguro  

 

Comentários  

 

06/07/2012 01 :48 - Jô do Recanto das Letras  

Pô, Anna, valeu. Eu preciso perder o medo da imensidão do Facebook e interagir mais 

lá. Obrigado pela informação. Reverências à honorável Petrópolis! 

 

05/07/2012 19:00 - annabailune  

Muito bom,  Jo. Compartilhei no Facebook. 

26/06/2012 17:50 - carla amancio almada [não autenticado]  

http://www.cnj.jus.br/
http://www.recantodasletras.com.br/autores/jodorl
http://www.recantodasletras.com.br/autores/AnnaBailune
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Documento importante do ponto de vista didático, há de ajudar na identificação e 

correção de muitos casos de injustiças na escola. São Paulo é grande mesmo!! 

 

24/06/2012 10:53 - lúcia constantino  

Muito bom este texto --- só esquecerem  do Bullying com os Professores -- e a eles, 

que direitos são dados? O que devem fazer? Eu mesma já sofri muito com Bullying na 

escola, quando minha autoestima foi pra lata de lixo, e nada, nada aconteceu com os 

alunos... continuaram a fazer suas torturas sem nenhum limite (e ainda continuam)... 

acho que o MEC esqueceu deste "pequenino" detalhe! Beijos, meu amigo, um 

abençoado domingo pra ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.recantodasletras.com.br/autores/luciaconstantino
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 Anexo  13   - Texto 6   

- Machismo de homem que se recusou a decolar em avião pilotado por mulher revolta  

passageiros  

Homem em Confins se recusa a voar em jato comandado por mulher e é expulso do avião 

por agentes da Polícia Federal. Ato de discriminação revolta passageiros e colegas da piloto  

Sandra Kiefer - Publicação: 23/05/2012 07:16 Atualização: 23/05/2012 07:36  

Disponível em: 

(http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/05/23/interna_gerais,295900/machismo-

de-homem-que-se-recusou-a-decolar-em-aviao-pilotado-por-mulher-revolta-

passageiros.shtml 

Mais de 100 mulheres pilotam aviões em todas as companhias aéreas no Brasil, mas coube a 

Minas Gerais registrar o primeiro ato de preconceito contra ma mulher atrás do manche de 

uma aeronave desde que uma comandante feminina foi aceita pela antiga Vasp, há 40 anos. 

Na sexta-feira, um passageiro do Voo 5348, da Trip Linhas Aéreas, que partia de Belo 

Horizonte com destino a Goiânia (GO), com escala em Palmas (TO), recusou-se a decolar ao 

saber que o voo estava sob o comando de uma mulher. 

 

O incidente ocorreu em um jato Embraer 190 e segundo passageiros que estavam na 

aeronave, o homem, de aproximadamente 40 anos, teria se rebelado contra o fato do avião 

ter uma mulher como comandante. ―Eu não voo com mulher no comando‖, disse, antes de 

ser expulso do jato. Depois do problema, o voo seguiu normalmente seu destino. 

Com receio de que o homem pudesse entrar em pânico após atravessar uma turbulência 

normal, a que está sujeito um voo com duração aproximada de uma hora, a comandante 

Betânia tomou a medida de expulsar o homem da aeronave. Sob vaias, depois de atrasar o 

voo, o passageiro foi convidado a se retirar do avião por agentes da Polícia Federal, 

acionados por rádio. 

A medida de segurança consta do regulamento da Agência Nacional da Aviação Civil 

(Anac), que prevê o desembarque compulsório em caso de risco para os passageiros. Até 

agora, segundo um agente da PF do aeroporto de Confins, essa medida só havia sido tomada 

diante de ameaça de bomba ou suspeita de alguma pessoa estar alcoolizados ou com 

problemas de saúde. Jamais por uma atitude machista. ―É o primeiro caso de machismo da 

mailto:economia.em@uai.com.br
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/05/23/interna_gerais,295900/machismo-de-homem-que-se-recusou-a-decolar-em-aviao-pilotado-por-mulher-revolta-passageiros.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/05/23/interna_gerais,295900/machismo-de-homem-que-se-recusou-a-decolar-em-aviao-pilotado-por-mulher-revolta-passageiros.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/05/23/interna_gerais,295900/machismo-de-homem-que-se-recusou-a-decolar-em-aviao-pilotado-por-mulher-revolta-passageiros.shtml
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história da aviação. Esse passageiro deve ser um desavisado e não faz ideia de que nos 

Estados Unidos e na Europa é normal uma mulher pilotando avião‖, critica Gelson 

Fochesato, presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, que ‗repudia violentamente‘ a 

atitude do passageiro. Ele revela que até mesmo uma companhia de aviação dos Emirados 

Árabes tem uma brasileira no comando de um Boeing 777, com capacidade para 300 

passageiros. 

―As mulheres são até mais metódicas do que os pilotos e nunca saem do que está escrito no 

manual. Não quer dizer que os homens são irresponsáveis, mas eles são mais flexíveis‖, 

compara Fochesato, de 64 anos e ainda na ativa na Gol. Ele recorda que, mesmo nos anos 

1960 as pilotos pioneiras da antiga Vasp eram recebidas com festa pelos passageiros. A 

primeira piloto da Vasp, a comandante gaúcha Carla, permanece atuante, contratada pela 

Azul. Essa companhia aérea mantém uma aeronave pintada de cor-de-rosa, com tripulação 

100% feminina, em campanha contra o câncer de mama.  

―A empresa apoia a decisão da comandante Betânia e inclusive encorajaria que ela se 

posicionasse publicamente a respeito do ocorrido, pois ajudaria a quebrar preconceitos que 

ainda possam existir em relação às mulheres em pleno século 21‖, afirma Evaristo de Paula, 

diretor nacional de marketing e vendas da Trip, empresa que conta em seus quadros com 1,5 

mil mulheres. Ele, no entanto, respeitou a postura da comandante Betânia, descrita como 

uma funcionária séria e que teria se mostrado incomodada com a inesperada celebridade 

alcançada com a divulgação do episódio em sites na internet e não quis falar sobre o assunto. 

 

COMPETÊNCIA IGUAL  
 

As mulheres têm a mesma formação, a mesmas horas de voo e a mesma capacitação que um 

homem. Nenhuma empresa aérea contrataria uma profissional inabilitada, colocando 

centenas de pessoas em risco‖, reclama Daiane Félix da Silva, de 26 anos, que faz o curso de 

comissária de bordo e sonha em ser piloto de avião. Segundo ela, que vai passar o próximo 

fim de semana em treinamento na selva, o nível de exigência é alto. ―Do início ao fim do 

curso, é cobrada a segurança em primeiro lugar.‖ Para se tornar piloto de linha aérea, é 

necessário comprovar pelo menos 1,5 mil horas de voo. A comandante Betânia tem o dobro 

disso e há cerca de dois ano, pilota o jato da Trip, com capacidade para 90 passageiros. 

Antes disso, atuou em outras companhias aéreas. 

Dados da Anac indicam que o céu ainda é espaço predominantemente masculino. Do total de 

licenças válidas até 2010, a minoria tinha mulheres como titulares (0,8%), enquanto os 

homens somavam 14.282 renovadas. Somente 163 licenças estavam válidas para as 

comandantes.  
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  Anexo  14 -   Texto 7 - Mulher é barrada em casa noturna de MT e diz que 

sofreu preconceito racial 

Funcionária pública disse ao G1 que também sofreu preconceito por ser gay. 

Ela e mais 6 mulheres não puderam entrar em casa noturna de 

Rondonópolis. Dhiego Maia Do G1 MT  

(http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2012/11/mulher-e-barrada-em-casa-

noturna-de-mt-e-diz-que-sofreu-preconceito-racial.html) 

  Na data em que é comemorada o Dia da Consciência Negra, uma funcionária pública 

de 18 anos da cidade de Rondonópolis, a 213 quilômetros de Cuiabá, registrou um 

boletim de ocorrência no Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc), vinculado 

à Polícia Civil, nesta terça-feira (20), contra uma casa noturna por ter sido vítima, 

segundo ela, de discriminação racial e sexual. 

   De acordo com informações do boletim sobre a ocorrência, a vítima foi 

―discriminada na portaria, onde os seguranças passaram a mão nela para conferir se era 

mulher e estava armada‖, conforme trecho do documento. 

Ao G1, a vítima relatou que é homossexual e negra. Na madrugada desta terça-feira, 

ela e mais um grupo de seis mulheres se deslocaram para a casa noturna. No local, a 

funcionária pública informou que encostou em uma motocicleta que estava estacionada 

em frente à portaria. Neste instante, os seguranças da casa passaram a revistá-la. ―Eu 

encostei na moto e dois seguranças homens passaram a me revistar. Minha amiga disse 

que eu era mulher, mas um dos seguranças mandou ela calar a boca. Eles passaram a 

mão nas minhas partes íntimas‖, disse. 

   A funcionária pública relatou ainda que, além de ter sido vítima de preconceito por 

ser homossexual, uma vez que veste roupas masculinas, funcionários da casa teriam 

agido com preconceito em relação à cor da pele dela e das amigas. ―Nós estávamos de 

chinelo e bermuda. Não tem placa no local dizendo com que tipo de roupa a gente tem 

que usar para entrar. Na hora em que eu cheguei na bilheteria, eles disseram: Você e 

essas negrinhas não vão entrar‖, afirmou a vítima. 

   Sobre a situação, a funcionária pública disse que nunca tinha sido vítima de 

preconceito anteriormente. Ela informou ao G1 que vai entrar com uma ação na Justiça 

contra a casa noturna. ―Eu sempre entro na fila das mulheres para ser revistada e nunca 

passei por esse tipo de situação. Fiquei revoltada com tudo e vou entrar na Justiça 

contra esse tipo de preconceito‖, destacou. 

Outro lado 
    O G1 entrou em contato com a proprietária do estabelecimento, Neumara Resmini 

Carvalho. Ela disse que a confusão só ocorreu porque a funcionária pública e mais uma 

mulher foram flagradas riscando a motocicleta estacionada na frente do 

estabelecimento que pertencia a um garçom.Em relação à revista pessoal, Carvalho 

disse que os seguranças só teriam pedido para ela levantar a camisa para ver se ela 

portava uma arma. ―Não sabíamos que ela era mulher, não parecia mesmo‖, afirmou. 

Neumara descartou qualquer suspeita dos funcionários terem cometido qualquer tipo de 

preconceito contra o grupo de mulheres. 

 

 5   -    Texto 8- Namorada branca de Usain Bolt sofre racismo na Jamaica(Por 
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André Carbone) 

http://br.esporteinterativo.yahoo.com/blogs/redacao/namorada-branca-

usain-bolt-sofre-racismo-na-jamaica-153800000.html 

 

Usain Bolt beija a namorada Lubica Slovak (Foto: Reprodução - Dailymail)A designer 

eslovaca Lubica Slovak, 28 anos, está desde novembro namorando o jamaicano Usain 

Bolt, o homem mais rápido do mundo, atual campeão olímpico dos 100 e 200 metros 

rasos. Morando na Jamaica, Lubica está sofrendo uma rejeição dos habitantes locais por 

ser branca, e Bolt por a ter escolhido. 

No fim de semana, repercutiu na imprensa inglesa uma matéria do jornal Daily Mail, 

que reproduziu alguns comentários em fóruns jamaicanos da internet: "Logo agora, 

Bolt? Alguns homens negros bem-sucedidos obviamente sofrem do complexo de 

mulher branca", "Com tantas mulheres na ilha e você escolhe uma boneca de neve" e 

"Esses superstars vão sempre nos decepcionar se dependermos deles para elevar nossa 

identidade racial". 

Apesar de serem muitos discretos em suas saídas para jantar no subúrbio da capital 

Kingston, o casal foi alvo de uma brincadeira do jornal "Jamaican Observer" no último 

mês. Uma charge mostrava uma mulher com uma frase "local" em sua camiseta, 

olhando enquanto Bolt corria para os braços de uma mulher branca, com a inscrição 

"designer eslovaca" na saia. Veja abaixo: 

 

http://br.esporteinterativo.yahoo.com/blogs/autor/andré-carbone-/
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/nyG6NLJ5lgJ4XK4snipgBw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NQ--/http:/media.zenfs.com/pt-BR/blogs/sptbrredacao/usainboltbeijanamorada_dailymail.jpg
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/nyG6NLJ5lgJ4XK4snipgBw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NQ--/http:/media.zenfs.com/pt-BR/blogs/sptbrredacao/usainboltbeijanamorada_dailymail.jpg
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Charge do jornal Jamaican Observer sobre a relação amorosa de Usain Bolt (Foto: 

Reprodução) 

Lubica nasceu na Eslováquia e mudou para o Canadá aos 13 anos, acompanhada do pai. 

Estudou design na Universidade de Toronto e depois mudou para a Jamaica, país pelo 

qual havia se apaixonado em 2000, quando passou um feriado ali. Ela conheceu Bolt 

através de um amigo em comum e disse não se incomodar com o preconceito: "Amor 

não tem raça, é uma ligação de coração com coração", afirmou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/1FEG7LQ9L0g6bXMU7hLrPQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NQ--/http:/media.zenfs.com/pt-BR/blogs/sptbrredacao/usain-bolt-white-girlfriend.jpg
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/1FEG7LQ9L0g6bXMU7hLrPQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NQ--/http:/media.zenfs.com/pt-BR/blogs/sptbrredacao/usain-bolt-white-girlfriend.jpg
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 Anexo 16  - Texto   9 - Quem 

Planta O Preconceito (Natiruts)  

(www.letrasmus.br_ 

Quem planta preconceito 

Racismo, indiferença 

Não pode reclamar da 

violência 

Quem planta preconceito 

Racismo, indiferença 

Não pode reclamar da 

violência 

Quem planta preconceito 

Racismo, indiferença 

Não pode reclamar da 

violência 

Quem planta preconceito 

Racismo, indiferença 

Não pode reclamar... 

Lembra da criança 

No sinal pedindo esmola? 

Não é problema meu 

Fecho o vidro 

Vou embora... 

Lembra aquele banco 

Ainda era de dia 

Tem preto lá na porta 

Avisem a polícia... 

E os milhões e milhões 

Que roubaram do povo 

Se foi político ou doutor 

Serão soltos de novo 

Ooooooooooooh! 

Quem planta preconceito 

Racismo, indiferença 

Não pode reclamar da 

violência 

Quem planta preconceito 

Impunidade, indiferença 

Não pode reclamar da 

violência 

Quem planta preconceito 

Racismo, indiferença 

 

E Salassiê 

Com Bob Marley e Chuck D 

O reaggae, o hiphop 

Às vezes não é esse 

Que está aí 

Seqüela a violência 

Entrando pelo rádio 

Pela tela 

E você só sente quando falta 

O rango na panela 

Nunca aprende 

Só se prende, não se defende 

Se acorrenta, toma o mal 

Traga o mal, experimenta 

Por isso ainda há muito 

O que aprender 

Com África Bambata 

E Salassiê 

Com Bob Marley e Chuck D 

O reaggae, o hiphop pode ser 

O que se expressa aqui 

Jamaica 

O ritmo no pódium sua marca 

Várias medalhas 

Vários ouros, zero prata 

E no bater da lata 

Decreto morte é o gravata 

E no bater das palmas 

Viva a cultura rasta" 

Crianças não nascem más 

Crianças não nascem racistas 

Crianças não nascem más 

Aprendem o que 

Agente ensina... 

Por isso ainda há muito 

O que aprender 

Com África Bambata 

E Salassiê 

Com Bob Marley e Chuck D 

Todo dia algo diferente 

Que não percebi 

E na lição um novo 

Dever de casa 

Mais brasa na fogueira 

E o comédia vaza 

A moda acaba 

A gravadora trai 

E o fã já não 

 

Aprendem o que 

Agente ensina... 

-"Por isso ainda há muito 

O que aprender 

Com África Bambata 

E Salassiê 

Com Bob Marley e Chuck D 

Todo dia algo diferente 

Que não percebi 

E na lição um novo 

Dever de casa 

Mais brasa na fogueira 

E o comédia vaza 

A moda acaba 

A gravadora trai 

E o fã já não 

Te admira mais 

Ainda há muito 

O que aprender 

Lado a lado, aliados 

Natiruts, GOG 

O DF, o cerrado 

Um cenário descreve 

Do Riacho a Ceilândia 

Cansei de ver 

A repressão policial 

A criança sem presente 

De natal 

O parceiro se rendendo ao 

mal 

Quem planta a violência 

Colhe ódio no final" 

 

http://letras.mus.br/natiruts/
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Anexo 17 -Texto 10 - A dança (Renato 

Russo)  

(www.letras.mus.br) 

Não sei o que é direito 

Só vejo preconceito 

E a sua roupa nova 

É só uma roupa nova 

Você não tem idéias 

Pra acompanhar a moda 

Tratando as meninas 

Como se fossem lixo 

Ou então espécie rara 

Só a você pertence 

Ou então espécie rara 

Que você não respeita 

Ou então espécie rara 

Que é só um objeto 

Pra usar e jogar fora 

Depois de ter prazer. 

Você é tão moderno 

Se acha tão moderno 

Mas é igual a seus pais 

É só questão de idade 

Passando dessa fase 

Tanto fez e tanto faz. 

Você com as suas drogas 

E as suas teorias 

E a sua rebeldia 

E a sua solidão 

Vive com seus excessos 

Mas não tem mais dinheiro 

Pra comprar outra fuga 

Sair de casa então 

 

 

Então é outra festa 

É outra sexta-feira 

Que se dane o futuro 

Você tem a vida inteira 

Você é tão esperto 

Você está tão certo 

Mas você nunca dançou 

Com ódio de verdade. 

Você é tão esperto 

Você está tão certo 

Que você nunca vai errar 

Mas a vida deixa marcas 

Tenha cuidado 

Se um dia você dançar 

Nós somos tão modernos 

Só não somos sinceros 

Nos escondemos mais e mais 

É só questão de idade 

Passando dessa fase 

Tanto fez e tanto faz 

Você é tão esperto 

Você está tão certo 

Que você nunca vai errar 

Mas a vida deixa marcas 

Tenha cuidado 

Se um dia você dançar 

 

 

http://letras.mus.br/renato-russo/
http://letras.mus.br/renato-russo/
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Anexo 18 - Texto 11- Odeio 

Rodeio(Chico César) 

 (www.letras.mus.br) 

Odeio rodeio e sinto um certo nojo 

Quando um sertanejo começa a tocar 

Eu sei que é preconceito, mas ninguém é 

perfeito 

Me deixem desabafar 

A calça apertada, a loura suada, aquele 

poeirão 

A dupla cantando e um louco gritando 

"segura peão" 

Me tira a calma, me fere a alma, me corta 

o coração 

Se é luxo ou é lixo, quem sabe é bicho que 

sofre o esporão 

É bom pro mercado de disco e de gato, 

laranja e trator 

Mas quem corta a cana não pega na grana, 

não vê nem a cor 

Respeito Barretos, Franca, Rio Preto e 

todo o interior 

Mas não sou texano, a ninguém engano, 

não me engane, amor 

 

O granfino e o caipira( Victor e Léo) 

(www.letrasmus.br) 

 

Sou um homem da cidade 

To chegando de viagem, vim buscar 

Minha moça, meu amor 

A mais linda desse interior 

 

Sei que aqui há um caipira 

Que os seus olhos não tira da princesa 

Mas eu chego de carrão 

Mostro o bolso e ganho o seu coração 

 

Sou o tal caipira que o granfino falou 

Não escondo a questão 

A moça é dona do meu coração 

 

Ele acha que o dinheiro compra o amor 

Mas se fosse fácil assim 

A moça nem olhava para mim 

 

Refrão: 

Enquanto a gente briga por alguém 

A gente fica sem ninguém 

Apronta e insiste mas no fim das contas a 

moça 

desiste 

 

Vou fazer de tudo um pouco 

Já estou ficando louco de desejo 

Pus o terno e a gravata 

Falei com os seus pais mas deu em nada 

 

Ô caipira, dá um tempo 

Desse jeito não agüento a insistência 

Só por causa de você 

Ela não decide o que vai ser 

 

Ô granfino, o nosso caso não tem solução 

Ela gosta de cowboy 

Com bota, espora e pinta de herói 

 

Vou selar o meu cavalo e dizer adeus 

Em seu lugar iria também 

Em busca de quem só lhe quer bem 

 

http://letras.mus.br/chico-cesar/
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 Anexo 19 -  Texto 12  -Vem Ni Mim Dodge Ram  (Israel Novaes/ )part. Gustavo Lima 

Vem ni mim Dodge RAM 

Focker duzentos e oitenta, a mulherada louca 

Israel Novaes arrebenta! 

Já não faz muito tempo, 

Que eu andava a pé, não pegava nem gripe muito menos mulher 

Só pegava poeira, não olhavam pra mim 

Um dia eu decidi, eu vou sair daqui. 

Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro 

O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim 

Agora eu tô mudado 

O meu bolso tá cheio 

Mulherada atrás 

Eu quero ouvir cada vez Mais 

Vem ni mim Dodge RAM 

Focker duzentos e oitenta, a mulherada louca 

Israel Novaes arrebenta! 

Vem ni mim Dodge RAM 

Focker duzentos e oitenta, a mulherada louca 

Israel Novaes arrebenta! 

Já não faz muito tempo que eu andava a pé 

Não pegava nem gripe 

Muito menos mulher 

Só pegava poeira 

Não olhavam pra mim 

Um dia eu decidi eu vou sair daqui 

Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro 

O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim 

Agora eu tô mudado o meu bolso ta cheio 

Mulherada atraz eu quero ouvir cada vez mais 

Vem ni mim Dodge RAM 

Focker duzentos e oitenta, a mulherada louca 

Israel Novaes arrebenta! 

Vem ni mim Dodge RAM 

Focker duzentos e oitenta, a mulherada louca 

Israel Novaes arrebenta! 3x 

 

 

http://letras.mus.br/israel-novaes/
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 Anexo 20  -  Texto 13 -CORDEL:  SOMOS 

TODOS BRASILEIROS (Valdeck de 

Garanhuns) 

 (http://livrepensar.wordpress.com/tag/cordel-

contra-o-preconceito/) 

Preconceito é coisa de alguém 

inseguro. insensato e infeliz 

que não vê nada além do seu nariz 

despresando o valor que o outro tem, 

ao ―menor‖ ele trata com desdém 

age errado ainda faz grande escarcéu 

é amargo e jamais provou o mel 

da vitória de um povo peregrino 

se não fosse o valor do nordestino 

em São Paulo não tinha arranha-céu. 

O Nordeste em São Paulo está presente 

como estão todos os outros estados 

trabalhando e deixando seus legados 

pra São Paulo crescer tão firmemente 

a cidade se mostra claramente 

uma mescla real e bem fiel 

das culturas do imenso povaréu 

que caminha buscando seu destino 

se não fosse o valor do nordestino 

em São Paulo não tinha arranha-céu. 

Nosso povo chegou nessa cidade 

pra ficar, trabalhar, fazer história 

ajudar no registro da memória 

e trazer ao lugar prosperidade 

no contexto contém felicidade 

e a bravura do homem tabaréu 

a poética do belo menestrel 

e a ternura do velho e do menino 

se não fosse o valor do nordestino 

em São Paulo não tinha arranha-céu. 

Não entendo porque o preconceito 

com o povo tão forte do nordeste 

se a roupa que o paulistano veste 

e outras coisas que usa por direito 

tem a mão nordestina que com jeito 

competência trabalho e humildade 

faz trabalhos com toda lealdade 

para Sampa cescer e mais crescer 

e ao invés de São Paulo agradecer 

quer banir nosso povo da cidade. (...) 

 

 

Preconceito é coisa de alguém 

inseguro. insensato e infeliz 

que não vê nada além do seu nariz 

despresando o valor que o outro tem, 

ao ―menor‖ ele trata com desdém 

age errado ainda faz grande escarcéu 

é amargo e jamais provou o mel 

da vitória de um povo peregrino 

se não fosse o valor do nordestino 

em São Paulo não tinha arranha-céu. 

O Nordeste em São Paulo está presente 

como estão todos os outros estados 

trabalhando e deixando seus legados 

pra São Paulo crescer tão firmemente 

a cidade se mostra claramente 

uma mescla real e bem fiel 

das culturas do imenso povaréu 

que caminha buscando seu destino 

se não fosse o valor do nordestino 

em São Paulo não tinha arranha-céu. 

Nosso povo chegou nessa cidade 

pra ficar, trabalhar, fazer história 

ajudar no registro da memória 

e trazer ao lugar prosperidade 

no contexto contém felicidade 

e a bravura do homem tabaréu 

a poética do belo menestrel 

e a ternura do velho e do menino 

se não fosse o valor do nordestino 

em São Paulo não tinha arranha-céu. 

Não entendo porque o preconceito 

com o povo tão forte do nordeste 

se a roupa que o paulistano veste 

e outras coisas que usa por direito 

tem a mão nordestina que com jeito 

competência trabalho e humildade 

faz trabalhos com toda lealdade 

para Sampa cescer e mais crescer 

e ao invés de São Paulo agradecer 

quer banir nosso povo da cidade. 

(...) 
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Anexo 21  - Texto 14  

 

  

Brasil, Domingo, 24 de Junho de 2012 

http://www.correiodoestado.com.br/noticias/especialistas-orientam-pais-sobre-como-abordar-o-

preconceito_138639/ 

Especialistas orientam pais sobre como abordar o preconceito com os filhos 

17/01/2012 05h00  

 

Um garoto negro, de 6 anos de idade, é retirado à força de um restaurante de São Paulo após 

ser supostamente confundido com um menino de rua. A cena descreve uma situação recente, 

ainda sob investigação, e ilustra uma realidade alarmante em um país em que a diversidade – 

social, étnico-racial, de gêneros, territorial, entre outras – ainda não é compreendida como 

algo positivo para a sociedade. 

Em 2009, uma pesquisa sobre preconceito e discriminação foi realizada pela FIPE (Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas) em 501 escolas públicas de 27 estados brasileiros. O 

estudo, que envolveu alunos, professores e pais, revelou que 99,9% dos entrevistados 

preferem manter distância de algum grupo social específico. 96,5% dos entrevistados 

expressaram preconceito com relação a portadores de necessidades especiais, 94,2% têm 

preconceito étnico-racial, 93,5% de gênero, 87,5% socioeconômico e 87,3% com relação à 

orientação sexual.. 

Para a pedagoga Lucimar Rosa Dias, doutora em diversidade étnico-racial e infância e 

consultora do CEERT – Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, os 

dados são indicadores claros de que o combate a esse quadro depende também de uma ligação 

sadia entre escola e família. ―Não dá para esperar uma sociedade sem preconceito se não há 

compromisso com isso‖, diz. ―Educar para a diversidade não tem dia, nem hora. É essencial 

conversar, mostrar, dizer o que está errado. E nunca subestimar a capacidade de compreensão 

da criança‖, completa. 

(...) 

 

 

 

http://www.correiodoestado.com.br/
http://www.correiodoestado.com.br/noticias/especialistas-orientam-pais-sobre-como-abordar-o-preconceito_138639/
http://www.correiodoestado.com.br/noticias/especialistas-orientam-pais-sobre-como-abordar-o-preconceito_138639/
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Anexo 22 

Texto 15 

http://linhascriticas.blogspot.com.br/2010/11/brasil-um-pais-sem-preconceitos.html 

Brasil, um país de preconceitos?(Aleksandre Saraiva 

Dantas) 20/11/2010. 

   É muito comum ouvir que o povo brasileiro é tolerante e convive bem com as diferenças. 

Será que isso é mesmo verdade? Em nosso país é comum vermos:  

 

-Ricos que se consideram mais importantes que pobres 

-Brancos que se consideram mais importantes que negros 

- Homens que se consideram mais importantes que mulheres 

- Heterossexuais que se consideram mais importantes que homossexuais 

- Moradores do Sul e do Sudeste que se consideram mais importantes que os o nordestinos 

- Membros de determinadas  religiões que  se consideram os únicos dignos da salvação 

- Pessoas com maior formação acadêmica que se consideram mais importantes que os com 

pouca formação acadêmica. 

   Para aqueles que discordam  do que foi dito anteriormente, peço que façam um exercício de 

imaginação e se coloquem na seguinte situação: 

Imagine-se como mulher, nordestina, pobre,negra,analfabeta, ateia e homossexual morando 

em alguma cidade da região Sul ou Sudeste. Sabemos que nem todas as pessoas desta região 

são preconceituosas, e que o preconceito não está circunscrito a essas regiões. Já que tudo que 

foi dito anteriormente pode ser visto aqui no Nordeste. Mas apenas para contextualizarmos a 

reflexão, fica a pergunta: como você  seria visto e que tratamento esperaria receber(...)? 

http://linhascriticas.blogspot.com.br/2010/11/brasil-um-pais-sem-preconceitos.html
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Anexo 23 -  Texto 16 

Jornal Hoje  

Edição do dia 28/01/2011 
28/01/2011 14h06 - Atualizado em 28/01/2011 17h53 

Menino de 10 anos é vítima de preconceito  

em supermercado de SP 
 

Veruska Donato São Paulo 

 
O menino foi obrigado pelos seguranças de um supermercado a tirar a roupa para provar 

que não havia roubado nada. O garoto estava com a nota fiscal do que havia comprado. 

O caso aconteceu na zona leste de São Paulo. O menino de 10 anos comprou salgadinhos, biscoitos 

e refrigerante. 

Quando estava saindo foi abordado por um segurança e levado para uma sala onde havia outros 

três seguranças. Ele diz que foi obrigado a abaixar a bermuda que usava e tirar a camiseta várias 

vezes. 

À polícia o menino contou que na sala também havia outros dois garotos sendo ameaçados pelos 

seguranças e que tentou mostrar aos homens a nota fiscal das compras, mas não adiantou. Um dos 

seguranças estava com um bastão de papel e um canivete. 

O menino chegou em casa chorando e contou à família o que havia acontecido. O pai foi ao 

supermercado e a segurança confirmou que abordou o menino e os outros dois adolescentes por 

suspeita de furto e acreditava que eles estavam juntos. Só então, o pai procurou a polícia. ―Chamou 

ele de negrinho sujo, negrinho fedido, e aí depois de todo este acontecido que o segurança conferiu 

a nota fiscal dele. As palavras que ele disse para o segurança, foi que ele não tinha roubado nada, 

que tudo o que ele tinha, ele tinha pagado. Ele relata que um dos seguranças tinha um canudo de 

papel e ele ficava batendo com ele em cima da mesa ameaçando, que um ia tomar três, outro duas e 

ainda perguntava para o outro segurança: ‗cadê aquele chicote‘‖, conta Diógines da Silva, pai do 

menino. 

O fato é que negro neste país continuam sendo vistos como suspeitos padrão. É necessário que as 

empresas adotem procedimentos, preparem estes funcionários que trabalham como seguranças 

para que estes abusos não se tronem corriqueiros. 

O caso está sendo investigado por constrangimento ilegal. Por nota, a assessoria de imprensa do 

Grupo Pão de Açúcar - responsável pelo supermercado - informou que o Extra  repudia qualquer 

ato discriminatório e que promove contínuo treinamento dos seus colaboradores para o 

cumprimento das leis e do código de ética do grupo. 

A nota diz ainda que a empresa colabora e aguarda as investigações dos órgãos competentes para 

esclarecimento do fato. 
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Anexo 24  - Texto 17 

Racismo É Burrice (Gabriel O Pensador) letra e vídeo 

http://letras.mus.br/gabriel-pensador/66182/#selecoes/137000/ 

 

Salve, meus irmãos africanos e lusitanos, do outro lado do oceano 

"O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar" 

Racismo, preconceito e discriminação em geral; 

É uma burrice coletiva sem explicação 

Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união 

Mas demonstra claramente 

Infelizmente 

Preconceitos mil 

De naturezas diferentes 

Mostrando que essa gente 

Essa gente do Brasil é muito burra 

E não enxerga um palmo à sua frente 

Porque se fosse inteligente esse povo já teria agido de forma mais consciente 

Eliminando da mente todo o preconceito 

E não agindo com a burrice estampada no peito 

A "elite" que devia dar um bom exemplo 

É a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento 

Num complexo de superioridade infantil 

Ou justificando um sistema de relação servil 

E o povão vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação 

Não tem a união e não vê a solução da questão 

Que por incrível que pareça está em nossas mãos 

Só precisamos de uma reformulação geral 

Uma espécie de lavagem cerebral 

Racismo é burrice 

Não seja um imbecil 

Não seja um ignorante 

Não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante 

O quê que importa se ele é nordestino e você não? 

O quê que importa se ele é preto e você é branco 

Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços 

Se você discorda, então olhe para trás 

Olhe a nossa história 

Os nossos ancestrais 

O Brasil colonial não era igual a Portugal 

A raiz do meu país era multirracial 

Tinha índio, branco, amarelo, preto 

Nascemos da mistura, então por que o preconceito? 

Barrigas cresceram 

O tempo passou 

Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor 

http://letras.mus.br/gabriel-pensador/137000/
http://letras.mus.br/gabriel-pensador/
http://letras.mus.br/gabriel-pensador/66182/#selecoes/137000/
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Uns com a pele clara, outros mais escura 

Mas todos viemos da mesma mistura 

Então presta atenção nessa sua babaquice 

Pois como eu já disse racismo é burrice 

Dê a ignorância um ponto final: 

Faça uma lavagem cerebral 

Racismo é burrice 

Negro e nordestino constróem seu chão 

Trabalhador da construção civil conhecido como peão 

No Brasil, o mesmo negro que constrói o seu apartamento ou o que lava o chão de uma 

delegacia 

É revistado e humilhado por um guarda nojento 

Que ainda recebe o salário e o pão de cada dia graças ao negro, ao nordestino e a todos nós 

Pagamos homens que pensam que ser humilhado não dói 

O preconceito é uma coisa sem sentido 

Tire a burrice do peito e me dê ouvidos 

Me responda se você discriminaria 

O Juiz Lalau ou o PC Farias 

Não, você não faria isso não 

Você aprendeu que preto é ladrão 

Muitos negros roubam, mas muitos são roubados 

E cuidado com esse branco aí parado do seu lado 

Porque se ele passa fome 

Sabe como é: 

Ele rouba e mata um homem 

Seja você ou seja o Pelé 

Você e o Pelé morreriam igual 

Então que morra o preconceito e viva a união racial 

Quero ver essa música você aprender e fazer 

A lavagem cerebral 

Racismo é burrice 

O racismo é burrice mas o mais burro não é o racista 

É o que pensa que o racismo não existe 

O pior cego é o que não quer ver 

E o racismo está dentro de você 

Porque o racista na verdade é um tremendo babaca 

Que assimila os preconceitos porque tem cabeça fraca 

E desde sempre não pára pra pensar 

Nos conceitos que a sociedade insiste em lhe ensinar 

E de pai pra filho o racismo passa 

Em forma de piadas que teriam bem mais graça 

Se não fossem o retrato da nossa ignorância 

Transmitindo a discriminação desde a infância 

E o que as crianças aprendem brincando 

É nada mais nada menos do que a estupidez se propagando 

Nenhum tipo de racismo - eu digo nenhum tipo de racismo - se justifica 
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Ninguém explica 

Precisamos da lavagem cerebral pra acabar com esse lixo que é uma herança cultural 

Todo mundo que é racista não sabe a razão 

Então eu digo meu irmão 

Seja do povão ou da "elite" 

Não participe 

Pois como eu já disse racismo é burrice 

Como eu já disse racismo é burrice 

Racismo é burrice 

E se você é mais um burro, não me leve a mal 

É hora de fazer uma lavagem cerebral 

Mas isso é compromisso seu 

Eu nem vou me meter 

Quem vai lavar a sua mente não sou eu 

É você. 
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Anexos 25  -  Fotos dos alunos  do 8º ano B (o rosto dos adolescente estão com efeito de 

sombreamento  para preservar a identidade dos mesmos). 
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( Os alunos fazem uma brincadeira para dizer como se sentem na escola!) 

 


