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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe uma investigação sobre as práticas de ensino de língua portuguesa 
em classes dos anos finais do ensino fundamental em Amargosa-BA e suas possíveis relações 
com os Estudos do(s) Letramento(s). Para tanto, averiguou-se tal ensino em duas classes de tal 
nível escolar, 7º e 8º ano, respectivamente, tendo em vista a aceitação de docentes de língua 
materna a tal pesquisa acadêmica. Com base no entendimento de que as práticas de letramento 
são capazes de transformar o indivíduo socioculturalmente, haja vista que o ler e escrever 
envolvem ações dentro e fora do ambiente escolar, entende-se como os letramentos estão 
relacionados ao exercício da cidadania, no seu sentido mais amplo, mas também a apropriação 
e utilização das informações e conhecimentos produzidos pela humanidade. Levando em conta 
a relação entre os letramentos e a agência-escola, espaço por assim dizer privilegiado de 
diversidades, atuações e sentidos formativos, busca-se, a partir de observações às aulas de 
língua materna, descrever as percepções sobre ensino de língua e seu imbricamento em práticas 
letradas, bem como as metodologias empregadas por docentes de língua portuguesa, no que 
tange a leitura e a escrita, em suas atuações pedagógicas no município amargosense. Ao se 
enquadrar em uma pesquisa qualitativa  interpretativista de cunho etnográfico , na qual os 
fatos foram observados, registrados, analisados e interpretados em seus cenários naturais, a fim 
de apreender os significados conferidos pelos sujeitos participantes, tal pesquisa centrou-se, 
especificamente, numa escola da Educação Básica, atualmente administrada pela rede estadual 
de ensino, situada no município de Amargosa-BA. Partindo do pressuposto de que a linguagem 
é uma atividade socialmente construída, que possibilita múltiplas interpretações, corrobora 
posicionamentos e é constitutiva das práticas sociais de leitura e escrita, o trabalho realiza a 
junção de marcos teóricos relevantes, a saber: concepções de língua, ensino, texto, formação 
docente, além de letramento(s), leitura, escrita, multiletramento(s), fazendo jus ao campo da 
Linguística Aplicada, a qual compreende a linguagem em uso, atentando-se às mudanças, 
manifestações e realidades sociais. Autores como Antunes (2003, 2019, 2010), Britto (2005), 
Freire (2003), Hanks (2008), Marcuschi (2008), Orlandi (2011), Kleiman (1995, 2002), Street 
(1984, 2003, 2014), Rojo e Moura (2012, 2019) são exemplos de bases bibliográficas 
referenciadas. Tais bibliografias aliadas à pesquisa de campo  com aplicação de questionários 
e observações às aulas de língua portuguesa  buscaram constituir o cenário pesquisado, no que 
tange as práticas de letramento. Observa-se, por meio de tal trabalho, que docentes de língua 
materna, no devido município, expõem em suas aulas atuações sociocomunicativas, tendo em 
vista o caráter sociocontemporâneo do qual fazemos parte, mas ainda conservam reducionismos 
às práticas de leitura e escrita, especificamente, voltando-se à normatividade e prescrição 
gramatical/ortográfica. Mesmo reconhecendo as funções sociais e histórico-políticas da língua, 
presenciamos no espaço escolar uma resistência às múltiplas semioses imersas nas práticas 
discursivas de todos os sujeitos sociais. 
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ABSTRACT 

 

The present work proposes an investigation on the practices of Portuguese language teaching 
in classrooms of the final years of basic school in Amargosa-BA and its possible relations with 
the Studies of Literacy(s). For that purpose, such education was investigated in two classrooms 
of such level of education, 7th and 8 th year, respectively, owing to the acceptance of teachers of 
native language to such academic research. Based on the understanding that literacy practices 
are capable of transforming the individual socioculturally, it is understood how literacy is 
related to the exercise of citizenship, in its broader direction, but also the appropriation and use 
of the information and knowledge produced for the humanity. Taking into account the 
relationship between literacy and the school-agency, a privileged space, as it were, for 
diversities, actions and formative meanings, we seek, from observations to mother-tongue 
classes, to describe perceptions about language teaching and its imbrication in literate practices, 
as well as the methodologies employed by Portuguese language teachers, regarding reading and 
writing, in their pedagogical performances in the Amargosense city. By fitting in a qualitative 
research - interpretativist  ethnographic - in which the facts were observed, recorded, analyzed 
and interpreted in their natural scenes, in order to grasp the meanings conferred by the 
participating subjects, such research focused, specifically on: in a school of Basic Education, 
currently administered by the state school system, located in the municipality of Amargosa-BA. 
Assuming that language is a socially constructed activity, which allows multiple interpretations, 
corroborates positions and is constitutive of social practices of reading and writing, the work 
brings relevant theoretical frameworks, namely: conceptions of language, education, text, 
teaching formation, beyond literacy(ies), reading, writing, multiliteracy(ies), doing justice to 
the field of Applied Linguistics, which comprises the language in use, paying attention to 
changes, manifestations and social realities. Authors such as Antunes (2003, 2019, 2010), Britto 
(2005), Freire (2003), Hanks (2008), Marcuschi (2008), Orlandi (2011), Kleiman (1995, 2002), 
Street (1984, 2003, 2014), Rojo and Moura (2012, 2019), are examples of referenced 
bibliographic bases. Such allied bibliographies to field research - with the application of 
questionnaires and observations to the Portuguese language classes - sought to constitute the 
researched scene, regarding the literacy practices. It is observed, through such work, that the 
mother-tongue teachers, in that city, expose in their classes socio-communicative performances, 
considering the socio-contemporary character to which we are part, but still keep reductionisms 
to the reading and writing practices, especifically, turning to normativity and 
grammar/orthographic prescription. Even recognizing the social and historical-political 
functions of language, we witness in the school space a resistance to multiple semiosis 
immersed in the discursive practices of all social subjects. 
 
 
Keywords: Teaching-Learning. Literacies. Mother Tongue. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

É sabido que as práticas de ensino de Língua Portuguesa estão em constante mudança, 

assim como a própria língua, variando de acordo com as necessidades sociais de uma 

determinada época. Tais práticas de ensino, na maioria das vezes centradas em saberes 

estruturais, itens ou regras gramaticais, considerados como essenciais para melhor compreensão 

de leitura e escrita, revelam competências que só se justificam no domínio interno da escola, 

não preparando, efetivamente, os indivíduos para a atuação na sociedade. Torna-se evidente, 

um sistema de transcrição oral, de codificação e de notação, e a leitura, como forma de 

, p. 112).  

Nessa acepção, a existência de similaridades e disparidades entre os usos escolares da 

leitura e da escrita, mais especificamente nas aulas de língua portuguesa, as quais também são 

passíveis de exposição no cotidiano extraescolar, tendo como foco a cidade de Amargosa-BA, 

pertencente ao Centro-Sul Baiano1, fez com que a pesquisadora, ao está em contato com as 

diversas discussões sobre o processo de ensino-aprendizagem de línguas, por meio da 

participação em projetos de pesquisa, ensino e extensão desde seu ingresso no Ensino Superior 

em um Curso de Letras, focalizasse tais premissas em suas pesquisas. 

Ciente de que, com um olhar atento sobre as práticas de leitura e escrita no cotidiano 

dos sujeitos, podemos presenciar, no contexto escolar, certa valorização à determinadas práticas 

em detrimento do interesse pela língua em uso e da visão desta como dinâmica, atrelada às 

formas culturais e às relações existentes entre a formulação do significado e a experiência 

humana, a pesquisadora também constantemente se preocupa em compreender se as práticas de 

ensino de Língua Portuguesa no referido município baiano, considerado por muitos de 

fundamental importância regional tanto no âmbito econômico como educacional, se aproximam 

de um ensino-aprendizagem de língua funcional e/ou contextual. Ao ressaltar os postulados que 

fundamentam Os Estudos dos Letramentos, entende como estes favorecem olhares analíticos 

perante as formas de mediação (ou não) nas práticas de ensino em torno da linguagem. 

Nesse sentido, ao elencar estudos sobre os significados e as ressignificações de práticas 

pedagógicas e evidenciar a importância e o modo como se desenvolvem as práticas de 

letramento na e para a sociedade, pode-se refletir e argumentar a respeito de como a língua, 

                                                 
1 Para maiores detalhes sobre tal munícipio, vide capítulo 4 desta Dissertação, mais especificamente a seção 4.2.1 
intitulada A cidade de Amargosa-BA. 
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nesse caso a língua portuguesa, dentro de uma realidade histórica, cultural e social, torna-se 

concreta e constitui-se não só de um conjunto de regras fixas, mas envolve interação do 

indivíduo com o texto, seja este impresso ou digital. Ao levar em conta a funcionalidade, 

distribuição e interação dos objetos de discurso, a fim de proporcionar melhor entendimento 

tanto aos docentes quanto aos estudantes, enfim, os usuários da língua materna, busca-se reiterar 

que a escola é um contexto de aprendizagem, entre outros, capaz de demonstrar os propósitos 

sociais da leitura e da escrita. 

Pretende-se enfatizar, por meio da relação com outras produções teóricas já existentes,  

como Antunes (2003, 2009, 2010), Marcuschi (2008), Kleiman (1995, 2008), Rojo (2009, 

2012), Rojo e Moura (2012, 2019), entre outros, que no dia-a-dia as pessoas não leem e 

escrevem sem algum propósito, bem como que o papel da escola, lugar capaz de estimular o 

processo de letramento, não deve se restringir apenas a conceituar o que é certo e errado perante 

a escrita, mas sim mostrar que esta modalidade, em parceria com a modalidade oral, se associa 

a diferentes práticas e contextos, inclusive na consideração das culturas, das estruturas de poder 

e da sociedade. Dessa forma, podemos compreender que tanto a formação do leitor quanto do 

escritor é um processo contínuo e interativo. 

Com base nas dificuldades dos alunos pertencentes a classes dos anos finais do ensino 

fundamental, perante o aprendizado prescritivo da língua portuguesa, em sala de aula, 

percebidas em modalidades como ler e escrever levantou-se o problema de pesquisa 

apresentado por meio da seguinte pergunta: de que modo se desenvolvem as práticas de ensino 

de língua portuguesa em classes dos anos finais do ensino fundamental em uma escola pública 

de Amargosa-BA, levando em conta os letramentos existentes na sociedade? 

Para responder a esse questionamento, a proposta da dissertação que aqui se constitui 

tem como objetivo geral investigar as devidas práticas do ensino de língua materna nas classes 

delimitadas, a saber: 7º e 8º ano do ensino fundamental, em uma escola pública de Amargosa-

BA. 

Paralela a tal questionamento, a proposta da dissertação ainda apresenta como objetivos 

específicos: 

i) Conhecer e discutir as práticas de ensino de língua portuguesa conforme o processo de 

formação de professores inseridos no contexto escolar amargosense; 

ii) Identificar e compreender as percepções docentes no que tangem às considerações 

destes sobre práticas de letramento; 

iii) Problematizar as atuações pedagógicas de docentes de língua materna em relação ao 

ensino de leitura e escrita em classes dos anos finais do ensino fundamental; 
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iv) Descrever o cenário escolar amargosense acerca das possíveis contribuições das 

tendências contemporâneas dos multiletramentos ao ensino de língua materna. 

Para a consecução dos objetivos propostos estruturou-se tal trabalho em 6 (seis) 

capítulos, com as Considerações Iniciais. Os capítulos dois e três apresentam os pressupostos 

teóricos que serviram de referência para a pesquisa. Enquanto no capítulo dois fez-se uma 

exposição sobre as concepções de língua bem como a noção de aula de português, atrelada às 

discussões no que tange a formação de professores, no capítulo três reuniu-se discussões sobre 

os pressupostos dos letramentos e representações à/na Educação Básica, evidenciando as 

noções de leitura, escrita e texto, assim como as práticas de multiletramentos neste nível de 

ensino. 

No capítulo quatro, descreve-se minuciosamente a orientação metodológica desta 

dissertação, informando o cenário de pesquisa, os participantes escolhidos, instrumentos e 

procedimentos para análise dos dados angariados. 

Quanto ao capítulo cinco, dedicado a análise dos dados, expõem-se a descrição e a 

análise das informações linguísticas e sociais observadas, de maneira dialógica com os 

pressupostos teóricos relevantes à temática proposta. Posteriormente, são apresentadas as 

considerações finais, seguidas das referências e dos materiais complementares (apêndices e 

anexos, nesta ordem), imprescindíveis à compreensão global do texto. 

Por meio da realização de tal pesquisa, almeja-se colaborar com a evolução dos saberes 

já existentes sobre o estudo dos letramentos, estes sempre atrelados a heterogeneidade social, 

além de favorecer a busca e a produção de novos conhecimentos no que tange ao ensino-

aprendizagem de língua materna. 
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2. LÍNGUA PORTUGUESA E ENSINO: OLHARES, DISCURSOS E 

DESDOBRAMENTOS 

 

Nesta seção pretende-se expor considerações sobre as concepções de língua e suas 

relações com as noções sobre sujeito e o ensino de língua portuguesa no Brasil. Para tanto, 

evidenciar-se-ão algumas ideias sobre a prática da aula de português, permeada sobre as 

discussões no que tange ao processo de formação de professores. 

Para tanto, faz-se uso de referências como Koch (2003) e suas três concepções de língua, 

bem como de Antunes (2003), Marcuschi (2008). Prossegue-se às explanações sobre didática, 

processo de ensino e a noção de aula de português, com base em Aquino (1996), Clare (2003), 

Libâneo (2013) e Dominguez (2018), além das discussões relativas à formação de professores, 

fundamentadas em Nóvoa (1996), Guedes (2006), Tardif (2012), Tardif e Lessard (2014). 

 

2.1 CONCEPÇÕES DE LÍNGUA, SUJEITO E ENSINO 

 

A língua perpassa cada uma de nossas atividades e experiências, sejam individuais, 

coletivas, verbais ou não-verbais. No entanto, a ideia de que a língua atua apenas como 

transmissora de mensagens ainda perdura no seu ensino. Ela não pode ser vista meramente 

como um código, ou seja, como um conjunto de signos que se combinam segundo regras pois, 

por estar em constante transformação, é muito mais que um instrumento de comunicação. Os 

debates sobre língua, baseados, muitas vezes, nas teorias linguísticas de linhagem estruturalista 

e/ou gerativista, não dialogam com o pressuposto de que 

 

A língua é [...] nosso principal modo de apreensão da realidade e de 
intervenção nessa mesma realidade. Vivemos mergulhados na linguagem, não 
conseguimos nos imaginar fora dela  estamos mais imersos na língua do que 
os peixes na água (BAGNO, 2012, p. 75). 

 

É válido destacar que estudiosos como Ferdinand de Saussure (pertencente a base 

estruturalista) e Noam Chomsky (pertencente a base gerativista), muito conhecidos no que 

tange à proposição de um conceito de língua, não negam que as línguas tenham seu lado social 

linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir 

o exercício dessa faculdade dos indivíduos  
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Já para o segundo, ao conceber a linguagem humana como criativa e ao mesmo tempo 

isto é, a todo momento

2011, p. 128). Ambas as premissas corroboram com a afirmação de que mesmo considerando 

tais características, 

(MARCUSCHI, 2008, p. 32).  

Muitos estudos foram realizados, principalmente no que tange à relação entre a 

concepção de língua, representação de sujeito e sua importância para o ensino. Podemos citar 

Koch (2003), com suas possibilidades na concepção sobre língua, também relevantes aos 

estudos de Marcuschi (2008) e da professora e pesquisadora Irandé Antunes (2003). 

Koch (2003) apresenta em seus escritos três concepções de língua, capazes de sofrer 

variação à medida que se conhece o sujeito da linguagem. São elas, a saber: língua como 

representação de pensamento; língua como instrumento de comunicação; língua como lugar 

de interação. É válido destacar que tais concepções também são abordadas por Travaglia 

(2009). 

 de sujeito psicológico, 

individual, um ego que constrói uma representação mental e deseja que essa seja captada pelo 

. Segundo 

tal concepção, teremos a língua passível de esquemas e/ou moldes existentes no bojo da 

imanência da linguagem. Pode-se dizer que, pela organização lógica do pensamento, há também 

normas do bem falar e escrever. 

Na segunda concepção, a ideia de que todos os envolvidos no processo de comunicação 

devem dominar a estrutura da língua permanece, prioritariamente. Koch (2003, p. 14) afirma 

código capaz de 

sujeitar o indivíduo à explicação sistemática da linguagem, portanto, se comunicar. 

Na última concepção, é sabido que o sujeito é social, logo, as escolhas e os arranjos da 

linguagem estão adaptados às condições de produção, incluindo os participantes do ato 

linguístico. Para Koch (2003, p. 15, grifo do autor lugar de 

interação corresponde a noção de sujeito como entidade psicossocial, sublinhando-se o caráter 

ativo stos e determinados, o texto e 

a interlocução entre sujeitos são sinais da interação comunicativa e, consequentemente, da 

concepção interacionista da linguagem. 



19 
 
Uma vez explanados os modos de se conceber a língua, a possibilidade de determinada 

concepção guiar as metodologias de ensino dos professores é notória. O tratamento dado, nesse 

caso, no espaço escolar, à natureza da linguagem, no qual o par a ser dominado é ler X escrever, 

acaba não dialogando com a ideia de que na prática pedagógica bem como no comportamento 

linguístico dos indivíduos torna-se difícil a distinção entre jogo linguístico e o social. Em tal 

trabalho, busca-se partir da concepção de língua como interação, a fim de valorar tanto o objeto 

como as pessoas imersas no contexto situacional, nesse caso, o ambiente escolar. 

Antunes (2003), por meio de uma concepção interacionista, funcional e discursiva da 

língua, mostra em seus textos o quanto é importante a prática pedagógica inteiramente 

vinculada ao contexto comunicativo. 

 

O conhecimento teórico disponível a muitos professores, em geral, se limita a 
noções e regras gramaticais apenas, como se tudo o que é uma língua em 
funcionamento coubesse dentro do que é uma gramática. Teorias linguísticas 
do uso da prosódia, da morfossintaxe, da semântica, da pragmática, teorias do 
texto, concepções de leitura, de escrita, concepções, enfim, acerca do uso 
interativo e funcional das línguas, é o que pode embasar um trabalho 
verdadeiramente eficaz do professor de português (ANTUNES, 2003, p. 40 - 
41). 

 

Assim, o entendimento sobre essa posição funcional e discursiva no ensino de línguas 

não só dialoga com um ensino mais adequado às exigências do mundo contemporâneo, mas 

também com a possibilidade de interação, reciprocidade e disposição colaborativa, bem como 

o exercício consciente da cidadania do indivíduo.  

 

2.2 UMA INCURSÃO À AULA DE PORTUGUÊS: DISCURSOS IMERSOS, LEITURAS 

POSSÍVEIS 

 

No espaço escolar, a aula é a forma predominante de organização do processo de ensino. 

Por meio dela, pode-se criar, desenvolver e transformar as condições necessárias para a 

assimilação de convicções, conhecimentos, habilidades e atitudes, indo-se além das 

capacidades cognitivas. 

Já que os alunos, assim como os professores, também possuem conhecimentos e 

experiências, para além daqueles angariados na aprendizagem escolar, 

 

a realização de uma aula ou conjunto de aulas requer uma estruturação 
didática, isto é, etapas ou passos mais ou menos constantes que estabelecem a 
sequência do ensino de acordo com a matéria ensinada, características do 
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grupo de alunos e de cada aluno e situações didáticas específicas (LIBANEO, 
2013, p. 195 - 196).  

 

A assimilação consciente e ativa dos conteúdos, ao possibilitar o encontro do alunos 

com a matéria de ensino, pode levar ambos os sujeitos para além do método expositivo, em que 

se expõe um tema perante uma classe silenciosa, ação esta tão criticada por todos, mas constante 

em nossas escolas. 

 

Especificamente na aula de português, as referências históricas nos mostram que no 

século XIX, inclusive com a linhagem de pensamento historicista deste período, em que o 

presente linguístico era explicado pelo passado, o ensino era entendido no sentido de seguir 

modelos já existentes. Só no século XX, com as novas teses linguísticas, é que se presenciaram 

modificações no que se refere aos procedimentos pedagógicos em sala de aula. Clare (2003, p. 

língua que orientava o 

de 20, estava estruturada em um sistema econômico, político e sócio-cultural baseado nos 

moldes europeus, aqui estabelecidos desde o descobrimento do país. Nos anos 60, com o 

movimento de democratização do acesso à educação e a abertura do sistema educacional para 

as classes populares, observou-se uma relativa acentuação da perspectiva educacional, até 

porque o Governo vislumbrava em tal tomada uma expansão lucrativa e instrumental.  

No entanto, vários problemas educacionais, bastante notórios nos anos posteriores, 

(década de 70), levaram à configuração da chamada Crise na Escola, que considerou inclusive 

o ensino de Português. Diversos foram os motivos para tal agravamento no sistema educacional: 

a incapacidade de ensinar a ler e a escrever, o péssimo desempenho dos alunos na expressão 

escrita, a repetência nos anos iniciais, entre outros, que contribuíram para a tão acentuada 

incompetência escolar e a observância da qualidade de ensino menos aprimorada. 

 No final dos anos 70 e início dos anos 80, já com a reforma do ensino superior, foram 

acrescentados ao campo do ensino de Português as ciências linguísticas, a fim de proporcionar 

novos entendimentos e explicações para a tal definida crise do ensino de língua portuguesa. 

Discussões aliadas às concepções de língua e de ensino são trazidas à tona, a fim de 

compreender a diversidade linguística e propor novos métodos de ensino de português, não se 

limitando apenas ao ensino normativo de língua materna. A partir da década de 90, com novas 

discussões sobre tal ensino de língua, com a chegada das propostas curriculares e dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, começou-se a perceber a proposta de 
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um ensino de Língua Portuguesa atrelado ao espaço em que as práticas de uso da linguagem 

fossem compreendidas. 

 

É na prática e reflexão sobre a língua e a linguagem que pode se dar a 
construção de instrumentos que permitirão ao sujeito o desenvolvimento da 
competência discursiva para falar, escutar, ler e escrever nas diversas 
situações de interação (BRASIL, 1998, p. 34). 

 

Esta ideia fez com que os planejamentos de curso expressassem, cada vez mais, a 

necessidade de trabalhar as habilidades de leitura e consequentemente de escrita, mas em 

contrapartida, ainda percebemos, em vários casos, que a maior parte do tempo das aulas de 

Língua Portuguesa é hegada do 

 (DOMINGUEZ, 2018, p. 177). 

É preciso que saibamos que a aula, nesse caso, refiro-me a de língua portuguesa, como 

situação didática, é permeada de objetivos, conhecimentos, problemas, desafios, fins instrutivos 

e formativos. rabalho docente exige a negociação 

constante, quer com relação às estratégias de ensino ou de avaliação, quer com relação aos 

 Quando se fala de aula de português não 

se trata de estilização ou apropriação da linguagem apenas, mas de direito à palavra, a história 

e aos significados, sem, basicamente, se ater a natureza imutável. 

Já que as próprias concepções de língua(gem) balizam os distintos processos de ensinar, 

podemos enxergar que elas também definem as concepções de aprendizagem, já que o evento 

aula é capaz de preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, adaptando as 

necessidades do educando ao meio social, atuando não só como uma atividade de descoberta 

mas também de auto-aprendizagem.  

 

2.3 SABERES/FAZERES: ENTRELACE COM A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

O exercício da profissão docente, no início do século XX, passou a ser generalizada às 

potencialidades da escola e na sua expansão ao conjunto da sociedade. Os professores eram 

tidos como agentes da escola e de instrução, detendo em certa medida, poder simbólico. Só que 

a afirmação profissional dos professores é um percurso repleto de lutas e conflitos, avanços e 

recuos, das mais variadas formas. Como afirma Nó do 

, 
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e o advento das reformas e orientações educacionais, nesse caso as implementadas no Brasil, 

contribuiu na condução do trabalho pedagógico na sala de aula. 

 Com a constante expansão escolar e aumento do pessoal docente, tais reformas e 

orientações educacionais redefiniram novas funções e exigências aos profissionais. A Lei n. 

9.394/96  LDB (BRASIL, 1996) que contém as Diretrizes e Bases da educação nacional, bem 

como o Plano Nacional da Educação  PNE (BRASIL, 2001, 2010), o Plano de 

Desenvolvimento da Educação  PDE (BRASIL, 2007), além de documentos oficiais como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), esta última em versão recentemente aprovada no 

Conselho Nacional de Educação (anos 2017 e 2018), são exemplos de políticas que apontam 

para as ações/estratégias docentes. 

No caso da Lei de Diretrizes e Bases, doravante LDB, proposta inicialmente pelo 

Ministro da Educação Clemente Mariani e sancionada em dezembro de 1961, sendo depois 

reformulada pelas Leis n. 5.540/68 e n. 5.692/71, substituída pela Lei n. 9.394/96 e atualizada 

em 2013, esta é considerada a principal legislação educacional do país, abaixo é claro da 

Constituição de 1988, por definir o ordenamento geral da educação, mas também por 

estabelecer os fundamentos quanto à formação docente. É preciso salientar que tal lei, em 

alguns aspectos, deixa lacunas, passível de variadas interpretações, que consequentemente, 

acarretam dificuldades e/ou incompreensões às ações de ensino. 

No que tange a práxis educativa, entendida como a incorporação dos saberes 

(conhecimento teórico) e os fazeres (conhecimento prático), o professor foi/é visto e olhado 

em torno dele, que impõe o ritmo dos exercícios, das repetições, das tarefas, dos movimentos, 

etc.  organização, muitas vezes, que coloca o docente 

no centro da ação, acaba por ocultar a necessidade da capacitação constante para o exercício de 

construção do conhecimento, também na área do conteúdo da sua docência. É aí que reside a 

ligação com a formação de professores. A formação inicial e continuada, já que a atividade 

humana, por si só, é dinâmica, múltipla e simultânea.  

Autores como Gauthier (1998) e Tardif (2012) apresentam em seus estudos as 

concepções embutidas sobre os saberes da docência, que mais uma vez, não se limitam a 

conteúdos bem circunscritos ou especializados. Para Gauthier (1998) ideias a exemplo das que 

defendem o ensino como transmissão de conhecimentos ou questão de talento, contribuem para 
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A natureza do trabalho dos professores, constantemente apontada pela sociedade, pela 

mídia e formadores de opinião, também cooperam para a crença do conhecimento teórico (ou 

a falta deste) como justificativa para a atuação docente. A formação não se dá por um único 

saber ou aplicação de um único meio, mas pela junção de saberes, capazes de serem, a qualquer 

momento, negociados, improvisados e adaptados, diante da heterogeneidade do espaço-escola 

e de suas condições (desde a classe ao sistema; da carga de trabalho aos impactos sociais). 

 

Eles abrangem uma grande diversidade de objetos, de questões, de problemas, 
que estão todos relacionados com seu trabalho. Além disso, não 
correspondem, ou pelo menos muito pouco, aos conhecimentos teóricos 
obtidos na universidade e produzidos pela pesquisa na área da educação: para 
os professores de profissão, a experiência de trabalho parece ser a fonte 
privilegiada de seu saber-ensinar (TARDIF, 2012, p. 61). 
 

 Ao pensar na tríplice saber-fazer-formação de professores de línguas, mais 

especificamente de língua portuguesa, podemos discutir como a necessidade do profissional 

formado justamente para ensinar a língua materna, se constituiu e ainda perdura na ideia do 

ensino de língua, entendido como estudos de gramática, retórica e poética, como os pontos 

essenciais para o conhecimento prioritário da língua. Com isso, a cultura escolar acabou por 

ra 

Paralelo a isso, tais visões 

modelam a própria atividade docente, finalidades, necessidades dos alunos, entre outros fatores. 

A formação bem como a atuação dos professores de língua portuguesa, assim como das 

demais áreas, na verdade, há muito tempo não é mais regida pela função da manutenção apenas 

 O professor e sua escola precisam ser observados pelo acompanhamento e 

atualização. mais extensa do que sua vida 

Aspectos nesse sentido também são 

elencados por Feldmann (2009). Não é que as políticas educacionais não exerçam valiosas 

contribuições no seu processo formativo, mas elas sozinhas, não indicam todas as nuances de 

nossa realidade. 

O professor de português, ao se dispor a assumir, a partir de si mesmo, inclusive diante 

das dificuldades de sua formação e atuação, sua leitura, escrita e percepção da língua em que 

fala e escreve, pode fazer jus ao saber docente apresentado por Tardif (2012, p. 36)

um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da 

 Os objetivos, as 

interpretações e as finalidades do trabalho docente fazem com que os professores não apliquem 
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nem sigam os programas escolares mecanicamente, mas sim que possam se apropriar destes 

últimos e os transformarem em função do contexto e das necessidades situacionais.  
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3. LETRAMENTOS E REPRESENTAÇÕES NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar pressupostos teóricos no que se refere aos 

estudos dos letramentos e sua relação no ensino de língua portuguesa na Educação Básica. 

A partir de argumentações de estudiosos como Tfouni (1994), Kleiman (1995), Rojo 

(2009, 2012), Rojo e Moura (2012, 2019), Street (1984, 2014), Kleiman e Assis (2016) entre 

outros, expõem-se perspectivas de como o trabalho visando o letramento dos alunos deve 

ocorrer permeado por práticas situadas, de continuidade e criticidade, a fim de evidenciar a 

emergência da realização de propostas pedagógicas mais contemporâneas. 

 

3.1 LINGUAGEM E PROCESSOS DE LETRAMENTO: BREVE RESGATE HISTÓRICO 

 

É sabido que ensinar línguas, bem como avaliar tal ensino são atividades que refletem 

as concepções que temos acerca do que é uma língua, dos seus componentes e de como estes 

últimos intervêm na sua atualização.  

Atualmente, momento em que a sociedade vivencia inúmeras transformações culturais, 

sociais, econômicas e educacionais, as concepções acerca do domínio da linguagem, como 

aquele funcional, que se faz dentro de determinado contexto, presume-se que no ensino da 

língua materna, as atividades classificatórias, morfológicas, funcionais, envolvem acima de 

tudo a dialogicidade da língua, a construção e a expressão de sentidos, em textos orais e escritos, 

verbais ou não, os propósitos comunicativos além das práticas sociais de que tais pontos fazem 

parte. Desta forma, muitas das vezes, 

interpretada como ação humana mediadora entre o homem e a sociedade, por ajudá-lo a 

(COSTA-HUBES, 2011, p. 4), elencamos que ao sermos alfabetizados, consequentemente nos 

tornamos letrados.  

Os conceitos de letramento trouxeram a necessidade de se repensar as práticas de leitura 

e escrita como atividades socioculturais. Como bem afirmou Tfouni (1994, p. 50), em um dos 

consciência que se deu, principalmente entre os linguistas, de que havia alguma coisa além da 

alfabetização e que era mais ampla, e até de  

Soares (2009, p. 15) apresenta que, etimologicamente, o termo letramento advém da 

palavra literacy. Esta, em inglês, ao possuir o mesmo sentido que alfabetização, letramento e 

alfabetismo, assumiu as mesmas similaridades. Segundo tal autora, uma das primeiras 
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ocorrências de tal termo está no livro de Mary Kato, de 1986 (No mundo da escrita: uma 

perspectiva psicolinguística). Dois anos após, em 1988, a autora Leda Tfouni, ao diferenciar 

letramento de alfabetização, corrobora para que posteriormente o termo letramento adquirisse 

estatuto de termo técnico no léxico dos campos da Educação e das Ciências Linguísticas. 

Ao compreender que o contexto situacional influencia corriqueiramente os modos de ler 

e de produzir textos, a concepção do que é ser letrado precisou ser ampliada a fim de abarcar a 

 

 

[...] o termo alfabetismo tem um foco individual, bastante ditado pelas 
capacidades e competências (cognitivas e linguísticas) escolares e valorizadas 
de leitura e escrita (letramentos escolares e acadêmicos), numa perspectiva 
psicológica, enquanto o termo letramento busca recobrir os usos e práticas 
sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, 
sejam eles valorizados ou não valorizados, locais ou globais, recobrindo 
contextos sociais diversos (família, igreja, trabalho, mídias, escola etc.), numa 
perspectiva sociológica, antropológica e sociocultural (ROJO, 2009, p. 98). 

 

Essa visão se revelou claramente a partir das contribuições de Street (1984), que ao 

inaugurar os Novos Estudos do Letramento (doravante NEL)2, apresenta um conjunto de 

conceitos a fim de organizar uma base teórico-metodológica que dê conta de sua percepção 

primordial, a partir de suas observações em campo, numa pesquisa realizada em uma vila rural 

do Irã, na década de 1970: a ausência de alfabetização não necessariamente é a ausência de 

letramento.  

Street, com formação acadêmica e profissional baseada em três grandes áreas de 

conhecimento a saber, Linguagem, Antropologia e Educação, apresentou dois enfoques do 

letramento, entendidos como modelo autônomo e modelo ideológico3. Enquanto no primeiro há 

relevo à valorização do aprendizado da leitura e da escrita, dissociado do contexto social, sendo 

dominante e reflexo do acesso à língua padrão, (vale destacar que o autor é um crítico fervoroso 

do modelo autônomo), no segundo modelo a ênfase é dada a heterogeneidade das práticas. 

Neste, os contextos, sujeitos e usos são distintos e há poder nas determinações e nas fronteiras 

estabelecidas. 

Os estudos empreendidos no Brasil sobre a questão do letramento, a citar Kleiman 

(1995), Soares (2009 [1998]), Kleiman e Assis (2016), foram reflexos das vertentes analisadas 

a partir desses Novos Estudos. Rojo (2009) demonstra que: 

                                                 
2 Os Novos Estudos do Letramento também aparece em variados textos com a sigla NLS, representando sua 
denominação em inglês: New Literacy Studies. 
3 Essas nomenclaturas surgiram pela primeira vez nas pesquisas desenvolvidas por Street (1984) quanto aos 
modelos de letramento. 
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Outra distinção interessante, ligada a reflexão à Street (1984), é feita por 
Soares (1998), quando fala em versão fraca e de uma versão forte do conceito 
de letramento. Para ela, a versão fraca do conceito de letramento, que estaria 
ligada ao enfoque autônomo, é neo(liberal) e estaria ligada a mecanismos de 
adaptação da população às necessidades e exigências sociais do uso da leitura 
e da escrita, para funcionar em sociedade. [...] Já a versão forte do letramento, 
para Soares (1998), mais próxima do enfoque ideológico e da visão paulo-
freiriana de alfabetização, seria revolucionária, crítica, na medida em que 
colaboraria não para a adaptação do cidadão às exigências sociais, mas para o 
resgate da auto-estima, para a construção de identidades fortes, para a 
potencialização de poderes (empoderamento, empowerment) dos agentes 
sociais, em sua cultura local, na cultura valorizada (ROJO, 2009, p. 99-100).  

 

Desse modo, a(s) noção(ões) de letramento(s), já concebida(s) e/ou revelada(s) nos 

ajudam a refletir sobre as práticas de uso da língua, inclusive no ambiente de sala de aula, bem 

como entendê-las para além do resultado do pensamento organizado e/ou estrutura cognitiva e 

linguística.  

O que na verdade se observa são práticas de letramento(S), adaptáveis e não-uniformes. 

O conceito de letramento, ao assumir uma dimensão múltipla (letramentos múltiplos, de Rojo 

(2009) e multiletramentos, do Grupo de Nova Londres  GNL  (2006), Rojo (2012), Rojo e 

Moura (2012, 2019)), estende o olhar à constituição, a relação, o manuseio e a (re)significação 

de práticas de leitura e escrita. 

Também por essa razão, a perspectiva do/sobre o letramento escolar, compreendido 

como um conjunto de práticas socioculturais, histórica e socialmente variáveis, que possui 

uma forte relação com os processos de aprendizagem formal da leitura e da escrita, transmissão 

de conhecimentos e (re)apropriação de discursos  (BUNZEN, 2010, p. 101), dialoga com a 

necessidade do questionamento constante à interpretação idealista e hegemônica e a 

padronização linguística que continua vigente em nosso meio social. É nesse limiar ideológico 

e social perante as práticas letradas que a pesquisadora centrá-se-a neste trabalho. 

  

3.2 A LEITURA E SUAS PRÁTICAS 

 

Podemos entender, de acordo com os estudiosos sobre letramento, que este não se 

enquadra restritamente ao âmbito de aptidão ou mera habilidade. Cabe-nos explanar, que não 

A possibilidade de 

ampliar a compreensão de mundo e participar de distintas situações de comunicação, por 

intermédio da relação leitura-escrita, envolve a participação do sujeito/leitor/ouvinte/produtor 

na complexa rede comunicativa. 
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Os estudos na perspectiva do letramento, ao despontar as práticas socioculturais da 

leitura, às trazem como representações, muito mais do que a interação com o código escrito. Já 

que esta não se encontra dissociada da escrita, a mesma pode ser entendida como a que 

externaliza a(s) informação(ões) no impresso. Com

impressa, então, emerge, se instala, altera as modulações da cultura escrita e cria novos 

 

Esta relação da leitura com a escrita encontra-se para além da aculturação do livro. Por 

meio de outros suportes, o indivíduo é capaz não só de decodificar o código, mas também do 

conteúdo dos textos, sejam estes livros, manuais, enciclopédia, livros religiosos, arranjos de 

textos com imagens documentos, correspondências bancárias, mensagens de aviso, entre 

outros. Por meio da leitura, evidencia-se uma mediação com e no mundo. 

Eni Orlandi (2011), ao discutir as diversas relações que permeiam o processo social de 

produção da linguagem, trata a leitura como interação, passível de condições e porque não, de 

intertextualidade.  Ela ressalta a possibilidade de alcance do exposto e/ou do implícito. A 

leitura é o momento crítico da constituição do texto, pois é o momento privilegiado do processo 

da interação verbal: aquele em que os interlocutores, ao se identificarem como interlocutores, 

 

Na Educação Básica, mais especificamente nos anos finais do ensino fundamental, é 

constante o discurso de que há uma grande defasagem na proficiência em leitura, por parte dos 

alunos. As taxas dos descritores estabelecidos nas matrizes de referência revelam sérios 

problemas no que tange às inferências, os reconhecimentos de e/ou interpretações linguísticas. 

Os alunos, ao necessitarem continuamente de intervenções pedagógicas, também sinalizam 

como a agência-escola, cada vez mais, reforça a concepção que compreende leitura como 

aquela correspondente à manutenção de um status em que se aprimora o vocabulário e dinamiza 

o raciocínio. É primordial que tal agência e/ou espaço en

começar a frequentar uma escola, esta já está introduzida no mundo da leitura e da escrita pela 

sua própria inserção na sociedade letrada que a cerca , 2017, p. 47). Assim, a proposta 

de romper com práticas de leitura em que o ato de ler é concebido como simples mecanismo 

será válida. 

As práticas de leitura, ao serem plurais, como é a própria língua, também são ligadas à 

complexidade da vida moderna. Tal ideia só reforça a afirmação a seguir: 

 
(...) longe de serem escritores, fundadores de um lugar próprio, herdeiros de 
antigamente, mas agora trabalhando no solo da linguagem, cavadores de poços 
e construtores de casas, os leitores são viajantes: circulam nas terras 
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alheias, nômades caçando por conta própria, através de campos que não 
escreveram, arrebatando os bens do Egito para usufruí-los. A escritura 
acumula, estoca, resiste ao tempo pelo estabelecimento de um lugar e 
multiplica sua produção pelo expansionismo do tempo. A leitura não tem 
garantias contra o desgaste do tempo (a gente se esquece e esquece), ela não 
conserva ou conserva mal a sua posse, e cada um dos lugares por onde ela 
passa é repetição do paraíso perdido (CERTEAU, 1994, p. 269-270 apud 
ASSOLINI, 2010, p.153 grifo nosso). 

 

Dessa forma, na(s) prática(s) de leitura(s) não cabe(m) reducionismo(s). O processo de 

compreensão de um texto não exclui a articulação entre as várias linguagens bem como não 

expunge a experiência discursiva do indivíduo. À medida que o texto (aqui entendido também 

de forma plural) desloca o sujeito de sua posição de leitor para o de autor, este também se 

apresenta enquanto unidades empíricas e especulativas. 

 

3.2.1 Ler texto: o que é isso? 

 

Inicialmente, a noção sobre texto é essencial para compreendermos as práticas 

realizadas por meio dessa materialização máxima da língua. Já que a comunicação 

linguística/discursiva não ocorre por meio de unidades isoladas, estudar o texto é estudar uma 

p. 27). Ao ser estudado, utilizado, motivado, abstraído e acima de tudo praticado socialmente, 

seja em ambiente escolar ou fora dele, é possível perceber que o texto, (verbal ou não-verbal, 

oral ou escrito), reforça o entendimento afirmado por Marcuschi (2008): 

 
O texto pode ser tido como um tecido estruturado, uma entidade significativa, 
uma entidade de comunicação e um artefato sócio-histórico. De certo modo, 
pode-se afirmar que o texto é uma (re)construção do mundo e não uma simples 
refração ou reflexo (MARCUSCHI, 2008, p. 72). 

 

O mesmo autor apresenta que o texto, sendo fenômeno e resultado de ações linguísticas 

também assume importância no campo de estudo da Linguística Textual (LT), corrente teórica 

o qual reuniu diversas contribuições. Para ele, o texto acha-se construído por inferências, 

critérios de textualização, coesão e comunicabilidade. Com isso, 

 
O trabalho com a língua portuguesa, [...] teria de se ocupar com algo mais do 
que o ensino e aprendizagem de regras ou normas de boa formação de 
sequências linguísticas. Trata-se de um estudo em que se privilegia a variada 
produção e suas contextualizações na vida diária (MARCUSCHI, 2008, p. 
76). 
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Outra autora que apresenta contribuições nesse sentido é Antunes (2010), que, 

sucintamente, reúne em um quadro o conjunto de propriedades percebidas nos textos. Observe: 

 
Figura 1: Propriedades textuais 

 
Fonte: ANTUNES, 2010, p. 38. 

 

A noção de texto, concomitantemente à de leitura deste, dialoga com a premissa de que 

a diversidade da língua provoca uma pluralidade de sentidos, mais do que apenas a 

decodificação de marcas gráficas ou a sequência de letras. Tudo o que se expressa em um texto, 

de uma determinada maneira, ecoa um motivo a ser considerado. E talvez esse ponto, muitas 

das vezes, seja relegado a segundo plano no ambiente escolar. Daí, como aborda Britto (2005), 

há equívocos que sustentam as práticas de leitura, e também de escrita. 

 

[...] Restringindo a leitura às atividades de decodificação, desconsidera-se a 
condição específica dos discursos da escrita, que apresentam organização 
distinta da oralidade. De fato, o mundo da escrita organiza um mundo próprio, 
complementar e não apenas reprodutor das formas de oralidade e dos 
conteúdos típicos da vida cotidiana. [...] Ler é, acima de tudo, interagir com 
discursos elaborados dentro de regras específicas, com sintaxe, léxico e 
universo de referências. Esse raciocínio permite dizer que uma criança, um 
jovem adolescente ou adulto analfabeto, ainda que não saibam ler com seus 
próprios olhos, possam ler quando outro leitor, com maior autonomia, lhes 
oportuniza o acesso a esses textos enunciando-os em voz alta. Poderíamos 
dizer que, nestes casos, a pessoa lê com os ouvidos (BRITTO, 2005, p. 126). 

 

Paralela à tal concepção, Euzébio e Cerutti-Rizatti (2013, p. 25) também afirmam que 

alguns docentes, e por que não demais constituintes da sociedade, suge mia 

entre o ato de ler e ler -se de passagem, ascendentes e canônicos.  

Quadros teóricos como a Linguística Textual (LT), Teoria da Enunciação e Análise do 

Discurso, mesmo diante de suas divergências no que tange às concepções atribuídas à língua, 
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contexto e texto (as quais nesta subseção opto por não descrevê-las, seguidamente4) apresentam 

não só o funcionamento do texto e consequentemente de sua leitura, mas também que ambos 

são processos.  

 
A prática de leitura deve mostrar ao aluno-leitor que o texto está sujeito à 
avaliação formal. Mas também, e, sobretudo, que o texto pode ser tocado, 
contrariado, discutido, ou seja, que ele demanda interpretação, sendo lícito 
dele discordar, em parte ou completamente. Esta postura frente ao texto vai 
mostrar que não há uma leitura única para um texto. E que uma leitura assim 
produzida vai transformar o aluno-leitor em um sujeito crítico e vai conduzi-
lo a assumir seu lugar de autoria (INDURSKY, 2010, p. 176-177). 

 

Com isso, tal processo de leitura textual contextualiza-se, mas também 

descontextualiza-se, relacionando interações, significações e possibilidades. Como expõe a 

versão atual da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)5, documento de caráter normativo 

que define o conjunto de aprendizagens essenciais aos educandos, o tratamento das práticas 

leitoras compreende dimensões inter-relacionadas. 

 
O Eixo Leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem da 
interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e 
multissemióticos e de sua interpretação, sendo exemplos as leituras para: 
fruição estética de textos e obras literárias; pesquisa e embasamento de 
trabalhos escolares e acadêmicos; realização de procedimentos; 
conhecimento, discussão e debate sobre temas sociais relevantes; sustentar a 
reivindicação de algo no contexto de atuação da vida pública; ter mais 
conhecimento que permita o desenvolvimento de projetos pessoais, dentre 
outras possibilidades. Leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido 
mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também a 
imagens estáticas (foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em 
movimento (filmes, vídeos etc.) e ao som (música), que acompanha e 
cossignifica em muitos gêneros digitais (BRASIL, 2018, p. 69-70). 

 

Percebe-se que, no âmbito da integração dos letramentos, ao ler texto(s) o indivíduo, 

seja ele criança, jovem ou adulto, (re)significa a possibilidade de domínio efetivo do mundo 

natural e social, possibilitando a si e ao outro o exercício, sistemático e assistemático, do viés 

comunicativo do ser humano. 

 

                                                 
4 Para melhor detalhamento, conferir as obras Língua Portuguesa - reflexões sobre descrição, pesquisa e ensino 
(2005), organizado por Claudio C. Henriques e Darcília Simões (mais especificamente o artigo intitulado Os 
estudos da linguagem e suas diferentes concepções de língua, de Freda Indursky), e o livro Discurso e textualidade 
(2006), de autoria de Eni Orlandi e Suzy Lagazzi-Rodrigues. 
5 A nova versão da BNCC foi homologada pelo Ministério da Educação em 2018, mais especificamente em 14 de 
dezembro do mesmo ano, no que tange a etapa do Ensino Médio, a qual preconizou as aprendizagens previstas 
para toda a Educação Básica. 
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3.3 O EXERCÍCIO DA ESCRITA 

 

A produção de um texto, ao envolver conhecimentos gramaticais, semânticos e 

discursivos, possibilita que o objetivo comunicativo seja realizável. Ao atrelarmos, 

instantaneamente, 

linha de letras dispostas numa folha d BRITTO, 2005, p. 7). O mundo escrito, com 

cadernos, livros, revistas, jornais, exemplares e consequentemente, leitura, reforça que a escrita 

é parte do cotidiano, representando e fazendo representar a linguagem. 

No que tange a história da escrita, não é de hoje que a sociedade se organiza com base 

em tal sistema. Higounet (2003) apresenta algumas constatações sobre a escrita, sintetizadas no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Considerações sobre a escrita 
 A escrita é mais que um instrumento. [...] ela realiza o pensamento que até então 

permanece em estado de possibilidade. (p. 9); 
 A história da humanidade se divide em duas imensas eras: antes e a partir da escrita. 

(p. 10); 
 A escrita é não apenas um procedimento destinado a fixar a palavra, um meio de 

expressão permanente, mas também dá acesso direto ao mundo das ideias, reproduz 
bem a linguagem articulada, permite ainda apreender o pensamento e fazê-lo 
atravessar o espaço e o tempo. (p. 10); 

 A escrita, fundamento da civilização, está no fundamento das ciências humanas. (p. 
28); 

 O imenso passado das escritas, mesmo quando se consideram apenas as últimas 
etapas da evolução das escritas que ainda estão vivas, ainda não foi de todo 
explorado. (p. 173). 
 

Fonte: autoria própria 
 

Com isso, a força da escrita fica evidenciada de muitas maneiras. É claro que seu uso e 

domínio são tidos como indicadores de desenvolvimento bem como do estabelecimento de 

poder. Tomando por base W. Hanks (2008), que afirma ser a língua constitutiva da relação 

cultura e sociedade, e Gnerre (2009), o qual atribui a língua como elemento de poder, 

da sociedade cultura escrita supõe mais BRITTO, 2005, p. 17). Por 

isso percebemos e fazemos a valorização incessante à escrita, tendo a língua como objeto de 

contemplação. 

Os processos de escritas, ou melhor, as práticas de escritas não se restringem aos 

ambientes escolares. Seja por eventos de letramento (atividades em que o letramento tem um 

papel) ou práticas de letramento (as distintas formas como cada cultura faz uso da escrita), 
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como bem propuseram Shirley Heath (2001[1982]) e Brian Street (1984; 2014), o objeto escrita 

não reproduz todos os elementos da língua. Fazendo uso de alguns elementos, na maioria dos 

casos, sequenciando palavras, as quais não precedem a leitura de mundo, como prega a 

SIGNORINI, 2010, 

p. 213). 

Por esta jamais ser individual, ou seja, não condizer com o modelo autônomo do 

letramento, já que o indivíduo que escreve se inscreve no social, o que não reflete apenas a 

noção de erro ou acerto, a indagação sobre de que maneira as práticas de escrita perfazem o 

cotidiano escolar, ou ainda, o letramento escolar, mantêm-se cotidianamente em tal espaço, 

mesmo que de forma implícita. 

    

3.3.1 Escrever texto: o que é isso? 

 

Ao partir da noção de texto como processo, reforçada por diferentes quadros teóricos 

citados nas seções anteriores deste capítulo, a exemplos de Britto (2005), Marcuschi (2008), 

entende-se que a escrita também pressupõe a concepção de linguagem como forma de interação. 

O consenso que o ensino de língua deva se dá por meio de textos é abordado em diversos 

trabalhos, mas o que vemos é que perdura, na prática escolar, muitas das vezes, a dúvida de 

 

 

Antes de mais nada, é preciso lembrar que a produção de textos na escola foge 
totalmente ao sentido de uso da língua: os alunos escrevem para o professor 
(único leitor, quando lê os textos). A situação de emprego da língua é, pois, 
artificial (GERALDI, 2006, p. 65). 

 

Desta maneira, presenciamos formas de acesso ao texto bem como formas de 

apresentação, mas no momento da escrita, ou seja, no estágio da documentação e 

esquadrinhamento da fala ou pensamento, no qual o educando pode aprender que 

traduz pela e para a escrita, que tem sua fonte e seu contexto de realização na experiência vivida, 

nas práticas culturais, atravessadas por múltiplas  

encontra dificuldades incessantes. 

A interação entre indivíduos ocorre por meio dos textos, ou mais teoricamente, por meio 

dos gêneros textuais. O ato de escrever, que não se resume apenas ao traçado de linhas e/ou 

letras, são reveladores de eventos comunicativos dinâmicos e decorrentes de necessidades e 
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atividades socioculturais. Por isso, a orientação constante do trabalho com os gêneros, símbolos 

reais do uso da língua. 

 
Um dos méritos do trabalho pedagógico com gêneros discursivos, de acordo 
com os pesquisadores do Grupo de Genebra, é o fato de proporcionar o 
desenvolvimento da autonomia do aluno no processo de leitura e produção 
textual como uma consequência do domínio do funcionamento da linguagem 
em situações de comunicação, uma vez que é por meio dos gêneros 
discursivos que as práticas de linguagem incorporam-se às atividades dos 
alunos (LOPES-ROSSI, 2011, p. 70-71). 

 

Na perspectiva dos letramentos, com base em Oliveira (2010, p. 329

permeada por l  logo, as palavras 

escritas, passíveis de associação com imagens, corroboram também modelos e pré-concepções 

ideológicas. Ideológicas não só no sentido de crenças, mas também como formas de controle 

. Bledsoe e Robey (1986) apud Street (2014) demonstram que: 

 

A escrita, sem dúvida alguma, é um meio de grande potencial na interação 
social, mas sublinhamos que os diferentes usos sociais da escrita são 
culturalmente limitados ou enfatizados em sociedades diferentes. O contexto 
cultural influencia grandemente o papel social da escrita, seja como modo de 
comunicação ou como tipo de conhecimento. Além disso, ao tratar o 
letramento como um recurso dessa maneira, nós desenfatizamos a dicotomia 
fala vs. escrita [...] Consideramos as duas modalidades como mais 
semelhantes do que diferentes em seu impacto sociológico [...] (e boa parte da 
discussão) poderia também se aplicar à competência oral (ibid,: 203) 
(Bledsoe e Robey 1986 apud STREET 2014, p. 183). 

 

Assim, a produção textual, sendo ela individual e/ou coletiva, atua também como forma 

de apropriação, representação e (re)significação social. 

No que tange a BNCC, pensando na educação como aquela capaz de mobilizar 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores e no desejo de superar a fragmentação de 

políticas educacionais, a escrita permeia o eixo de produção de textos. 

 
O Eixo da Produção de Textos compreende as práticas de linguagem 
relacionadas à interação e à autoria (individual ou coletiva) do texto escrito, 
oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos enunciativos 
como, por exemplo, construir um álbum de personagens famosas, de 
heróis/heroínas ou de vilões ou vilãs; produzir um almanaque que retrate as 
práticas culturais da comunidade; narrar fatos cotidianos, de forma crítica, 
lírica ou bem-humorada em uma crônica; comentar e indicar diferentes 
produções culturais por meio de resenhas ou de playlists comentadas; 
descrever, avaliar e recomendar (ou não) um game em uma resenha, gameplay 
ou vlog; escrever verbetes de curiosidades científicas; sistematizar dados de 
um estudo em um relatório ou relato multimidiático de campo; [...]. O 
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tratamento das práticas de produção de textos compreende dimensões inter-
relacionadas às práticas de uso e reflexão (BRASIL, 2018, p. 74-75). 

 

Percebe-se então que, cada vez mais, a escrita, assim como a leitura, justamente por 

atuarem em parceria, ao ser entendida também como cultura não condiz apenas com a ideia de 

traçado, mas sim como uma das possiblidades semióticas de construção de significados na 

esfera escolar, de forma situada e histórica. 

 

3.4 PRÁTICAS DE MULTILETRAMENTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: AVANÇOS, 

ENTRAVES E DESAFIOS 

 

As abordagens correntes acerca do letramento, paralela àquelas que se detenham não só 

sobre o ensino de língua materna mas também à outras áreas de conhecimento, reforçam a 

constatação de que a interação é a realidade fundamental da língua. As funções estabelecidas 

nessa rede, mesmo que hierarquizada, mas acima de tudo interconectada de construções, a qual 

chamamos de língua, nos apresenta os vínculos de correspondência de propriedades, em termos 

de uso, nos contextos de produção linguística. 

Tal assertiva, tão debatida em estudos das Ciências Humanas e da Linguagem, é 

comprovada por Oliveira (2017, p. 29-30), em seu texto Linguística funcional centrada no uso 

e ensino  simbólica, [...] unem 

propriedades de nível formal (sintáticas, morfológicas e fonológicas) a outras de nível funcional 

(semânticas, pragmáticas e discursivo-

específicas, mas que se constitui diverso em todos os sentidos (variedades de culturas, conflitos, 

escolhas e produções), clama para que se leve em conta, também no ambiente escolar, esse 

mundo globalizado e sistemático, cercado de linguagens. 

- , p. 54), e que 

s das nações, são ilhas 

autor, nada melhor que, nas salas de aula, os sujeitos envolvidos façam uso desses novos 

letramentos emergentes, clamadores de opiniões e de subjetividades. 

O campo da Linguística Aplicada (LA), o qual considera a linguagem como lugar 

central na vida humana, ao abarcar os estudos sobre o letramento, se entrelaçam no sentido de 

procurar, entre outras coisas, ver quais características da estrutura social têm relação com os 

fatos postos (multi) na relação leitura-escrita. 
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A necessidade de uma pedagogia dos multiletramentos, (termo este entendido, segundo 

Rojo (2012), como o elo entre a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade 

semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela se forma e se comunica), fazer parte 

da agência-escola, reflete que esta mesma agência deve fomentar discussões constantes em 

como nossos hábitos institucionais de ensinar e aprender são cercados de tais elementos. Tal 

conceito, inicialmente impulsionado entre meados dos anos 90 e 20006 e abordado em 2006, 

pelo Grupo de Nova Londres7, perfaz diversos estudos posteriores, principalmente aqueles 

relacionados ao ensino de língua materna. 

Rojo (2012) delineia algumas particularidades de como funcionam os multiletramentos. 

Vejamos: 

 

i  no sentido da 
diversidade cultural de produção e circulação dos textos ou no sentido da 
diversidade de linguagens que os constituem -, os estudos são unânimes em 
apontar algumas características importantes: 
 
(a) eles são interativos; mais que isso, colaborativos; 
(b) eles fraturam e transgridem as relações de poder estabelecidas, em 

especial as relações de propriedade (das máquinas, das ferramentas, das 
ideias, dos textos [verbais ou não]); 

(c) eles são híbridos, fronteiriços, mestiços (de linguagens, modos, mídias e 
culturas). 

 

maneira de se apresentarem e na estrutura ou formato de redes (hipertextos, 
hipermídias) (ROJO, 2012, p. 22-23). 

 

A figura da mídia digital, elemento vivo do mundo globalizado e contemporâneo, 

desponta como ponto e possibilidade de trabalho com os novos letramentos, já que os nossos 

estudantes estão imersos constantemente nesse mundo plural e fazem uso de tais redes, em 

vários níveis. Os avanços no acesso e na circulação de informação tem aberto novos caminhos 

à comunicação, fazendo com que percorremos novas trilhas, em muitos dos casos, sem precisar 

deslocar-se espacialmente. O advento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC ), 

BARBOSA, ARAUJO, ARAGÃO, 2016, p. 632). 

                                                 
6 Em 2000, a publicação de Multiliteracies (COPE & KALANTZIS, 2000) favoreceu, posteriormente, com que 
literaturas de áreas como Educação e Linguística Aplicada produzissem notáveis contribuições à teoria dos 
letramentos. 
7 O Grupo de Nova Londres (doravante GNL), reunidos em Nova Londres, EUA, publicou um manifesto intitulado 
A pedagogy of Multiliteracies  Designing Social Futures  desenhando 

contemporânea. 
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Paralela a tais discussões, em publicação recente, Rojo e Moura (2019) apresentam que: 

 
[...] os novos letramentos são mais participativos, colaborativos, distribuídos; 
ou seja, menos individualizados, autorados, dependem menos de licenças de 
publicação. Assim sendo, são menos dominados por especialistas, seguem 
regras e normas fluidas, os coletivos são as unidades de produção, 
competência e inteligência. Os novos letramentos maximizam relações, 
diálogos, redes e dispersões, são o espaço da livre informação e inauguram 
uma cultura do remix e da hibridização (ROJO, MOURA, 2019, p. 26).   
 

A fluidez, a facilidade em manipular e editar imagens e textos, mediadas por ferramentas 

a mais diversas, tem proporcionado a elaboração e consequentemente a inserção de recursos, 

materiais e porque não de discursos, multimodais. Tal pressuposição pode ser confirmada desde 

Bauman (2001), em que este denota que: 

 

portanto, um novo sentido, e, mais que tudo, foi redirecionado a um novo alvo, 
e um dos principais efeitos desse redirecionamento foi a dissolução das forças 
que poderiam ter mantido a questão da ordem e do sistema na agenda política. 
Os sólidos que estão para ser lançados no cadinho e os que estão derretendo 
neste momento, o momento da modernidade fluida, são os elos que entrelaçam 
as escolhas individuais em projetos e ações coletivas  os padrões de 
comunicação e coordenação entre as políticas de vida conduzidas 
individualmente, de um lado, e as ações políticas de coletividades humanas, 
de outro (BAUMAN, 2001, p. 12).  

  

Em nossas práticas sociais, mais especificamente aquelas a que se detêm este trabalho 

(nossas práticas escolares), nos comunicamos e nos posicionamos não apenas por palavras. Os 

sinais, gestos e imagens estão à todo instante ao nosso redor, compondo-nos de textos, 

significativos, críticos e questionadores. 

invenções tecnológicas por nós apropriadas, menos ou mais, temos mais modos de expressão e 

. 

Sinalizo a seguir, a partir de um quadro composto de imagens e palavras (aqui 

entendidas como elementos de discurso, lidas e escritas das mais variadas formas) como essa 

multimodalidade está presente nas salas de aula e acabam por refletir desafios aos docentes 

imersos nesse ambiente, inclusive quando precisam imbricar o espaço das práticas sociais para 

o das práticas escolares. 
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Quadro 2: Inter-relações e multimodalidade 

 
Fonte: autoria própria 

 

Cientes de que no mundo contemporâneo as vivências humanas se tornam cada vez mais 

globais, permitindo-lhes lidar com uma imensa diversidade linguística e cultural, a pedagogia 

dos multiletramentos esbarra em questões que costumeiramente, possam não direcionar o leitor 

a pensar e discutir criticamente as inquirições históricas, sociais, políticas, culturais e 

ideológicas representadas nos distintos modos e recursos semióticos que constituem os textos, 

progressivamente, multimodais. 

No espaço escolar, as metodologias adotadas, ao almejarem respostas à perguntas do 

tipo: o que realmente quis dizer o enunciador das formas textuais?  O que pretende anunciar ao 

leitor/ouvinte com determinado uso linguístico? busca-se contextualizar ainda mais a prática 

discursiva. Além da palavra escrita, estamos imersos em um enorme aparato semiótico; de 

textos midiáticos como jornais à cartazes publicitários, revistas e livros aos ebooks digitais. 

As necessidades de proporcionar ao aluno condições de ampliação do domínio da 

língua, constantemente explanadas em documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa e a BNCC, dialogam com os pressupostos desta 

nguagens, os múltiplos tempos que separam os 

ilustradores, articulam- TEIXEIRA; 

MOURA, 2012, p. 60). 

Multiletramento
(s) aplicativo imagem

anúncio layout apresentação 
oral

remix trabalho 
escrito
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De acordo com a BNCC, documento mais atual e referência nacional para a 

reformulação dos currículos dos sistemas escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, tal pedagogia não condiz com o raciocínio classificatório reducionista. 

 
Essa consideração dos novos e multiletramentos e das práticas da cultura 
digital no currículo não contribui somente para que uma participação mais 
efetiva e crítica nas práticas contemporâneas de linguagem por parte dos 
estudantes possa ter lugar, mas permite também que se possa ter em mente 

autores vão denominar de designer: alguém que toma algo que já existe 
(inclusive textos escritos), mescla, remixa, transforma, redistribui, produzindo 
novos sentidos, processo que alguns autores associam à criatividade. Parte do 
sentido de criatividade em cir

reciclagem, mistura, apropriação e redistribuição (BRASIL, 2018, p. 70). 
 

 

É claro que a incorporação da cultura digital não surge como sinal da revogação da 

cultura do impresso (ou cultura da palavra escrita), mas sim como entremeio para que não se 

apague o compromisso das escolas com os letramentos locais e com os valorizados. É preciso 

garantir que as juventudes se reconheçam em suas pertenças culturais, com a valorização das 

práticas locais, e que seja garantido o direito de acesso às práticas dos letramentos valorizados

(BRASIL, 2018, p. 487). 

Ademais, essa variedade de ações, discutidas justamente na esfera educacional não só 

irão proporcionar ao indivíduo o exercício de práticas letradas capazes de contribuírem em sua 

ascensão à reflexão crítica e efetiva no que tange a sua língua, mas também a possibilidade 

também do exercício cidadão quanto as outras línguas pertencentes no mundo, contribuindo na 

inter-relação entre escola e sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

4. OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Após o processo de análise bibliográfica, cabe-nos agora apresentar os caminhos 

trilhados para o desenvolvimento da pesquisa descrita neste trabalho. Para tanto, explicaremos 

os aspectos característicos de tal pesquisa, bem como o campo escolhido, os participantes 

envolvidos e os instrumentos da pesquisa. Além disso, serão expostos, em seguida, os 

procedimentos de análise dos dados obtidos, no intuito de contribuir efetivamente para a 

seguinte investigação intitulada Um olhar reflexivo sobre as práticas de letramento em 

Amargosa-BA: desafios e implicações no ensino de língua portuguesa. 

  

4.1 CARÁTER PRÓPRIO DA PESQUISA 

 

Com a pretensão de realizar uma pesquisa qualitativa  interpretativista de cunho 

etnográfico , na qual os fatos foram observados, registrados, analisados e interpretados em 

seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos significados conferidos 

pelos sujeitos pertencentes ao devido ambiente, tal pesquisa centrou-se na realidade 

educacional de Amargosa-BA, mais especificamente numa escola da Educação Básica, 

atualmente administrada pela rede estadual de ensino.  

O cunho etnográfico desta investigação se justifica por se basear nos pressupostos de 

uma pesquisa etnográfica, apesar da mesma não propor um longo percurso investigativo, no 

que diz respeito ao tempo estabelecido. Aqui, vale ressaltar que autores como Watson-Gegeo 

(1988) e Cançado (1994), subsidiaram esta pesquisa no que se refere as considerações sobre 

pesquisa etnográfica em sala de aula. Como anteriormente exposto, o acesso às experiências, 

comportamentos, interações, e/ou documentos do grupo estudado favoreceram a compreensão 

da dinâmica e dos significados atribuídos pelos próprios sujeitos ao seu contexto. 

Ademais, o estudo apresenta caráter qualitativo, já que se debruça em captar a realidade 

(DEMO, 2009, p. 151), considerando assim, tanto a pesquisadora quanto as pessoas 

pesquisadas, sujeitos ativos no processo. 

Ao se debruçar sobre as práticas de letramento e sua relação com o ensino de língua 

portuguesa na educação básica do município, além das questões relativas à formação de 

professores que podem permear tais práticas, a pesquisadora fez, inicialmente, junção de 

análises bibliográficas, por meio do levantamento de referências teóricas já analisadas e 

publicadas em meios impressos e eletrônicos. Posteriormente, foi realizada uma pesquisa de 
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campo, por meio da qual a pesquisadora, dirigiu-se ao encontro de professoras de língua 

portuguesa pertencentes ao quadro docente da escola delimitada.  

A entrada em campo ocorreu mediante a apresentação de cartas de autorização, 

respeitando os princípios éticos concernentes ao estudo científico e aos participantes da 

pesquisa. Tal entrada foi iniciada somente quando o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

responsável aprovou tal projeto mediante o cumprimento das etapas por ele exigidas8. Após a 

escolha das docentes participantes (levando em conta a formação acadêmica em língua 

portuguesa e o tipo de classe em que atuam, inicialmente delimitados no projeto em número 4 

(quatro)), foram aplicados questionários semi-estruturados, capazes de proporcionar respostas 

e abordagens significativas sobre o tema delimitado.  

Faz-se aqui uma ponderação relevante no que se refere a quantidade de participantes 

efetivos na pesquisa. No ano letivo de 2019, a escola-campo possui um número de 5 (cinco) 

docentes de língua portuguesa, em seu quadro efetivo.  Mas, após na entrada em campo, com a 

devida apresentação sobre tal investigação acadêmica, apenas 2 (dois) desses docentes se 

dispuseram a participar. Seja por esta centrar-se no início do ano letivo ou por alguns 

professores ainda temerem a presença de pesquisadores em seu ambiente de trabalho, mesmo 

assim foi possível concretizar tal investigação acadêmica.  

Fazendo jus as noções apresentadas na áreas da Educação, Linguística Aplicada e Os 

Estudos dos Letramentos, pode-

Fundamental e Médio, tendo como eixo fundamental a concepção de ensino na perspectiva da 

 quanto 

preciso que professores e alunos conheçam as razões pelas quais se faz pesquisa: por que fazer 

   

Além da aplicação dos questionários, fez-se observações às aulas de língua portuguesa 

ministradas para discentes dos anos finais do ensino fundamental (duas turmas, a saber: 7º ano 

e 8º ano) na devida escola, a fim de se realizar um melhor acompanhamento do processo de 

ensino/aprendizagem de língua portuguesa, bem como das possíveis práticas de letramento 

exercidas em sala de aula. Estas observações ocorreram respeitando o calendário letivo 

referente a uma unidade escolar9. Estas observações dialogaram incessantemente com a 

utilização de diário de campo, a fim de registro periódico dos dados observados em relação às 

ações das docentes, dos alunos e, inclusive, da recepção destes últimos perante a pesquisadora.  

                                                 
8 Vide Anexo E constando parecer consubstanciado emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 
9 As observações às aulas ocorreram no período entre 15 de março de 2019 à 28 de maio do mesmo ano, 
correspondendo a 1ª unidade letiva. 
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A pesquisadora buscou ainda obter acesso à determinados documentos que compõem o 

contexto escolar, como plano pedagógico institucional e planos de aula, capazes de revelar 

maiores detalhes no que tange os possíveis questionamentos levantados no decorrer da 

pesquisa. Esse último procedimento, mesmo em caráter complementar, foi capaz de nortear 

algumas descrições quanto ao cenário delimitado. 

Todos esses procedimentos foram realizados no intuito de que a pesquisadora 

conduzisse sua proposta de pesquisa sem perder de vista a cientificidade e angariasse uma 

percepção mais profunda e uma maior participação dos envolvidos. Posteriormente, foi 

realizada a análise dos dados previamente coletados, baseada nos procedimentos da 

triangulação, já que diversas categorias de análise puderam emergir dos dados encontrados. 

Essa é uma das características de uma pesquisa qualitativa, que se configura justamente como 

processo e/ou movimento. 

Tais procedimentos metodológicos atuaram como um dos alicerces para a discussão 

sobre o estudo de letramento levando em conta a heterogeneidade social, mais especificamente 

no contexto amargosense, e a desconstrução de que apenas o saber técnico e estrutural é capaz 

de proporcionar o exercício da cidadania. Por meio da reflexão dos profissionais desta área 

acerca de quais as condições para que o aprender a ler e escrever seja algo que realmente tenha 

sentido para as pessoas, poderemos debater constantemente sobre a interação comunicativa 

entre os povos bem como os processos de ensino podem se voltar à consideração de problemas 

sociais amplos. 

 

4.2 O CENÁRIO 

 

O percurso investigativo teve como cenário de pesquisa o município de Amargosa-BA, 

mais especificamente, uma escola administrada pela rede estadual, localizada no referido 

município. Trata-se do Colégio Estadual Santa Bernadete. Para que o contexto da pesquisa 

possa ser melhor compreendido, apresentam-se a seguir, detalhadamente, os referidos campos. 
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4.2.1 A cidade de Amargosa-BA10 

 

O município de Amargosa11 localiza-se na mesorregião do Centro-Sul Baiano, no Vale 

do Jiquiriçá, numa zona fronteiriça entre o Litoral e o Semi-Árido, e 

ativo não só aos moradores, mas também 

aos visitantes da cidade. Dista 240 km da capital, Salvador, sendo sede da 29ª Região 

Administrativa do Estado da Bahia, e possui uma área de 431,673 km2, sendo constituído 

administrativamente por quatro distritos: sede, Itachama, Corta-Mão e Diógenes Sampaio. Sua 

distribuição territorial inclui, ainda, quatro povoados (Acaju, Baixa de Areia, Cavaco e 

Barreiro) e um grande número de localidades, distribuídas em 29 setores rurais, abrangendo 

109 comunidades. Em 2018, o município possuía uma população estimada em 37.031 

habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Figura 2:  

 
Fonte: http://www.amargosa.ba.gov.br/. 

 
Historicamente, Amargosa, em meados do século XX era um município 

majoritariamente rural, com economia firmada basicamente na cultura do fumo e do café, tendo 

como objetivo o comércio exterior. Em menor escala, desenvolvia culturas de subsistência. 

                                                 
10 Por se tratarem de dados históricos, algumas dessas informações já foram apresentadas sob minha autoria. Vide 
conferência em JESUS (2017), disponível no acervo da biblioteca física e digital de Trabalho de Conclusão de 
Cursos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Link: 
http://www.repositoriodigital.ufrb.edu.br/handle/123456789/1324.  
11 O nome Amargosa aparece em várias fontes, explicado por dois motivos: ora como advindo do sabor da carne 
de uma espécie de pomba, de cor pardo-cinzento com lustro roxo, que frequentavam os terrenos dos primeiros 
fazendeiros; ora relacionado 
terras. 
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Além disso, o cultivo da cana e da mandioca eram lavouras sem expressão econômica regional. 

O gado era criado, principalmente, para o consumo local de carne e leite.  

Cidade considerada como intermediação entre Recôncavo e Sertão, Amargosa tinha a 

função de um grande centro comercial (para a época) e exercia sua influência através de todos 

os municípios vizinhos, cuja economia estava na dependência do fumo e do café. 

Com todo esse desenvolvimento, nas fazendas de gado, na cultura cafeeira e do fumo, 

Amargosa foi considerada, por muitos anos  cujas marcas ainda 

são perceptíveis na arquitetura de pouquíssimos prédios mais antigos, ainda preservados. 

Com a economia apoiada em atividades rurais, neste local se convergia a grande massa 

da população. No entanto, após o encerramento das atividades na linha férrea, através do 

04 de março de 1966), e com a redução na produção de 

café, Amargosa perdeu sua hegemonia econômica para cidades como Santo Antônio de Jesus, 

Feira de Santana e Jequié. A distância das grandes rodovias nacionais e a precariedade das 

estradas que faziam essa ligação também contribuíram para tal declínio. Já no século XXI, 

Amargosa retomou sua importância econômica, graças aos investimentos em turismo, levando 

em conta principalmente devido ao destaque dado à cidade quanto aos festejos juninos, 

, no setor primário, secundário, do comércio e da 

indústria. 

No setor primário, pode-se levar em conta as culturas de subsistência locais, de frutas e 

leguminosas, principalmente quando se pensa no Centro de Abastecimento Regional de 

Amargosa (CEARA), mais popularmente conhecida como a feira livre da cidade, bastante 

atrativa para visitantes, produtores, comerciantes e compradores da região. Vide figura a seguir: 
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Figura 3: Feira Livre de Amargosa-BA 

 
Fonte: foto-montagem autoria própria 

 

No setor secundário, encontramos no município de Amargosa usinas de leite, 

torrefações de café, além de serrarias e fábricas de móveis, olarias e casas de farinha com 

produção artesanal. 

Já no setor terciário, destaca-se a atividade comercial, formada por supermercados e 

panificadoras, lojas de móveis e materiais de construção, farmácias, lojas de vestuário e 

calçados, revendas e locação de veículos, entre outros. Na área de serviços, o município dispõe 

de alguns hotéis, restaurantes e clínicas médicas e uma Santa Casa de Misericórdia, além de 

emissoras de rádio e postos de combustíveis. 

Por fim, ressalta-se que, na cidade de Amargosa, a atenção à educação se fazia sentir 

desde os primórdios da cidade, haja vista que a grande influência da Igreja Católica reforçava 

os valores de tradição e manutenção dos costumes, inclusive nas atividades educacionais. O 

próprio Colégio Estadual Santa Bernadete, cenário desta pesquisa, é um expoente quando se 

trata de tal ponto.12 

Atualmente, o setor educacional amargosense, além de escolas da rede municipal, 

estadual e particular de ensino, é permeado pela sede do Núcleo Territorial de Educação (NTE) 

09 do Estado, responsável por 36 escolas localizadas nos 20 municípios do Território de 

Identidade do Vale do Jiquiriçá. Há, ainda, o Centro de Formação de Professores (CFP) da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), que começou a funcionar no município 

no ano de 2006 e está localizado na Avenida Nestor de Mello Pita, nº 535, abrigando os 

seguintes cursos de graduação: Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Pedagogia, 

                                                 
12 Vide descrição da subseção 4.2.2. desta Dissertação. 
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Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Física, Licenciatura em Química, Licenciatura 

em Educação Física, Licenciatura em Letras: Língua Portuguesa-Libras-Língua Inglesa e 

Licenciatura em Educação do Campo. Há, ainda, o curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em 

Educação e Interdisciplinaridade, Ensino de Ciências e Matemática, além do Curso Mestrado 

em Educação do Campo. 

 

4.2.2 A Escola-campo 

 

A escola escolhida para o desenvolvimento deste trabalho foi o Colégio Estadual Santa 

Bernadete. Este é sediado na Rua Benedito Almeida, nº 120, na cidade de Amargosa- BA. 

Mesmo sendo uma escola de referência em educação, esta sofreu com as mudanças 

sociais, políticas e econômicas ocorridas ao longo da história, na cidade. 

Tal escola iniciou suas atividades educacionais vinculada a Congregação Religiosa do 

Santíssimo Sacramento. Segundo registros oficiais, o Ginásio era particular e o ensino voltado 

para a formação social e moral Cristã. Fundado por iniciativa do Bispo Diocesano da época, o 

Ginásio era apoiado pela população de médio e alto poder aquisitivo da região, principalmente 

por fazendeiros, funcionários públicos e comerciantes. 

No dia 09 de março de 1946, as Irmãs Sacramentinas que administravam tal Ginásio, 

tomaram posse da vasta chácara doada pelo Cel. Benedito José de Almeida, local onde 

edificaram a escola e iniciou-se o curso primário, com o nome de Escola Santa Bernadete. 

 

Figura 4: Escola Santa Bernadete 

 
Fonte: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2463271240564814&set=pb.100006458856934.-

2207520000.1564775025.&type=3&theater. 
 

Após longos anos da administração das irmãs religiosas, a escola passou por crises 

financeiras, no qual se buscou angariar recursos por meio de bolsas de estudo junto à 
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comunidade amargosense, realização de convênios com o Estado, loteamento de uma parte do 

terreno. Todas essas medidas tomadas não obtiveram resultado e, após 27 anos de grandioso 

serviço educacional prestado à comunidade a escola encerrou suas atividades como instituição 

particular. Em 1974 foi transformado em Ginásio Estadual. Posteriormente, em 1987, passou a 

ser denominado Escola Estadual de 1º Grau Santa Bernadete. Já em 2003, com a implantação 

do Curso de Aceleração III, passou a ser chamado de Colégio Estadual Santa Bernadete 

(CESB). 

Atualmente, o CESB funciona nos três turnos e apresenta as seguintes modalidades: 

ensino fundamental II (6º ao 9º ano), Ensino Médio (1º e 2º anos) e Ensino de Jovens e Adultos 

(EJA), este estruturado por Tempos Formativos (I, II e III). Vale salientar que a segunda 

modalidade, que era ofertada apenas no turno noturno, a partir de 2018 começou a compor 

turmas no turno matutino e vespertino, enquanto que a terceira é ofertada apenas no turno 

noturno. 

Hodiernamente, o colégio possui um quadro docente composto por 60 (sessenta) 

profissionais, tendo ainda mais 8 (oito) atuantes em projetos de reforço escolar, como o Projeto 

Mais Educação e o Partiu Estágio 2019.  

É disposto por 

pen-drives, apesar de muitos desses recursos não estarem em perfeito estado de funcionamento. 

Possui também uma biblioteca com pequeno acervo, cuja atualização não é feita 

periodicamente. Seu espaço é utilizado como sala de vídeo. O colégio ainda dispõe de cozinha, 

refeitório, salas de diretoria e vice-diretoria, secretaria, sala de professores, uma sala de inglês 

(a qual não é utilizada) e um laboratório de informática. Este último, por conta da falta de 

funcionários especializados, encontra-se indisponível para uso. A escola não dispõe de 

auditório. Outra carência diz respeito aos laboratórios de ciências exatas (física, química, 

matemática). Para maior conhecimento, vide figura a seguir: 
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Figura 5: Cenário do CESB 

 
Fonte: foto-montagem autoria própria 

 

Segundo a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, por meio da Portaria nº 10/2019, 

a qual determina o porte de todas as Unidades Escolares da Rede Pública Estadual com base no 

Censo Escolar de 2018, o artigo 15º, anexo único da Lei 14.032/2018 atualmente o CESB é 

considerado uma escola de porte ESPECIAL, por se tratar de Unidade Escolar com mais de 

1501 alunos matriculados. 

 

4.3 OS PARTICIPANTES ESCOLHIDOS 

 

Com o propósito de analisar as metodologias empregadas por professores de Língua 

Portuguesa no que se refere as práticas de letramento, especificamente nos anos finais do ensino 

fundamental (7º e 8º anos), tal pesquisa se debruçou em torno de professoras que lecionam tal 

disciplina, nas respectivas classes. 

Inicialmente, ao adentrar na escola delimitada para a realização da pesquisa, a 

pesquisadora comunicou ao quadro docente de língua materna sobre tal investigação acadêmica 

bem como todos os cumprimentos realizados no que tange aos princípios éticos para pesquisa 

com seres humanos.  

Nesta espécie de sondagem, foram detectadas 5 (cinco) docentes, sendo que apenas 2 

(duas) destas aceitaram participar continuamente. Ressalta-se que a partir deste momento, 

ambas serão tratadas como 1AM e 2AV13, respectivamente. Desta feita, foram levadas em conta 

                                                 
13 Segue descrição detalhada em Quadro 3, contido nesta mesma seção. As identificações 1AM e 2AV foram 
atribuídas a fim de preservar a identidade de tais docentes. Este foi um pedido tanto da coordenação da escola 
quanto das mesmas, no momento de apresentação da temática investigativa. 
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o percurso formativo destas últimas, as quais apresentam formação específica na área de Língua 

Portuguesa bem como experiências em turmas correspondentes aos anos finais do ensino 

fundamental. É válido salientar que, no ano de 2019, na devida escola, uma das docentes 

selecionadas leciona no turno matutino e a outra no turno vespertino e noturno. Quanta a esta 

última, observou-se aulas apenas no turno vespertino. Esses fatos contribuíram para que a 

pesquisadora tivesse horários distintos para a realização do estudo. 

Ambos os participantes escolhidos são do gênero feminino, com faixa etária a partir de 

35 anos, residentes no próprio município amargosense. Para maior conhecimento sobre elas, 

segue abaixo quadro informativo: 

Quadro 3: Perfil das docentes 
1AM: 
 
Formação: Curso de Graduação em 

Letras: Português e Literatura 

Pós-Graduação (nível de Especialização) 

em Psicopedagogia Institucional, Clínica 

e Hospitalar 

Tempo de docência: superior a 20 anos 

Jornada de trabalho: 40h (20h na escola 

pública pesquisada e 20h na rede 

particular de ensino) 

Turno de atuação na devida escola: 

matutino 

2AV: 
 
Formação: Curso de Graduação em Letras 

Vernáculas 

Pós-Graduação (nível de Especialização) em 

Psicopedagogia 

Pós-Graduação (nível de Especialização) em 

Estudos Linguísticos e Literários 

Tempo de docência: superior a 20 anos 

Jornada de trabalho: mais de 40h (40 na 

escola pública pesquisada e 20h na rede 

municipal de ensino) 

Turno de atuação na devida escola: 

vespertino e noturno 

Fonte: autoria própria 
 

Com base em tais descrições, pode-se fazer jus as observações, percepções e porque 

não, concepções que embasam as práticas e costumes dos participantes desta pesquisa, a fim de 

que a pesquisadora não se transformasse em uma relatora passiva. 

 

4.4 OS INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

Sabemos que a curiosidade e o interesse ao saber leva-nos a investigar a realidade sob 

os mais diversificados aspectos e dimensões. Por isso, essa pesquisa investigativa, ao se 

debruçar nas práticas de letramento e sua relação com o ensino de língua portuguesa nos anos 
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finais do ensino fundamental de uma escola pública amargosense, ocorreu por meio da 

observação às aulas, acompanhada de análise das anotações feitas em diário de campo, além da 

aplicação de questionários aos participantes escolhidos.  

Tal labor, além de reforçar o interesses que os pesquisadores da área da educação vêm 

das qualidades pessoais e das decisões que deve tomar quanto à forma e à situação de coleta de 

dados, o observador se defronta com uma difícil tarefa, que é a de selecionar e reduzir a 

 

Partindo do pressuposto qualitativo, as observações foram do tipo participante, pois 

desde os momentos em que a pesquisadora adentrava à instituição escolar, essa já a integrava. 

Ao atravessar os portões de entrada e caminhar pelos corredores, salas dos professores e vice-

diretoria em busca de determinadas informações, ela tinha contato e, naquelas oportunidades 

constituía a comunidade/grupo e realidade estudada. Como afirmam Denzin & Lincoln (2006, 

-se biograficamente. Esse indivíduo entra no processo de pesquisa a 

Abreu (2013, p. 23), atentando que a pesquisa qualitativa, ao ser reflexo da Fenomenologia e 

-se, tanto quanto 

 

Salienta-se que a pesquisadora não interviu nas aulas ministradas pelas docentes, as 

quais foram observadas semanalmente, perfazendo um total de 56 horas-aula (28 horas-aula 

para cada docente)14, correspondendo assim, o período de uma unidade letiva. 

Essa etapa dialogou com o registro de dados, manualmente, em diário de campo. Nele, 

foram descritos as ações e aspectos observados em relação às práticas pedagógicas, às ações 

dos alunos e da recepção desses últimos perante a pesquisadora, além da descrição do cenário 

escolar. 

Como apresentado em seções anteriores deste mesmo capítulo metodológico, tal 

pesquisa acadêmica contou com a elaboração de questionários (mesma composição, em duas 

cópias). Estes buscaram, rigorosamente apresentar questões relevantes aos objetivos 

delimitados nesta investigação. 

 
Na pesquisa científica, questionário é um instrumento utilizado, visando à 
coleta de dados, a partir de um conjunto de questões pré-elaboradas, 
organizadas de forma sequencial, com o objetivo de obter informações 

                                                 
14 Observaram-se duas turmas (7º ano D  matutino) e (8º ano A  vespertino), sendo quatro horas semanais, por 
turma. Destaca-se que tal unidade letiva foi permeada por feriados e paralisações do setor educacional (meses de 
março à maio de 2019), o que reduziu a quantidade total de horas-aula a serem observadas. 



51 
 

relevantes, por escrito ou oralmente, sobre o tema de interesse da pesquisa 
(GIANOTTO, DINIZ, MARICATO, 2007, p. 5). 

 

Estes mesmos questionários foram formados por perguntas abertas (que permitem ao 

sujeito responder livremente, emitindo opiniões) e fechadas (que apresentam alternativas fixas); 

perguntas de fato (referem-se aos dados do sujeito); perguntas de ação (referem-se às atitudes 

ou decisões tomadas pelo indivíduo); e perguntas de ou sobre intenção (tentam averiguar o 

procedimento do sujeito em determinadas circunstâncias).15 

De posse de tais instrumentos pré-definidos, delineados e passíveis aos princípios éticos, 

pode-se garantir o êxito da pesquisa. Fundamentada na ênfase em compreender e problematizar 

aspectos da sociedade, fazendo uso da linguagem, reafirmou-

trabalho com linguagem em ação focaliza as maneiras pelas quais as pessoas produzem sentidos 

e posicionam- SPINK, 2010, p. 27). 

 

4.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS ALCANÇADOS 

 

Para a análise alegada em tal pesquisa acadêmica, somou-se os registros obtidos nas 

observações às aulas de língua portuguesa, às duas turmas dos anos finais do ensino 

fundamental do Colégio Estadual Santa Bernadete (7º e 8º ano) com os questionários 

preenchidos pelas docentes escolhidas em tal investigação. Além disso, foram acrescidos os 

registros documentais, como anotações de informações contidas nos planos de aula das 

docentes e às do plano pedagógico institucional, quando disponibilizados, os quais foram 

relevantes no esclarecimento de possíveis dúvidas. 

Ademais do estabelecimento de um problema de pesquisa a partir do entendimento de 

uma realidade contextualizada, organização de referências temáticas condizentes e a coleta das 

informações, estejam elas em consonância ou não, o momento de análise de tais dados fez com 

que a pesquisadora retornasse aos objetivos da pesquisa, a fim de determinar a organização do 

aquilo que queremos perceber seja em uma população, em alguma situação específica ou ao 

 

Existem diversas formas de organizar os dados e variáveis em análise. Por esta se tratar 

de uma pesquisa qualitativa, e ainda voltar-se à Educação, área esta permeada por diversidade, 

(grifo nosso) a pesquisadora fez uso da objetividade, sem impor à técnica de análise 

                                                 
15 Vide Apêndice E. 
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características e posições pessoais, mas seguindo a premissa de sistematizar os dados pelo 

processo de triangulação. Ao invés de ajuntar e/ou sequenciar dados de forma estatística, por 

assim dizer, logicista, a triangulação pode estabelecer ligações entre descobertas obtidas por 

diferentes fontes, ilustrá-las e torná-las mais compreensíveis; pode também conduzir a 

NEVES, 1996, p. 2). 

Por meio da triangulação, na fase de organização dos dados, foram registradas pela 

pesquisadora algumas ponderações, consideradas relevantes para o fenômeno estudado. Estas 

não são classificadas como hipóteses e/ou ilusões a serem desvendadas, mas sim como 

especulações, ou melhor, categorias de análise, a saber: percepções sobre o ensino-

aprendizagem de língua materna, abordagens pedagógicas acerca do ensino de leitura e escrita; 

movimentação no/do domínio discursivo dos sujeitos envolvidos; contribuições e/ou 

implicações dos multiletramentos na educação amargosense. 

As categorias de análise, em uma pesquisa qualitativa, ao invés de estabelecer apenas 

uma relação de causa e efeito, ajuda a organizar, distribuir e unir respostas à alguns 

questionamentos, já que o social possui milhares destes. Como afirmam Lüdke e André (1986, 

p. 49 A categorização, por si mesma, não esgota à análise. [...]. Para isso, tem-se fazer um 

esforço de abstração, ultrapassando os dados, tentando estabelecer conexões e relações que 

Partindo das categorias de 

análise pré-estabelecidas, pode-se fazer valer do estudo qualitativo. 

Tal análise possibilitou a compreensão do modo como se desenvolvem as práticas de 

letramento no ensino de língua portuguesa nos anos finais do ensino fundamental em uma 

escola pública de Amargosa-BA e assim apresenta possíveis contribuições teóricas nas diversas 

discussões, locais e porque não globais, existentes a respeito das múltiplas situações que 

envolvem a leitura e o uso da escrita no ambiente escolar e também fora dele. 
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5. PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA EM AMARGOSA-BA: BASES DE UMA 

 

 

Este capítulo é constituído da análise dos dados. Nele, busca-se descrever de que modo 

se desenvolvem as práticas de letramento no ensino de língua portuguesa nos anos finais do 

ensino fundamental, mais especificamente em turmas do 7º e 8º ano, em uma escola pública de 

Amargosa-BA. Os dados obtidos serão expostos, acompanhados de comentários teóricos 

condizentes com as informações angariadas. 

 

 

 

Ao considerar os registros elencados no diário de campo durante todo o período de 

observação às aulas de língua portuguesa em uma turma do 7º e 8º ano do ensino fundamental 

na escola pública delimitada, pode-se atentar que tal escola, baseada na legitimidade do ensino 

regular e sistemático, acabava por reforçar a ideia do espaço-escola como instituição majoritária 

dos letramentos. A crença em que tal agência é o local do correto uso da língua, não corrobora 

para que entenda

2015, p. 77).  

Ao nos determos em tais séries escolares, responsáveis por reunir alunos com faixa 

etária de 12 a 14 anos (classificada como a adolescência, segundo a Lei nº 8.06916, de 1990), 

nestas também o professor enfrenta o desafio de trabalhar o significado e o valor de sua 

disciplina, captando a atenção e instigando a reflexão sobre as questões propostas. No caso do 

ensino de língua materna, tal objeto, linguagem, é o elemento primordial neste quesito. Ela 

envolve uma ampla variedade de sistemas semióticos. Só que a construção da tida norma-

padrão é impregnada na mente das pessoas (inclusive professoras) e, como afirma Bagno (2007, 

p. 87, grifo do autor

linguístico abstrato e id

essa mentalidade também é repassada ao público de tais séries. 

Boa parte dos comentários em sala de aula sobre a prática de leitura e escrita na 

disciplina de português reforçavam tal premissa, no sentido de que nas atividades de linguagem 

o correto era a leitura pontual e, consequentemente, uma escrita conforme as regras da 

                                                 
16 Lei 8069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente  ECA. 
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gramática normativa e com letras legíveis. Esta última modalidade, na maioria das vezes, acaba 

sobressaindo nas diversas atividades avaliativas. 

vocês uma ortografia legível nas 17, realizados pela docente 1AM na 

turma do 7º ano, foram observados pela pesquisadora em alguns momentos de sua presença na 

sala de aula.  

Tal docente participante, em sua prática pedagógica nesta turma, fazia uso constante do 

livro didático disponibilizado pela escola, e assim, propunha atividades de leitura dos textos 

nele contidos bem como a realização das atividades de escrita seguintes aos textos. 

 

           Figura 6: Capa Livro didático  7º ano 

 
Fonte: Livro Português linguagens 7º ano. 

 
A atividade leitura aparecia como um fenômeno padrão e a atividade escrita como um 

instrumento e um domínio a ser angariado18. Temos aqui um paralelo com as afirmações de 

Euzébio e Cerutti-Rizzatti (2013), sobre ato de ler e ato de escrever, sendo este último aquele 

que recebe maior valoração, já que ainda tem-se a, 

(EUZÉBIO; CERUTTI-RIZZATTI, 2013, p. 14). Podemos presumir que, o que se reforçava 

era o mecanismo e não as práticas letradas, ou por assim dizer, as práticas próprias da língua. 

                                                 
17 Vide anexo B: B1. 
18 Vide anexo B: B2 e B3. 
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De um modo geral, mesmo em uma turma de alunos iniciando a adolescência, em que a 

possibilidade de diálogo também se torna essencial na constituição do sujeito, no que tange às 

práticas de letramento mais efetivas: 

 

Longe da mera necessidade de preencher fichas de leitura, é preciso orientar-
se para atividades que produzem sentido, que permitam colocar em estado de 
revisão crítica o mundo, o indivíduo e a própria linguagem. É o que defende 
Sônia Kramer, quando propõe que a leitura e a escrita na escola possam se 
constituir também como experiências (LEAL; AGUIAR, 2018, p. 93). 

  

No que se refere aos comentários realizados pela docente identificada como 2AV bem 

como os registros postos no diário de campo sobre as observações à sua prática pedagógica na 

turma do 8º ano, pode-se constatar que tal participante se atém a vivência e ao cotidiano dos 

alunos, sempre que possível, em suas aulas. Seja nas atividades que ora enfatizam a leitura, ora 

o trabalho com conteúdos gramaticais, ou ainda àquelas restrita à produção textual (destaque à 

escrita), a docente demonstra como o ensino-aprendizagem de língua portuguesa é de 

fundamental importância para todas as áreas do conhecimento e que a leitura, a concordância 

na escrita e na oralidade proporcionam uma perspectiva crítica sobre si e na coletividade.  

Conforme registro em diário de campo da terceira aula observada na turma do 8º ano19, 

houve um momento de discussão de determinada questão do livro didático (LD) adotado, em 

que a docente, ao perceber a dificuldade dos alunos na compreensão do enunciado, relacionou 

tal questão com um quadro televisivo regional, a fim de que eles estabelecessem uma analogia 

e assim organizassem o pensamento para a produção escrita. 

Seu trabalho constante com turmas dessa série, e mais especificamente no turno 

vespertino, faz com que apreenda o contexto situacional do público estudantil da escola. O fato 

da devida escola, durante à tarde, atender estudantes advindos dos mais variados bairros da zona 

urbana do município, desde o centro até os bairros periféricos, é levado em conta pela docente 

2AV 

-los das 

mais diversas formas é essencial para o nosso conhecimento linguístico e cidadão; reivindicar 

 Tais comentários também podem ser encontrados transcritos no diário de 

campo adotado pela pesquisadora20. 

                                                 
19 Vide anexo C: C2. 
20 Vide Anexo C: C1. 
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Ao lidar também com um público adolescente, a docente comunica que o aprendizado 

da língua considerada correta, obedecendo a norma-padrão, (e aqui enfatizo as aulas baseadas 

em conteúdos gramaticais) seja em uma entrevista de emprego, em uma seleção escolar ou 

ainda na escrita de um documento, é importante para que eles se posicionem na sociedade. 

Desta forma, presume-se, mesmo que superficialmente, que para tal docente, as práticas 

sociais de leitura e escrita podem ser permeadas por valores, desde aqueles relativos às 

habilidades cognitivas até o convívio c

deixa de ser vista como mera verbalização e passa a ser incorporada, nas análises textuais, a 

AQUINO, 2003, p. 15). 

O cenário observado nas duas turmas nos expõe que letramento, na perspectiva 

educacional e pedagógica, por parte das docentes selecionadas, é estreitamente ligado à leitura 

e a escrita, mais especificamente nos atos que envolvam a língua escrita,  diga-se de 

passagem, aquela gramaticalmente correta.  

Em contrapartida, a ideia de que tudo que se encontra expresso em um texto (das mais 

variadas formas e nuances) tem um motivo a ser considerado, ainda reside como uma habilidade 

secundária ou até mesmo desnecessária. O porquê das escolhas realizadas por determinado 

autor de um texto para a produção de sentido(s), além de que a figura do professor ainda preside 

como importante agente de letramento social carece de constantes reflexões. Freire (2003, p. 

11), ao afir

é complexo o trabalho com a língua materna e como as práticas de letramento escolar não são 

universais e acabadas.  

As distintas formas da cultura escrita, suas variadas relações com as práticas orais e 

outras semioses, além de como a escola é um espaço discursivo constituído por diversidade, 

desde o ambiente físico aos papéis sociais dos seus membros integrantes, devem-nos sugerir o 

trabalho constante com à situação, os papéis dos participantes, o modo e o meio do discurso. 

 

contexto de enunciação e contexto sócio-histórico  . Só 

assim, o texto não atuará como pretexto de um estudo exclusivo e puramente metalinguístico. 

Os sentidos estão/estarão, por assim dizer, constituídos nas e pelas formações discursivas. 
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5.2 PORMENORES SIGNIFICATIVOS NOS MOLDES DOS NOVOS ESTUDOS DO 

LETRAMENTO (NEL): PRÁTICAS OU EVENTOS? 

 

A partir da observação sistemática às aulas de língua materna no cenário recortado para 

esta pesquisa, já mencionado em seções anteriores, no período de uma unidade letiva pode-se 

postular algumas ações e relações, como as que se seguem. Antes de descrevê-las, retomo, em 

linhas gerais, os pressupostos apresentados no terceiro capítulo desta dissertação no qual se 

apresenta que os letramentos se relacionam com a inserção da dimensão social dos usos das 

linguagens (oralidade, escrita, leitura, escuta) nos processos de ensino-aprendizagem e que 

estamos imersos em uma variedade de sentidos que constituem o mundo contemporâneo 

(multiletramentos). A questão que se centra é em que medida circulam tais premissas, no 

domínio escolar? 

Ao se ater a turma do 7º ano, a docente 1AM iniciou a unidade letiva com pequenos 

textos de socialização, dando boas-vindas aos estudantes. Com uma mescla de mini-contos, 

poemas e narrativas21, a turma pode realizar leituras compartilhadas, em sala. Nas aulas 

seguintes, ao partir para um conteúdo gramatical elencado à turma delimitada (Termos 

essenciais da oração: sujeito e predicado) a docente explicou os conceitos e em seguida 

focalizou suas assimilações por meio de exercícios, tanto no quadro-branco quanto impressos. 

Desta forma, a modalidade escrita aparece como processo mecânico; como objeto a articular 

conceitos e dispositivos de descrição, seja por parte da docente, seja esta atribuindo ações aos 

alunos. Já a leitura, a qual sabemos ser indissociável da escrita, apresenta-se como 

decodificação dos objetos traçados no instrumento quadro-branco, livro didático ou folha 

avulsa. 

Sabemos que os instrumentos de trabalho do professor são flexíveis; não é que aparecem 

de forma aleatória ou casual.  

 
Como um dos componentes centrais no processo de promoção da 
aprendizagem, da mediação do processo de aprendizagem, os instrumentos 
didáticos ajudam o professor a realizar a atividade de ensino, a dar corpo, na 
sala de aula, a dois grandes processos pelos quais um saber é ensinado 
(Chevallard, 1895): um desses processos ocorre quando o objeto de ensino é 
tornado presente em sala de aula. Por vezes, um único enunciado prefaciador 
instaura a presença do objeto de ensino [...] Outras vezes, a distribuição de um 
texto em folha avulsa ou a exposição escrita de conteúdos na lousa são os 
dispositivos que presentificam o objeto, instauram aquilo que se propõe 
ensinar-aprender (GOMES-SANTOS, ALMEIDA, 2014, p. 106). 

                                                 
21 Vide alguns exemplares dos textos em Anexo A desta Dissertação. 
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A grande questão que aqui se coloca é qual a direção tomada em relação ao ler e 

escrever, independentemente de considerarmos, subjetivamente, o objeto de ensino como texto 

ou não. Períodos simples ou compostos, mesclas da linguagem verbal e não-verbal, todos esses 

textos (grifo nosso) são criados a partir de marcas estritamente interacionais. 

falantes/escritores da língua, ao produzirem textos, estão enunciando conteúdos e sugerindo 

sentidos que devem ser construídos, inferidos, determinados mutuamente

2008, p. 77). O tratamento estilístico atribuído, a seleção lexical e a estruturação sintática 

formam uma sequenciação tópica, em que lê-los e escrevê-los não são apenas atos. Mas a 

indagação, por parte da pesquisadora, sobre o exercício das modalidades leitura e escrita 

realizadas pela docente 1AM eram respondidas com ações contrárias a perspectiva sócio-

interacional22. 

As práticas de linguagem (leitura, escuta, produção oral e escrita), por mais que 

aparentem naturais, não estabelecem generalizações. O recorte do ensino de língua materna 

apenas ao aprendizado gramatical, efetivamente, não proporciona atentarmos que tais 

modalidades se misturam no discurso, almejando contemplar necessidades, usos sociais, 

portanto, práticas de letramento. 

Alguns fatos curiosos foram perceptíveis durante o período observado. Com o objetivo 

de sintetizar tais fatos em forma de tabela, apresenta-se a seguir um quadro demonstrativo. Em 

seguida, tecem-se considerações sobre tais feitos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Vide registros em Anexo B: B4. 
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Quadro 4: Descrição das aulas (I) 
Aulas observadas: turma do 7º ano 

 

- O trabalho com a oralidade: na maioria 

das vezes, é realizado pela docente por 

meio da explanação dos conteúdos das 

aulas; algumas vezes, a docente 

proporciona que alguns alunos resumam, 

oralmente, sobre a aula dada; grande parte 

dos alunos conversam constantemente 

durante as aulas e a docente repreende à 

turma a fim de obter silêncio. 

 

- O trabalho com a leitura: leitura de textos do 

livro didático sem aprofundamento da 

interpretação textual (poemas, propagandas, 

tirinhas, charges etc.); algumas vezes oportuniza 

que os alunos realizem leitura compartilhada, 

outras, realização de leitura silenciosa. 

 - O trabalho com a escrita: prioritariamente, as 

atividades são orientadas a serem manuscritas 

nos cadernos escolares. 

Fonte: autoria própria 
 

Observou-se que o ensino de língua materna realizado por tal docente apresenta sinais 

de restrição apenas à concepção de aprendizado do correto e adequado, tendo como parâmetro 

a língua escrita. Sua ênfase no trabalho com a escrita, em detrimento daqueles dedicados ao 

eixo de oralidade e leitura por exemplo, não dialoga com o propósito da construção da 

referência em relação aos gêneros discursivos, com avaliação de outras funções discursivas e 

da correspondência com a intertextualidade. Como assegura Marinho (2010, p. 83): 

a escrita como registro gráfico, tendo-a como status quo, abre-se mão da possibilidade de 

enxergá-la como um modo de produção textual-discursiva variável. 

Como atribui a BNCC, cabe ao Eixo Leitura, um olhar que compreende as práticas de 

linguagem que decorrem da interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, 

orais e multissemióticos e de sua interpretação

que aparece em asserção é a escuta. Na atividade de leitura, para além dos problemas como o 

desinteresse pelos livros, as dificuldades de compreensão e de apropriação do que é lido, 

observamos um descompasso no que tange a ampliação de suas estratégias por meio da escuta. 

A escuta não se resume apenas a ação de atentar-se a ouvir um sistema de códigos, mas sim 

também da capacidade de relacionar o código às crenças, culturas e costumes dos sujeitos do/no 

espaço. 

A partir do momento em que o trabalho com a oralidade (entendida como prática 

discursiva, regida por aspectos próprios como entoação, gestos e postura) vai além da oralização 
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(exposição oral de um texto escrito), condicionaremos tal prática a escuta e a detecção de 

especificidades próprias da língua, como marcas linguísticas, condições contratuais de 

interação, logo, posicionamentos crítico-reflexivos. Por conseguinte, no espaço escolar, 

atividades ou eventos de letramento (como considera Barton & Hamilton (1998) e Street (2014, 

p. 130)), emergem de práticas letradas, cerceadas por ideologias e posicionamentos. 

 
A institucionalização de um modelo particular de letramento opera não só por 
meio de formas particulares de fala e de textos, mas no espaço físico e 

aprendizagem e que deriva de construções sociais e ideológicas mais amplas 
do mundo social e construído (STREET, 2014, p. 130). 

 

Observa-se que a docente 1AM, mesmo fazendo uso de gêneros textuais diversos 

(poemas, charges, etc.), durante a referida unidade letiva, secundariza as estratégias linguístico-

discursivas e semióticas voltadas para a argumentação e persuasão (nos anos finais do ensino 

fundamental, o adolescente/jovem é capaz de participar com maior criticidade). Com isso, 

á-se 

23. 

Ainda no âmbito ortográfico, a docente 1AM realizou algumas atividades com a turma 

utilizando dicionários. Ao distribuí-los aos discentes, ela propôs que procurassem verbetes 

variados, escrevendo-os no caderno escolar bem como seus significados. Percebe-se em tal 

prática pedagógica uma certa dinamicidade às aulas, favorecendo o contato dos alunos com 

outro tipo de obra. Sabemos que os dicionários atuam como subsídios de terminologias e 

Tanto na fala quanto na escrita, quem usa uma língua enfrenta 

cotidianamente situações em que seu domínio e mesmo seu conhecimento sobre as palavras 

pode ser decisivo para a eficácia de uma ação

curiosidade dos alunos em tal atividade, percebeu-se que a docente utilizou a escrita como 

abalho com os 

dicionários, a oportunidade de mostrar aos alunos que a escrita, assim como a fala, é variável, 

visto que apresenta mudanças estilísticas, inclusive com o contato direto a que temos com a 

mídia eletrônica, a qual também apresenta dicionários e plataformas semânticas24 online? Outro 

                                                 
23 Vide registros em anexo B: B5. 
24 As plataformas semânticas fazem parte das tecnologias da WEB Semântica, apresentada em 2001, as quais 
contribuem no processo de organização das informações, auxiliando os usuários na realização de inferências e/ou 
características semânticas de dados. 



61 
 

exemplo seria também a demonstração de que é possível criar verbetes na plataforma 

Wikipédia, por meio de tópicos. Cada vez mais estamos imersos em ambientes multimodais, 

permeados por multiplicidade: de objetos, linguagens e sujeitos. Tendo em vista tal sugestão de 

trabalho, Johnson (2011, p. 106) apresenta que: 

 
Uma das características centrais do projeto geral Wikipédia é a abertura para 
que qualquer pessoa, independente de faixa etária, sexo e grau de escolaridade, 
possa participar escrevendo artigos, modificando e editando os já existentes 
na enciclopédia, independentemente do nível de conhecimento sobre o tópico 
em questão. Essa filosofia de escrita coletiva diverge radicalmente da forma 
tradicional de escrita das enciclopédias impressas sempre produzidas com a 
contribuição de acadêmicos e especialistas reconhecidos em suas áreas de 
competência que recebem créditos pelo seu trabalho (JOHNSON, 2011, p. 
106). 
 

  

Em relação a docente 2AV, responsável por ministrar aulas de língua portuguesa na 

turma do 8º ano, a pesquisadora pode perceber um trabalho cuidadoso, no sentido de que esta 

tenta mostrar aos seus alunos que a língua é constitutiva do sujeito. Também em anotações 

registradas no diário de campo durante as observações em sala, a pesquisadora comenta que em 

uma correção de atividade do LD25, a docente 2AV concede aos alunos espaço para que estes 

pensem em hipóteses e/ou argumentos compatíveis à situação. A docente tenta, ao máximo, não 

elaborar uma resposta única a ser disponibilizada à turma. 

Mesmo ainda sujeitada aos moldes tradicionais, dedicando suas aulas ao trabalho com 

gramática normativa, seja por meio de conceitos ou nas demonstrações de exemplos, a docente 

não se atêm apenas a aquisição dos aspectos prescritivos do sistema linguístico. Uma 

justificativa para essa espécie de entrave a qual essa professora enfrenta, pode ser explicado 

pelos próprios recursos didáticos a seu alcance, (livro didático adotado pela escola, uma 

biblioteca de difícil acesso, etc.) o que não favorece uma dinamicidade às aulas. 

Em seu tratamento ao ler e escrever, ora desenvolve tais modalidades por meio de 

atividades de escrita mecânica, a exemplo de cópias nos cadernos, ora por atividades de leituras 

compartilhadas, seguida de comentários. 

O quadro a seguir elenca alguns fatos perceptíveis durante a observação da 

pesquisadora: 

 

 

 

                                                 
25 Vide anexo C: C1. 
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Quadro 5: Descrição das aulas (II) 
Aulas observadas: turma do 8º ano 

 

- O trabalho com a oralidade: a docente 

explana os conteúdos à turma, dando 

oportunidades para que os discentes 

respondam indagações, teçam comentários 

relacionados aos conhecimentos já 

adquiridos e ao seu cotidiano; em várias 

aulas a turma conversa paralelamente, 

fazendo com que a docente solicitasse 

silêncio; alguns alunos conversavam 

constantemente sobre aparelhos 

eletrônicos, filmes e séries, uso de redes 

sociais. 

 

- O trabalho com a leitura: incentivo à leitura 

compartilhada de textos; trabalho com os 

textos do livro didático; abordagem de 

variados gêneros textuais (poema, propaganda 

publicitária, texto teatral escrito).  

 

- O trabalho com a escrita: escrita das 

atividades gramaticais no caderno escolar; 

produção textual (planejamento inicial e 

construção final). 

Fonte: autoria própria 
 

Na prática pedagógica de tal docente na devida turma, justamente por já conhecer, de 

anos anteriores, boa parte dos estudantes nela inseridos, pode-se observar que a mesma estimula 

uma perspectiva crítica na construção das atividades escolares, seja na direção professor-aluno, 

ou vice-versa. Tais ações comprovam a afirmação da pesquisadora Antunes (2010, p. 51) de 

ossas atividades de fala e de escrita também ganham com a prática de análise, pois, 

por ela, passamos a entender melhor certos aspectos dos processos cognitivos, linguísticos, 

textuais e pragmáticos envolvidos  

No que tange ao trabalho com a oralidade, mesmo que a docente às vezes faça uso da 

oralização ao invés da oralidade, (conceitos estes explicados anteriormente, nesta mesma 

seção), nos momentos em que tenta relacionar as temáticas com as experiências cotidianas, a 

mesma 

oportunidade em dar voz aos alunos, alguns demonstrassem o desejo e a disposição em 

comentar fatos da vida, em querer ler os textos escolhidos ou até mesmo os enunciados das 

questões do livro didático. 

No trabalho com a leitura, a docente 2AV, mesmo fazendo uso em grande parte dos 

textos contidos no LD, ela também sempre que possível, busca possibilitar momentos de 
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inferências, retextualização26 e situar tal texto com outros conhecimentos (linguísticos ou não) 

que a turma tenha adquirido em sua formação. Sendo um trabalho árduo, a docente percebe o 

reflexão também foi perceptível em conversas informais entre a docente e a pesquisadora, 

durante alguns encontros nos horários de AC (Atividade Complementar) da primeira. A docente 

[...] o pouco tempo em sala de aula, para uma aula, dificulta com 

que a gente promova uma 27. 

Uma ação que merece destaque foi na aula em que tal docente trabalhou com o texto O 

menino, de Chico Anysio, contido no LD. 

 
Figura 7: Texto O menino, de Chico Anysio 

 
Fonte: Livro Português linguagens 8º ano  p. 12-13. 

 

Este texto remonta a uma preocupação social; a infância cercada de elementos 

contrastantes como a pobreza, a solidão e os sonhos de uma criança.  Para além da interpretação, 

da leitura expressiva do texto bem como da identificação dos fatos relatados pelo autor, a 

docente 2AV propõe à turma a reflexão sobre o que seria uma infância perdida e o que é ser 

criança em um país como o Brasil, cercado de diversidade ao mesmo tempo em que muitos 

                                                 
26 Essas características ou nomenclaturas são apresentadas pela Linguística Textual (LT). Autores como Marcuschi 
(2008) e Antunes (2010) também apresentam discussões teóricas a respeito. No capítulo 3 deste trabalho 
acadêmico, mais especificamente na seção 3.2.1 (Ler texto: o que é isso?) apresento, inicialmente, relação às 
contribuições de tais autores.  

 
27 Vide Anexo D. 



64 
 

habitantes vivem excluídos da sociedade e, em certos casos, impossibilitados de usufruir das 

28  breve comentário da professora à turma. O fato do autor ser muito conhecido pelas 

comédias e histórias de humor as quais escrevia e encenava, abriu espaço para apresentação de 

outra característica dele: associar a preocupação social à consciência linguística, por meio de 

textos. Por meio de tal prática, constatou-se que a docente também fez uso da linguagem como 

forma de consideração a respeito de um problema social. Com isso, ela mostrou, mesmo 

brevemente, que: 

 
Todo letramento é aprendido num contexto específico de um modo particular 
e as modalidades de aprendizagem, as relações sociais dos estudantes com o 
professor são modalidades de socialização e aculturação. O aluno está 
aprendendo modelos culturais de identidade e personalidade, não apenas a 
decodificar a escrita ou escrever com determinada caligrafia (STREET, 2014, 
p. 154). 

 

Tem-se um evento de letramento (aula) que se constituiu como prática de letramento 

(momento capaz de fazer com que as pessoas usem a leitura e a escrita e as signifiquem 

culturalmente). Essa é a premissa que Street (2014, p. 149) nos chama atenção, em seu texto: 

letramento como prática social crítica exige que levemos em conta 

essas perspectivas históricas e também transculturais na prática de sala de aula e que auxiliemos 

Infere-se que a escuta está presente, pois além 

de atentar-se ao ouvir, a docente pesquisada permite agir socialmente no uso da língua. A 

BNCC expõe, em diversos trechos, que a leitura/escuta são práticas de linguagem que operam 

habilidades de forma articulada. ticas 

leitoras compreende dimensões inter-

2018, p. 72). 

No que tange ao trabalho com a escrita, a docente 2AV deu ênfase a escrita das 

atividades no caderno escolar. O emprego do traçado das letras, concordâncias à norma-padrão 

bem como a ortografia adequada foram aspectos costumeiramente desenvolvidos em suas aulas. 

A docente alertava que ao está em uma turma de 8º ano, com alunos adolescentes, era de se 

esperar que eles não fizessem uso, por exemplo, de letras minúsculas no início de períodos, não 

indagassem se as atividades deveriam ser respondidas à lápis ou à caneta esferográfica. Aqui, 

a escrita sobressai como aquela que mantêm a comunicação adequada.  

                                                 
28 Vide Anexo C: C1. 
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A ideia do prazer com a leitura, já que com esta nos situamos no tempo e no espaço e 

nos voltamos às memórias e à diversidade, acaba não sendo vista pelos alunos desta turma como 

prazerosa no que se refere a escrita, já que constantemente reclamavam à docente de que eram 

realizadas apenas atividades escritas no caderno e que não tinham aulas de língua portuguesa 

sem a tarefa do escrever. 

A instituição-escola, ao valorizar exacerbadamente a escrita, mantendo seu prestígio 

social e a ideia de língua escrita e padronizada, ou como afirma Signorini (2001, p. 109) 

da língua e como parâmetro para a conceitualização da fala, vista como lugar da dispersão e da 

nguísticas, com funções e 

lógicas próprias em determinados textos e discursos. 

Ler e escrever diferentes gêneros textuais não podem ser concebidos como mera ações, 

mas sim como habilidades capazes de revelar intenções e efeitos, bem como a chance de se 

colocar criticamente diante dos textos e da sociedade a qual fazemos parte. Conforme Bortoni-

Ricardo, Machado e Castanheira (2015): 

 
Para atingir a compreensão de um texto, o leitor depende de seu conhecimento 
de mundo, do conhecimento que tem acerca de um tema específico, da 
familiaridade com determinado gênero. Entretanto, isso não é suficiente para 
chegar à compreensão de um texto. É necessário captar os significados de um 
texto, o que requer desde a identificação de grafemas até a realização de 
inferências (BORTONI-RICARDO, MACHADO, CASTANHEIRA, 2015, p. 
54-55). 
 

O trabalho da docente, por exemplo, com o gênero texto teatral escrito, em uma outra 

aula da unidade letiva observada, oportunizou aos alunos não só a abertura à autoria e a escrita 

de textos, mas também ao questionamento individual sobre como, o que e para que escrever. 

Alguns discentes a indagaram sobre a extensão da escrita, quais relações poderiam ser 

estabelecidas com outros textos e que tipo de nota avaliativa iria ser atribuída. Diante de tais 

29. 

Após apresentar modelos de textos desse gênero e as características estruturais que o 

permeiam, a docente 2AV orientou os alunos que, em duplas, produzissem textos teatrais 

inéditos, possíveis de serem baseados em fatos reais, tendo como roteiro toda a estrutura 

apresentada anteriormente. Sua ação mediadora durante a escrita foi essencial, para que no final 

da unidade todos os alunos apresentassem suas produções bem como socializassem entre eles.  

                                                 
29 Vide Anexo C: C 4.1. 
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A escolha da docente pelo gênero texto teatral, por mais que explicitamente tenha sido 

um seguimento aos conteúdos elencados na Unidade 1 do livro didático, revelou à pesquisadora 

ainda que 

que dizem, nem têm a liberdade irrestrita de colocá-las de qualquer lugar nem de compor, de 

textos, obedecendo certas orientações padronizadoras, oportunizam situações estratégicas de 

uso da língua. A seguir, segue a imagem do livro didático adotado no 8º ano bem como o 

sumário da primeira unidade do referido livro. 

 
Figura 8: Capa e sumário do livro didático adotado  8º ano 

 
Fonte: Livro Português linguagens 8º ano. 

 
 Por meio destas observações às aulas de língua materna em classes dos anos finais do 

ensino fundamental, notou-se o quão complexo é o trabalho com as línguas, em si. Conscientes 

de que o elemento língua, no meio social em que o sistema educacional se insere, acaba em 

grande parte atuando como forma de legitimação (daí a valorização e manutenção do trabalho 

com a gramática da língua), é necessário que todos os envolvidos se atenham as suas dimensões 

constitutivas: as produzidas, as distribuídas e as ressignificadas. 

O trabalho com textos, passíveis de múltiplas leituras, não deve ser concebido como ato 

de cerceamento ou advertência, mas sim como ocasião em que ao considerar os letramentos 

como práticas sociais, escolhe-se por violar paradigmas e modelos pré-concebidos. Estejamos 

certos de que: Situados em contextos históricos, sociais, culturais, tecnológicos, políticos, os 

letramentos não são imutáveis ou estáticos. São construídos, e professores e alunos precisam 

ter um  (PEREIRA, 2014, p. 89). 

Toda a comunidade escolar, ao considerar a pluralidade e a constante multiplicidade de 

linguagens as quais estamos totalmente envoltos, também no espaço-escola (eventos e práticas 
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de letramento, em conjunto), deve oferecer percepções tanto teóricas quanto práticas, a fim de 

que não perpetuemos concepções particulares (aquelas condizentes com o modelo autônomo 

do letramento, conforme Street (2014)), mas sim as distintas formas como as pessoas se 

relacionam com a leitura e a escrita, arraigadas em práticas e contextos específicos (o que 

condiz com o modelo ideológico do letramento, também explicado pelo mesmo teórico).  

 

5.3 O QUE DIZEM OS QUESTIONÁRIOS: RELAÇÃO COLABORATIVA OU 

APARÊNCIA? 

 

O entendimento dos múltiplos sentidos que as palavras podem ter e que, com a língua, 

damos nomes às coisas e criamos modos de ser, reconhecer e auto-reconhecer bem como de 

expressar nossas atividades, pode ser identificado também por meio de questionários. A 

intenção era, neste trabalho, por meio da aplicação deste tipo de instrumento captar os valores, 

percepções e os interesses das docentes participantes da pesquisa, a fim de relacioná-las ou não, 

aos dados anteriormente observados (processo de tabulação dos dados). 

Ao analisar os questionários aplicados com as docentes (dois, um para cada docente, 

constituído pelas mesmas perguntas) pode-se observar como a língua escrita é uma modalidade 

de status à afirmação ou reafirmação de posicionamentos dos sujeitos. Ambas as docentes 

lançaram mão, por meio das respostas neles elencadas30, de como:  

 
A língua é a expressão do processo de simbolização e de construção de 

gente compreenda quando afirma que as palavras são compostas por uma 
 

 

A fim de entender a atividade pedagógica das referidas docentes, inicialmente foi 

indagado acerca das considerações que estas possuíam frente ao ensino de língua materna e a 

relação com o desenvolvimento humano. 

 

 

 

 

                                                 
30 Vide anexo E. 
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1. Qual é a percepção acerca do ensino de Língua Portuguesa e dos conteúdos 

relacionados a essa área do conhecimento para o desenvolvimento dos sujeitos? 

 

Prof.ª Respostas 
 

1AM 
  

o cultural, intelectual 
 

 

 
2AV 

 

indivíduo, uma vez que seu principal objetivo é desenvolver a 
 

 
 

Por meio de tais respostas, verificou que, de maneira geral, ambas consideram a língua, 

nesse caso a língua portuguesa, como parte da vida humana em sua história concreta, e que por 

meio dela, o sujeito se faz pertencente a um grupo social.  

Chama-se atenção que a docente 1AM, em sua resposta, apresenta o desenvolvimento 

cultural atrelado ao desenvolvimento intelectual, ou seja, a capacidade do indivíduo em pensar 

e entender seu mundo. Com isso, ela expõe, na escrita, a ideia da língua como um produto 

essencialme

própria história dos grupos humanos, que, se constituindo, constituíram as formas de simbolizar 

ia 

Institucional (como bem apresenta em resposta ao campo <Identificação dos cursos 

anteriormente realizados>, no questionário aplicado) tenha contribuído para sua resposta. Mas, 

a grande questão reside em que medida tal concepção é posta em sua prática em sala de aula, já 

que por diversas vezes ela dava ênfase ao trabalho estrutural da língua, com atividades de 

decodificação. Ascende, digamos assim, um impasse na relação teoria e prática. 

Quanto a resposta da docente 2AV a referida pergunta, percebe-se um olhar mais 

centrado aos sentidos (imediato e os outros sentidos possíveis) capaz de serem expressos pela 

língua. Ela reforça a ideia da competência comunicativa31, entendida aqui também como uma 

tríade entre as concepções de língua trazidas por Koch (2003, p. 14-15): língua como 

                                                 
31 Faço jus às discussões de Kleiman (2002, p. 26), a qual afirma, à luz de Hymes (1966) e Gumperz (1982) que 
a competência comunicativa é construída na interação, pela participação nas situações e, por isso, ela continua 

desenvolvendo-se ao longo da vida do indivíduo, em função dos eventos de fala e de letramento situados nos quais 
o sujeito  
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representação de pensamento; língua como instrumento de comunicação; língua como lugar 

de interação32. 

A partir da apreensão sobre o ensino de língua materna, partimos para as concepções 

que ambas as professoras possuem sobre leitura e escrita bem como seu ensino, restritamente. 

Seguem abaixo as perguntas realizadas, assim como as respostas angariadas: 

 

Perguntas Respostas 
 
 
2. Qual é a sua visão em 

relação ao ensino de leitura 

e escrita no que tange aos 

conhecimentos referentes à 

língua materna? 

1AM 
 

é para um ser humano; como 

um combustível é um 

automóvel. Com certeza. 

 

 

2AV 
 

escrita é a base do ensino na 

língua materna, uma vez que 

não se pode pensar no ensino 

de língua sem focar na sua 

 

 
 
 
 

 

4. O que considera ser 

leitura e escrita? Como 

desenvolve o trabalho com 

leitura e escrita em suas 

atuações pedagógicas? 

 

1AM 
 

bom leitor, desenvolver 

habilidades de interpretação e 

um bom falante da língua 

culta. Práticas como gincana 

literária , roda de leituras, 

leituras orais e resenhas, 

 

2AV 
 

e compreender os mais 

diversos textos. Escrita é a 

capacidade que o ser humano 

tem de expressar suas ideias 

através da linguagem verbal. 

Na minha prática tento 

desenvolver o trabalho com 

leitura e escrita através do 

trabalho com diferentes 

 

 
 

Observa-se que ambas as docentes exprimem significados à leitura e a escrita como 

interação, seja entre membros ou entre indivíduo e objeto-texto. Porém, há uma lacuna no 

entendimento quanto ao ato de ler e escrever e a noção de leitura e escrita, como é abordado em 

pesquisas como a de Freire (2003), Silva (2007) e Euzébio e Cerutti-Rizzatti (2013). Essa visão 

                                                 
32 Tais concepções encontram-se pormenorizadas no capítulo 2 desta Dissertação. 
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foi percebida também nas práticas em sala de aula, durante as observações. A decifração e a 

produção de signos gráficos, no intuito de compor unidades textuais sobressaem-se, comparada 

à relação com a abertura da consciência para aquilo que se deseja ler, o processamento de 

informações (no âmbito da leitura) e a produção de formas e/ou estruturas capazes de revelar 

características psicosocioculturais (no âmbito da escrita). Silva (2007, p. 4-5) assevera que: 

 
É-se escritor antes mesmo de ser leitor, porque se inscreve, na mente, aquilo 
que procede do outro, e que constrói o sentido para depois se praticar a leitura 
de mundo, do outro, de si mesmo. Percebe-se que leitores efetivos chegam à 
escola, aprendem a lição de decifrar códigos, entender letras e palavras, 
classificá-las, de construir frases, mas desaprendem a arte de ler o mundo e 
textos. Estes são produtos de ações sociais e atendem a fins específicos 
(SILVA, 2007, p. 4-5). 

 

Observou-se que para a docente 1AM o ensino de ambas as modalidades é comparado 

fisiologicamente e mecanicamente (como um recurso para locomoção). A relevância do ensino 

de tais modalidades é clara, mas indaga-se então o porquê ainda é tão difícil desgarrar-se de 

práticas tradicionais. Como afirma Oliveira (2010, p. 327), incorre-se na seguinte alternativa: 

 

No que se refere às respostas da docente 2AV, depreende-se que esta percebe o fator 

social no uso da linguagem, composto por textos de gêneros os mais diversos (a denominação 

gêneros textuais). Para ela, é o trabalho com os gêneros que abre espaço à compreensão e 

expressão dos sentidos postos na língua. Tal acepção corrobora com os pressupostos de 

ação e controle social no dia-a-dia. [...] Os gêneros são também necessários para a interlocução 

human  

Quando buscou-se investigar as metodologias adotadas, mais especificamente nos anos 

finais do ensino fundamental e como os alunos são avaliados, em respostas aos questionários 

as docentes pesquisadas assim responderam: 
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Perguntas Respostas 

 
 
5. Qual é a sua visão em relação ao 

ensino e aprendizado de leitura e 

escrita no contexto escolar 

referente aos anos finais do ensino 

fundamental (6º ao 9º ano)? Caso 

considere importante, de que 

maneira tal percepção é 

demonstrada aos alunos? 

1AM 
 

 

os anos finais, 

como também aos 

demais do contexto 

escolar e particular. A 

leitura abre 

 

2AV 
 

é importante em qualquer 

nível de escolaridade, mas 

acredito que no fundamental, 

anos finais, todas as 

disciplinas devem focar esse 

aspecto, pois os alunos às 

vezes resistem a ler e 

 

 
6. Como os alunos são avaliados 

em relação ao aprendizado de 

produção de texto aliada a própria 

interpretação textual? Diante dos 

instrumentos de avaliação 

utilizados, quais as principais 

constatações obtidas no que 

concerne ao desempenho dos 

alunos? 

 

1AM 
 

coerência, coesão e a 

ortografia. Se atende ao 

tema proposto, quanto 

também a estrutura 

textual da produção 

 

2AV 
 

trabalho na leitura e escrita, 

nem sempre obtenho bons 

resultados, pois os 

adolescentes não gostam de 

ler, na maioria das vezes 

respondem sem refletir as 

 

 

 

Observa-se que o modo como ambas as docentes dizem atuar em sala dialoga com 

alguns dos registros observados nas aulas práticas. Enquanto a docente 1AM acredita na relação 

linguagem-social, tanto pela prática de leitura quanto de escrita, na sua atuação pedagógica 

atribui valores significativos, por assim dizer, a questão estrutural de um texto. Suas referências 

de complementação ao aprendizado dos estudantes são, em grande parte do tempo, o próprio 

livro didático adotado e atividades fotocopiadas do autor Adson Vasconcelos33. 

                                                 
33 Conforme Plataforma Lattes, José Adson Vasconcelos é Mestre em Linguística e Análise do Discurso pela 
Universidade Cruzeiro do Sul (2017), pedagogo pela Faculdade Sumaré (2017), licenciado em Letras (Português 
e Inglês) pela Universidade Camilo Castelo Branco, atual Universidade Brasil (1993), Tem experiência na área de 
Letras, Linguística e Pedagogia. É autor de diversas obras didáticas direcionadas ao Ensino Fundamental, 
publicadas por Editoras como a Positivo, Rideel e Edições SM. 
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Já a docente 2AV percebe a relação gêneros textuais-letramento, ao mesmo tempo que 

acredita que cabe aos discentes também apresentarem interesse e perspectivas por aquilo que é 

novo ou que não conhece. Essa última professora, em suas respostas, chama atenção para o 

aspecto da interdisciplinaridade. Vê-se aqui, que talvez, ela estabeleça relação com o viés da 

LA. Quando afirma a necessidade de haver uma junção de trabalhos que incentivem a leitura e 

a escrita, por distintas disciplinas, tal docente dialoga com a ideia de Moita Lopes (2006, p. 99), 

to, a compreensão de uma única disciplina ou área de 

investigação não pode dar conta de um mundo fluido e globalizado para alguns, e contingente, 

 

Mesmo que a escola não ofereça uma gama de recursos educacionais para que o trabalho 

pedagógico seja mais efetivo, tal docente tenta aproximar, e mais do que isso, incentivar seus 

alunos à criticidade para e com a linguagem. A busca por sites educacionais, revistas e manuais 

da Prova Brasil, livros paradidáticos, etc. são exemplos de outras referências as quais utiliza na 

complementação do aprendizado dos discentes. Esses elementos puderam ser observados desde 

seus comentários em sala a orientações de que os alunos também assistissem vídeo-aulas34. 

Em relação ao entendimento sobre práticas de letramento e os princípios didáticos que 

decorrem de uma abordagem dos multiletramentos, elaborou-se, conforme as respostas às 

indagações dos questionários, o seguinte quadro de dados35: 

 
Quadro 6: Considerações ao(s) letramento(s) 

Docente 1AM 
- a docente afirma que o trabalho com as práticas de letramento é extremamente necessário 

para o desenvolvimento social e intelectual do educando. 

- para além do espaço escolar, são exemplos de práticas de leitura e escrita que permeiam seu 

cotidiano: livros didáticos, histórias em quadrinhos, livros literários, revistas, entre outros. 

- entende por multiletramentos as práticas escolares da diversidade de mídias, de linguagens 

e de culturas introduzidas pelas novas tecnologias da informação e comunicação. 

- acha pertinente o trabalho com as mídias digitais na escola, no âmbito da leitura e escrita, 

visto a questão da evolução que vivemos por meio da tecnologia. 

- em suas atuações pedagógicas, há certa dificuldade em trabalhar com as mídias digitais 

devido a estrutura escolar. Salienta que quando utiliza é por meio de Power-Point e vídeo-

aulas. 

 

                                                 
34 Vide Anexo C: C5. 
35 As respostas completas às perguntas contidas nos questionários constam no Anexo E. 
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Docente 2AV 
- a docente afirma que procura oportunizar a leitura de diversos gêneros textuais para motivar 

os alunos. 

- para além do espaço escolar, são exemplos de práticas de leitura e escrita que permeiam seu 

cotidiano: jornais, livros religiosos, literatura e sites diversos. 

- acredita que os multiletramentos estão relacionados a capacidade de compreender as 

diversas linguagens, não apenas a escrita. 

- entende que os recursos tecnológicos vieram para somar o trabalho com leitura e escrita em 

sala de aula, uma vez que os alunos têm facilidade de interagir com os mesmos, no entanto, 

acredita ser necessário enfatizá-los como ferramentas de aprendizagem. 

- raramente faz uso das mídias digitais em suas atuações pedagógicas devido as dificuldades 

de acesso e/ou disposição na escola. Quando as utiliza, é por meio de vídeo-aulas, slides, 

filmes e documentários, entre outros. 

 

Fonte: autoria própria 
  

Com isso, percebemos como ainda permanece alguns equívocos quanto a noção de 

letramento e de como, na constante transformação da sociedade devemos nos ater aos 

pormenores da linguagem. Para além de tê-la como instrumento de comunicação, é necessário 

que a enxerguemos como processo, ou seja, como aquela capaz de proporcionar o cumprimento 

de papéis, lições e experiências, individuais e coletivas. 

Rojo (2012, p. 12), ao tecer comentários sobre uma pedagogia dos multiletramentos nos 

alerta que assim como a escola toma cargo ao transmitir conhecimentos, explicitando à todos 

seu teor mercadológico e globalizado, cabe a ela também trabalhar cotidianamente com a 

multimodalidade, multiplicidade e hibridização das línguas. Nada melhor que os mais diversos 

gêneros textuais para mostrar tais características. 

Quando as docentes pesquisadas entendem que a multiplicidade e variedade das práticas 

letradas estão em toda parte, inclusive nos seus usos extra-escolares, estas demonstram que 

sabem o quanto tais práticas requerem análise e criticidade diante dos fatos, apesar de elas, 

assim como muitas outras pessoas, às vezes relacionarem a noção de multiletramentos, 

restritamente ao uso da internet e de demais recursos tecnológicos. Rojo (2012, p. 8) ratifica 

que:  

 
Trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente 
envolverá) o uso de novas tecnologias de comunicação e de informação 

-se como um trabalho que parte das 
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culturas de referência do alunado (popular, local, de massa) e de gêneros, 
mídias e linguagens por eles conhecidos, para buscar enfoque crítico, 
pluralista, ético e democrático  que envolva agência  de textos/discursos que 
ampliem o repertório cultural, na direção de outros letramentos, valorizados 
(como é o caso dos trabalhos com hiper e nanocontos) ou desvalorizados 
(como é o caso do trabalho com picho). (ROJO, 2012, p. 8).    

 

Nesse limiar, o fato de ambas as docentes afirmarem fazer uso das mídias digitais, além 

de salientarem possíveis dificuldades da escola na oportunização de tal trabalho, por outro lado, 

mostra como ainda permanece a confusão do que é um recurso tecnológico e/ou pedagógico e 

qual a verdadeira noção sobre a multiplicidade de linguagens (modos, semioses, seja impressos 

ou digitais). Talvez a necessidade de proporcionar uma formação continuada que enfoque a 

área multimodal bem como as tecnológicas amenizem tais contradições e favoreçam novos 

métodos de abordagens, seja no ensino de línguas ou de outras áreas. 

Em publicação recente, Rojo e Moura (2019), asseguram que: 

 
As novas tecnologias, aplicativos, ferramentas e dispositivos viabilizaram e 
intensificaram novas possibilidades de textos/discursos  hipertexto, 
multimídia e, depois, hipermídia  que, por seu turno, ampliaram a 
multissemiose ou multimodalidade dos próprios textos/discursos, passando a 
requisitar novos (multi)letramentos (ROJO; MOURA, 2019, p. 26). 
  

Nesse sentido, em sala de aula, o trabalho com os letramentos ainda carece de uma 

preparação e consequentemente ampliação estrutural, mas também conceitual, sobre as 

possibilidades oferecidas pelos distintos gêneros digitais contemporâneos, estes que cada vez 

mais vão além do fator comunicacional ou de aparência. 

Como se pode notar, de forma geral, os dados obtidos por meio dos questionários 

propiciaram novas explicações às ações até então observadas na prática docente. Mesmo que o 

instrumento questionário ao ser respondido revele possíveis imparcialidades, distinção ao real 

e/ou incompletudes, com uma abordagem analítica perante as informações neles contidas, pode-

se construir um painel sobre como se desenvolvem a relação letramento-ensino de língua na 

Educação Básica. 

 

5.4 ALGUMAS PONDERAÇÕES SOBRE A VIVÊNCIA ESCOLAR: CONVERGÊNCIAS 

ASSISTIVAS 

 

Ao se ater ao ensino de língua portuguesa em classes dos anos finais do ensino 

fundamental (7º e 8º ano) de uma escola da rede pública de ensino amargosense, durante uma 

unidade letiva, a pesquisadora pode tecer algumas ponderações relevantes para a construção do 
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cenário a qual faz parte, remontando sempre que possível as categorias de análise elencadas, 

haja vista, está inclusa na comunidade local, seja por meio de sua atuação pessoal, seja pela de 

cunho profissional na cidade. 

Ao estabelecer contato com a escola delimitada e com as docentes que demonstraram 

disponibilidade e interesse em compor tal pesquisa acadêmica, pode-se delinear uma conjuntura 

do ensino básico local. As informações angariadas demonstraram, explícita e implicitamente, 

como as constantes discussões nos cursos de formação, inicial e continuada, bem como nos 

trabalhos desenvolvidos por diversos pesquisadores educacionais podem ampliar as condições 

de domínio da língua e da linguagem. O fator argumentativo diante de contextos cada vez mais 

diversos favorece uma melhor aprendizagem, independentemente de faixa etária ou grupo 

social a que pertençamos. 

Ao se centrar em possíveis práticas de letramento no ensino de língua materna, pode-se 

observar que ainda perduram certos métodos tradicionais, como realização de leituras 

superficiais, uma compreensão textual baseada na identificação e/ou classificação de 

informações e dificuldades na ênfase ao letramento multimodal (ou letramento(S)). A prática 

de leitura e escrita ainda é concebida como aquela relativa a exercícios impressos e delimitados 

ao caráter estrutural. Essa consideração também pode ser obtida levando em conta as próprias 

concepções das docentes sobre ensino-aprendizagem de língua materna. 

Com base nas observações e também nas respostas aos questionários são nítidas certas 

indefinições sobre o objeto de ensino: língua materna. As docentes ora conseguem demonstrar 

a língua na sua dimensão funcional de atividade interativa, ora apoiam-se ao caráter prescritivo 

a fim de explicar tal funcionalidade. Tal paradigma admite a visão de Antunes (2009), ao 

constatar que: 

 
E

atividades supunham estar alinhadas pelas novas perspectivas, simplesmente 
pelo fato de estarem propondo a retirada de palavras e frases dos textos para 
fazer os mesmos tipos de análises que faziam antes (ANTUNES, 2009, p. 52). 

 

As percepções sobre leitura e escrita também aparecem numa relação de exclusão, em 

que ambas as modalidades atuam em um fazer mecanizado ou até mesmo devem ser guardados 

na memória

. Quando a docente 1AM, por exemplo, ao ser questionada sobre o que considera ser 

leitura e escrita e como desenvolve o trabalho com tais modalidades em suas atuações 

pedagógicas, e 
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rodas de leituras, lei 36. Nesta resposta, principalmente na parte 

que remonta à primeira indagação, identificamos como a docente relaciona o prescritivismo 

ao ler adequadamente. Em ações 

ainda enraizadas como fenômenos de/para uma uniformidade linguística, é árdua a tarefa de 

demonstrarmos aos docentes e também discentes que: 

 
Ora, a outra face da escrita é a leitura. Tudo o que é escrito se completa quando 
é lido por alguém. Escrever e ler são dois atos diferentes do mesmo drama (ou 
da mesma trama!). [...] é desenvolver condições para o sujeito poder inserir-
se no mundo dos eventos que envolvem o intercâmbio através da grafia. E, 

um conceito que 
ultrapassa a simples conquista das competências em decifração dos sinais da 
escrita. Em estado de letramento já se encontram as crianças que veem, que 
ouvem ou que manuseiam diferentes suportes de escrita (livros, jornais, 
folhetos, anúncios, avisos, etc.). Esse estado vai-se afirmando, vai-se 
ampliando, continuamente, de maneira que, em estado de letramento, estamos 
nós todos, a vida inteira. Assim, entre escrita, leitura e escola se estabelece 
uma vinculação de interdependência tão forte que qualquer uma das três, 
necessariamente, leva às outras (ANTUNES, 2009, p. 192). 

 

O fenômeno de deslocamento das leituras-padrão ou ainda a possibilidade do diálogo 

com outras semioses e linguagens em que o indivíduo (tanto o aluno quanto o professor) é tido 

apud Leal; Aguiar, 2018, p. 

93) ainda esbarra em várias disjunções, justificadas seja no âmbito pessoal, micro ou macro 

contextual. 

Duas cenas aqui relatadas são suscetíveis de sugestões. Elenco primeiramente o trabalho 

da docente 1AM, em algumas aulas, fazendo uso do dicionário. Para além da busca de 

determinadas palavras ou identificação de ortografia no intuito de ampliar o vocabulário e 

léxico linguístico, o instrumento dicionário em aulas de línguas poderia ser utilizado em 

conjunto com textos de diversos gêneros; atuar como modelo na construção de manuais; 

favorecer a conscientização dos alunos da contribuição de outras línguas ao léxico da língua 

materna, entre outras possibilidades 

verbetes na mídia colaborativa Wikipédia, outra ideia seria desde o comentário até uma possível 

demonstração de como criar dicionários a partir da determinação de campos temáticos (fazendo 

uso inclusive de programas conhecidos como Power Point, Publisher, etc.) Estes poderiam ser 

compartilhados por links, redes sociais entre outras mídias informacionais. 

                                                 
36 Vide Anexo E: Questionário Docente 1AM. 
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Temos a seguir uma imagem da mídia colaborativa Wikipédia, fundado por Jimmy 

Walles. Vale destacar que por mais que seja uma plataforma de criação livre, é necessário 

apresentar as fontes para a publicação de um artigo, a fim de que este não seja considerado 

plágio. 

 

Figura 9: Exemplo de página de testes  criando verbetes na Wikipédia 

 
Fonte: printscreen da Página de testes da Wikipédia. 

 

Um segunda cena diz respeito ao trabalho da docente 2AV com o gênero texto teatral. 

Por mais que esta centrou sua prática pedagógica na escrita de tal gênero, referenciando suas 

particularidades e características, ao mesmo tempo ela também possibilitou aos discentes o 

Como sugestão, inclusi

textual poderia/pode ser explanado aos alunos tendo em vista a exposição de aplicativos ou 

softwares capazes de editar roteiros teatrais, para TV, cinema e animações. Um exemplo é o 

aplicativo Celtx, (acrônimo para Crew, Equipment, Location, Talent and XML). Com download 

gratuito, compatível a diferentes sistemas operacionais e disponível em vários idiomas, nele 

pode-se criar um arquivo, formatar roteiros, cruzando outras ferramentas como fotos, hiperlinks 

e fichas para descrição. Sendo assim, temos uma possibilidade interativa do trabalho com texto. 

Espaço dedicado à edição 
do verbete ou artigo. 
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Veja a seguir imagens do programa Celtx. Primeiramente, observamos a página do 

programa em inglês, tendo em vista sua última licença disponível.37 

 

Figura 10: Programa Celtx 2.9.1 - roteiros 

 
Fonte: printscreen da Página de edição do Celtx 2.9.1 - roteiros 

 

Agora, observe o mesmo programa no idioma português: 

 
        Figura 11: Abertura do programa Celtx e escolha do projeto 

 
Fonte: https://joaonunes.com/2008/guionismo/celtx-um-tutorial-de-escrita-de-guiao/. 

                                                 
37 Versão de número 0.0895949074074074 encontrada para download em 17/08/2019. Link disponível: 
https://celtx.pt.downloadastro.com/.  
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Figura 12: Celtx e sua página de criação 

   

 

Fonte: https://joaonunes.com/2008/guionismo/celtx-um-tutorial-de-escrita-de-guiao/. 
 

É preciso considerar que o uso de novas referências, principalmente as de cunho 

tecnológico lida não só com a grande preocupação por parte dos docentes de como utilizá-las 

como ferramentas de aprendizagem, como bem salientou a docente 2AV no que tange ao uso 

das mídias digitais, mas também com o fascínio e maior disposição dos discentes em participar 

das atividades educativas. Ao pensar as atividades de leitura e escrita, as quais não se restringem 

apenas ao componente ou disciplina Língua Portuguesa, os alunos a consideram como uma 

tarefa árdua, maçante e por vezes complexa.  

Falas, por parte do alunado, principalmente na Educação Básica, 

 

(grifo nosso), revelam como dentro e fora da escola, os adolescentes/jovens assumem maior 

protagonismo em práticas de linguagens. É por isso que a BNCC apresenta, nos anos finais, um 

trabalho orientado à continuidade da formação da autonomia. 

  
Como consequência do trabalho realizado em etapas anteriores de 
escolarização, os adolescentes e jovens já conhecem e fazem uso de gêneros 
que circulam nos campos das práticas artístico-literárias, de estudo e pesquisa, 
jornalístico/midiático, de atuação na vida pública e campo da vida pessoal, 
cidadãs, investigativas. Aprofunda-se, nessa etapa, o tratamento dos gêneros 
que circulam na esfera pública, nos campos jornalístico midiático e de atuação 
na vida pública (BRASIL, 2018, p. 134).  
 
 

Ao associar as visões sobre o ensino de língua ao avanço das pesquisas linguísticas 

podemos estabelecer como tal relação é estreitamente ligada ao processo de formação de 

professores. Ambas as docentes pesquisadas, além de obterem cursos de formação inicial na 
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área de Letras, realizaram diversos cursos de capacitação e aperfeiçoamento, envolvendo tanto 

o ensino de línguas quanto demais áreas sociais. Ações dessa natureza propiciam a ampliação 

de esferas de atividades e práticas de letramento(s). 

Ao mesmo tempo em que temos diversas propostas para tornar o docente também 

pesquisador, sempre atento às novas metodologias e uso de tecnologias em sala de aula, diversas 

pesquisas também demonstram as possibilidades e limitações à mudanças na prática pedagógica 

e formativa. No ensino de língua, o viés do aprendizado à língua dominante, assimilando 

normas do sistema de escrita valorizadas e legitimadas na sociedade, reforça o aprendizado do 

letramento dissociado do contexto social. 

 
A padronização e a legitimação sancionam determinadas maneiras de falar, 
recompensando umas, porém silenciando outras. Seu efeito é intimidar e 
censurar o discurso sem o uso de quaisquer atos visíveis de intimidação ou 
censura. Todo campo censura automaticamente o discurso que circula através 
dele (HANKS, 2008, p. 52). 

 

O rompimento a tal padronização é o grande desafio nos processos de formação. A 

heterogeneidade a qual fazemos parte na sociedade precisa ser demonstrada no espaço-escola. 

É necessário que o cotidiano escolar se aproprie das forças culturais e possibilite aos ali 

envolvidos o debate e questionamento de suas práticas. Nada como a leitura e a escrita para nos 

proporcionarmos o exercício de posições ideológicas. 

de conhecimento consiste em compreender o fenômeno educativo sempre como uma tarefa 

sobre determinada situação comunicativa. Seja o texto impresso ou projetado, verbal ou não, 

enfim, multissemiótico, este deve ser apresentado também como formação, ou ainda, como 

 

Dessa forma, reconhecendo a diversidade cultural e incorporando-a ao cotidiano 

escolar, é que nós, docentes, poderemos construir referenciais, não só epistemológicos, mas 

também sociais dos campos de conhecimento. 

Ao voltar o olhar a este domínio discursivo escolar, ou melhor, a multiplicidade de 

domínios discursivos existentes na agência-escola,  escola é um espaço, que nos 

últimos anos, vem tentando se redesenhar, em função, principalmente, das transformações 

, defendemos a tese de que tais 

práticas discursivas se movimentam continuamente, mesmo que alguns sujeitos envolvidos nela 
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não percebam tal movimentação ou ainda tentem delimitar estruturas rígidas a essa 

dinamicidade. Com a mescla dos diversos gêneros textuais, fazemos uso do elemento texto, 

para ler, escrever, escutar, promover reflexões incessantemente, dentro e fora do ambiente 

escolar, por isso convém destacar que todos nós (grifo nosso) fazemos parte de rotinas 

comunicativas, institucionalizadas é claro, mas que também podem ser circunstanciais e 

imprevisíveis. Dessa forma, nosso instrumento texto, sempre é capaz de trazer novos 

conhecimentos. 

 
A imprevisibilidade que faz subir a relevância do texto pode incidir em 
avanços formais (o texto expressa o mesmo, mas dito sob outras formas, de 
outros jeitos) ou em aspectos do conteúdo (o texto traz novas informações ou 
ideias) ou pode conjugar novidades formais e novidades conceituais. De 
qualquer forma, a relevância do que dizemos assume grande significado na 
avaliação de sua qualidade. 
[...] Um texto é um evento em que convergem, além de elementos linguísticos, 
outros de ordem cognitiva e social (ANTUNES, 2010, p. 74). 

 

E nesse limiar que reside a constante discussão sobre os multiletramentos os quais 

estamos imersos. O filtro das regularidades não deve ser abolido, mas é necessário que nos 

atentamos a uma perspectiva crítica de conscientização sobre a linguagem, para além dos 

recursos metalinguísticos, das semioses digitais e eletrônicas. A linguagem é instrumento, meio, 

constitutiva e reveladora de identidade, independentemente de idade, profissão, gênero, 

nacionalidade, corrente teórica e/ou política adotada.  

 
É assim que a linguagem, como atividade socialmente construída, possibilita 
o acesso aos posicionamentos discursivos presentes, de forma explícita ou 
não, nas relações dialógicas que se travam entre as vozes sociais presentes 
(OLIVEIRA, SZUNDY, 2014, p. 192). 

 

É na busca incessante por uma pedagogia dos multiletramentos, como apontaram o 

Grupo de Nova Londres, Rojo e Moura (2012, 2019), destacados inclusive neste trabalho 

acadêmico, entre outros, levando em conta a multiplicidade e variedade das práticas letradas, 

reveladoras dos mais variados sentidos, que se convocam os sujeitos escolares à ressignificarem 

suas práticas, a partir de novas ancoragens e interpretações, funcionais e socialmente 

pertinentes. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou investigar as práticas de ensino de língua portuguesa, na 

Educação Básica do município de Amargosa-BA, e sua(s) relação(ões) com os Estudos do(s) 

Letramento(s), tendo como recorte classes dos anos finais do ensino fundamental (7º e 8º ano) 

em uma escola da rede pública estadual de ensino. Ao indagar-se de que modo se desenvolvem 

tais práticas no devido cenário delimitado, a partir da análise do corpus coletado ficou 

constatado que o ensino de língua materna ainda ocorre de maneira estruturalista, com foco no 

aprendizado gramatical e/ou da modalidade escrita. Sendo esta última modalidade reflexo de 

status na sociedade, o exercício de habilidades de compreensão e produção textual que, algumas 

vezes, escapam das práticas cotidianas, continuam perfazendo o contexto de letramento escolar. 

De tal forma, pode-se conhecer e discutir tais práticas de ensino de língua materna inclusive 

conforme o processo de formação das professoras inseridas no contexto escolar balizado. 

Além da identificação e compreensão das percepções docentes e consequentemente a 

problematização de suas atuações pedagógicas, pode-se discutir fatos ocorridos em sala de aula 

de língua, implícita e/ou explicitamente relacionadas a situações reais em que o conhecimento 

de uma língua implica conhecer também o seu uso social. Essas nuances proporcionaram o 

alcance aos objetivos inicialmente delimitados em tal pesquisa. 

Ao enfatizar certo determinismo e repetição ao domínio do código linguístico, as 

docentes pesquisadas, em suas atuações pedagógicas, acabavam por realçar a visão do modelo 

autônomo do letramento, apresentado por Street (2014) como aquele que promove, revela e 

retoma   as maneiras como a língua é tratada como 

se fosse uma coisa, distanciada tanto do professor quanto do aluno e impondo sobre eles regras 

 

É válido destacar que, diante das tendências contemporâneas a respeito das concepções 

sobre leitura e escrita, ensino de língua materna bem como os processos institucionalizados de 

o sujeito também participa do processo de construção e transformação de sistemas de 

BONINI, 

FIGUEIREDO, 2010, p. 124), o que pode ser explicado inclusive devido as suas formações 

continuadas obtidas após a formação inicial em Letras, mas ambas enfrentam dificuldades em 

transferir tal noção para sua atuação em sala de aula, haja vista resvalarem em diversas 

trabalho cujo fundamento e fim é o di 186). 
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É nítido que o ensino de língua tendo como objeto de trabalho o texto faz parte das ações 

escolares observadas. A grande questão é que esse mesmo objeto ainda seja utilizado como 

pretexto para o tratamento da metalinguagem, sendo este exercício o ponto de chegada para o 

aprendizado do aluno. Nesse sentido, cabe-nos retomar os pressupostos de que a atuação da 

envolvem diversos sujeitos e instrumentos semióticos, que atuam interconectados na/para a 

-105). Daí o olhar mais acurado para as práticas de 

letramento em si, ou seja, os usos sociais das práticas de linguagem constitutivas dos sujeitos. 

Cientes de que a compreensão plural dos usos sociais da linguagem (aqui, remontados 

à leitura e à escrita), cada vez mais revelados nos distintos espaços e tempos em que nos 

apresentamos, nos afirma que o estudo da língua deva ser cada vez mais interacional e 

enunciativo, nós, docentes de língua materna, e aqui ressalto independentemente do nível de 

ensino a qual atuamos, validarmos que: 

 
Quando a prática social estrutura as atividades da sala de aula, o eixo do 
planejamento é a ação. Se, por exemplo, o assunto que afeta a turma é a 
presença do lixão no bairro, há necessidade de definir, com os alunos, o que 
pode ser feito pelo grupo a respeito: uma campanha, para pressionar o poder 
público ou para mobilizar os moradores, está dentro das possibilidades de uma 
classe e certamente envolverá cartazes, entrevistar pessoas na comunidade, 
escrever cartas abertas, abaixo-assinados, inclusive artigos de opinião. É a 
necessidade de agir que determina o gênero a ser mobilizado e, portanto, 
ensinado, não vice-versa. Quando se age pela linguagem em diversas situações 
sociais, os gêneros são mobilizados segundo necessidades imediatas de 
comunicação, assim como segundo determinantes macrossociais (KLEIMAN, 
2008, p. 508). 

 

É nesse limiar do fator social que disseminamos nossas percepções sobre ensino-

aprendizagem de língua. A tentativa das docentes participantes da pesquisa em romper com o 

ensino prescritivo da língua, mapeando informações mas também abrindo espaço para a 

desconstrução sociocultural do conhecimento, em determinadas situações, possibilitou que os 

alunos das turmas interligassem, mesmo que superficialmente, sua língua, à posicionamentos 

críticos sobre seus usos. Problemáticas do tipo como ler, como estabelecer relação entre leitura 

e escuta, para que e como escrever, por exemplo, já enfatizados em documentos curriculares, 

inexequíveis, no momento, aos alunos, mas acessíveis aos docentes, como a própria BNCC, 

requerem as afirmações de Euzébio e Cerutti-Rizzatti (2013) explicitadas nos capítulos iniciais 

deste trabalho, sobre a distinção entre ato de ler e ato de escrever, para ler e escrever, 

propriamente. 
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Paralela a tais visões, argumenta-se o espaço concedido a pedagogia dos 

multiletramentos, que não só deve estar atrelada ao uso das mídias digitais, mas sim entendida 

como a promoção de trazer para a escola os textos do mundo (grifo nosso), cercados de 

semioses, individualidades e temporalidades. Os multiletramentos constituem e desconstituem, 

significam, ressignificam, encontram e desencontram posições autorais e sociais, enfim, 

ascendem a dinamicidade linguística. Por mais que as participantes aqui delimitadas se atenham 

as diversas linguagens, é nítido a existência de ressalvas aos diversos papéis sociais e aos 

domínios existentes fora do espaço escolar, até mesmo do próprio município amargosense, com 

formação interiorana, mas cada vez mais recebendo características, elementos e influências 

globais, por assim dizer, transpassados com e pelo objeto língua. É possível dizer que as reações 

e resoluções de problemas de agora (término da primeira década dos anos 2010), por exemplo, 

nesse mesmo local, apresentam consideráveis distinções de anos anteriores. Esses fatores 

também são levados em conta quando remontamos ao campo da Linguística Aplicada e dos 

Letramentos. Nesse sentido, deparo-me em algumas questões fundamentais, a serem pensadas 

inclusive em novas oportunidades de estudo: Questões como: De que forma a sociedade 

amargosense funciona, linguística e extra- , 

marcado por uma convergência constante entre mídias? Como os sujeitos participam e se 

integram a tal narrativa? Como tais sujeitos contribuem às constituições sociais 

contemporâneas? 

Sem dúvida, tal análise recortada da constituição dos letramentos em aulas de língua 

portuguesa amargosense promoveu, tanto a pesquisadora quanto as docentes envolvidas, 

ponderações quanto às suas atuações pedagógicas, à sua formação científica e mais ainda 

quanto ao relacionamento com pessoas, desconstruindo paradigmas e possíveis estereótipos 

existentes. Por meio deste trabalho, almeja-se que, não apenas à pesquisadora em questão, mas 

também à professores em atuação e em formação, autores de material didático, demais 

pesquisadores, etc., alicerçar demais discussões, tanto no âmbito científico quanto no viés 

acadêmico, sobre o ensino-aprendizagem de língua materna, apresentando questionamentos e 

descrições, aliados à problematizações, a partir de um olhar atento às diversificadas práticas 

sociais da linguagem na contemporaneidade. 
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APÊNDICE A  MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LÍNGUA E CULTURA 

INSTITUTO DE LETRAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Sr. (a) Diretor (a), 

 

Objetivando contribuir com as diversas discussões existentes sobre as práticas de 

letramento e sua relação com o ensino de leitura e escrita estamos desenvolvendo uma pesquisa 

de mestrado inicialmente UM OLHAR REFLEXIVO SOBRE AS PRÁTICAS 

DE LETRAMENTO EM AMARGOSA-BA: DESAFIOS E IMPLICAÇÕES NO 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA  que se propõe a investigar como se desenvolvem 

as práticas de ensino de língua portuguesa e sua(s) relação(ões) com os estudos do(s) 

letramento(s), nos anos finais do ensino fundamental no município de Amargosa-BA. 

Para a realização da pesquisa será necessária a observação de algumas aulas, visando 

observar as metodologias empregadas por professores de Língua Portuguesa no que tange ao 

ensino de leitura e escrita. Além disso, será indispensável, em nossa pesquisa, a análise 

documental de planos de aula e plano pedagógico institucional bem como a aplicação de 

questionários semi-estruturados com os professores da referida disciplina, lotados na 

instituição.  

Portanto, solicitamos a autorização desta instituição para a triagem dos colaboradores, 

e para a aplicação de nossos instrumentos de coleta de dados. O material que será utilizado e o 

contato interpessoal não oferecerão riscos de qualquer ordem aos colaboradores e à instituição. 

Além disso, será garantido sigilo absoluto sobre a identificação dos colaboradores. Os 

indivíduos não serão obrigados a participar da pesquisa e tal participação só ocorrerá com a 

autorização dos responsáveis. Todo o material recolhido será utilizado para fins exclusivos da 
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pesquisa e divulgado na Dissertação de Mestrado Acadêmico no Programa de Pós-Graduação 

em Língua e Cultura (da Universidade Federal da Bahia) de Manuela Solange Santos de Jesus. 

Não haverá nenhum benefício financeiro para o pesquisador nem para os colaboradores da 

pesquisa.  

Quaisquer dúvidas que existirem agora ou depois poderão ser livremente esclarecidas, 

bastando entrar em contato conosco pessoalmente ou através do e-mail e dos telefones já 

disponibilizados nesta diretoria.  

 

 

Eu, _______________________________________________________, pelo presente 

instrumento que atende às exigências legais, representante do 

______________________________________, no município de Amargosa-BA, fui informado 

(a) dos objetivos da pesquisa inicialmente intitulada 

AS PRÁTICAS DE LETRAMENTO EM AMARGOSA-BA: DESAFIOS E 

, de maneira clara e 

detalhada e esclareci minhas dúvidas. Não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do 

explicado, firmo seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância quanto 

à realização da pesquisa, autorizando a pesquisadora Manuela Solange Santos de Jesus a 

divulgar as informações coletadas na sua Dissertação de Mestrado Acadêmico. Uma das vias 

deste termo será arquivada pelo pesquisadora responsável, no Colégio Estadual Santa 

Bernadete a fim de quaisquer outras dúvidas que se fizerem necessárias. 

 

Amargosa-BA, _________ de __________________________ de 2018. 

 

 
  Nome completo (representante da instituição)                        Data 
 

 
 
 
 

  MANUELA SOLANGE SANTOS DE JESUS (pesquisadora responsável) Data 
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APÊNDICE B  MODELO DE CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

Eu,________________________________________________________, ocupante do cargo 

de____________________________ do __________________________________________, 

autorizo a realização da pesquisa inicialmente intitulada 

SOBRE AS PRÁTICAS DE LETRAMENTO EM AMARGOSA-BA: DESAFIOS E 

a ser conduzida sob a 

responsabilidade da pesquisadora Manuela Solange Santos de Jesus; e DECLARO que está 

instituição apresenta infraestrutura necessária à realização da referida pesquisa. Esta declaração 

é válida apenas no caso de haver parecer favorável do Comitê de Ética de Pesquisa vinculado 

a Universidade Federal da Bahia (CEP/UFBA) da e para a referida pesquisa. 

 

 

 Amargosa-BA, _________ de __________________________ de 2018.  

 

 

________________________________________________ 

(Assinatura e carimbo da Instituição

 

 
COLÉGIO ESTADUAL SANTA 

BERNADETE 

 

Rua Benedito Almeida n. 120  Amargosa-BA 
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APÊNDICE C  MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

COPARTICIPANTE 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LÍNGUA E CULTURA 

INSTITUTO DE LETRAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE  

Eu,.......................................................................................................... responsável pelo  

cargo de diretor da instituição Colégio Estadual Santa Bernadete estou ciente e autorizo o (a) 

pesquisador (a) Manuela Solange Santos de Jesus  a desenvolver nesta instituição o projeto 

de pesquisa inicialmente intitulado Um olhar reflexivo sobre as práticas de letramento em 

Amargosa-ba: desafios e implicações no ensino de língua portuguesa. 

Declaro conhecer as Normas e Resoluções que norteiam a prática de pesquisa 

envolvendo seres humanos, em especial a Resolução CNS 466/12, de estar ciente da co-

responsabilidade como instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa, do 

compromisso de garantir a segurança e o bem estar dos participantes da pesquisa aqui 

recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem estar. 

 

................................, ......de.....................de 20..... 

 

 

........................................................................ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional
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APÊNDICE D  MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARTICIPANTE DA PESQUISA) 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LÍNGUA E CULTURA 

INSTITUTO DE LETRAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  PARTICIPANTE DA 

PESQUISA 

 

Prezado participante, 

 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa inicialmente intitulada 

UM OLHAR REFLEXIVO SOBRE AS PRÁTICAS DE LETRAMENTO EM 

AMARGOSA-BA: DESAFIOS EM IMPLICAÇÕES NO ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA

Acadêmico, no Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura na Universidade Federal da 

Bahia, sob orientação da Professora Dra. Denise Maria Oliveira Zoghbi. Nesta pesquisa 

pretendemos investigar como se desenvolvem as práticas de letramento no ensino de língua 

portuguesa nos anos finais do ensino fundamental de uma escola pública de Amargosa-BA. O 

motivo que nos leva a estudar as práticas de letramento no referido município se explica pelos 

diferentes processos de ensino das modalidades oral e escrita e sua interface com os estudos de 

língua, que fazem parte das práticas pedagógicas dos docentes. É válido salientar que, aliada a 

tais pontos, revela-se uma constante preocupação por parte da pesquisadora, em compreender 

que o papel da escola, lugar capaz de estimular o processo de letramento, também dialoga com 

a ideia de que tanto a formação do leitor quanto do escritor é um processo contínuo e interativo. 

O convite a sua participação se deve ao Sr. (a) atuar como docente de língua portuguesa nos 

anos finais do ensino fundamental bem como fazer parte do quadro docente do Colégio Estadual 

Santa Bernadete. Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e Sr. (a) tem plena 
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autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer 

momento. Salienta-se que a recusa em participar de tal pesquisa não acarretará qualquer 

penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo (a) Colégio Estadual Santa 

Bernadete, contudo a sua aceitação e participação é muito importante para a execução da 

pesquisa. Salienta-se que serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações 

prestadas, e, a qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, o Sr. (a) poderá 

solicitar da pesquisadora informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que 

poderá ser feito através dos possíveis meios de contato explicitados neste Termo. 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: aplicação de questionários 

semi-estruturados com docentes de língua portuguesa que atuam nos anos finais do ensino 

fundamental na escola delimitada, observação das aulas de língua portuguesa dos devidos 

docentes bem como possível análise documental (plano pedagógico institucional, planos de 

aula). Com isso, espera-se coletar dados condizentes a proposta da devida pesquisa. Ao final da 

pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, conforme Resolução 

CNS no 466/12, tanto no gabinete 35, sala 141, DFEL  Instituto de Letras da Universidade 

Federal da Bahia, quanto no banco de dados do Grupo Práticas de Letramento em Amargosa-

BA. 

De acordo também com a Resolução 466/12, toda pesquisa possui riscos. Assim, o 

pesquisador deve estar sempre atento aos potenciais riscos que a pesquisa pode acarretar aos 

participantes, em decorrência dos procedimentos da pesquisa, bem como deve esclarecer quais 

medidas de precaução e proteção serão adotadas para minimizar estes riscos.  Porém, salienta-

se que tal pesquisa apresenta um RISCO MÍNIMO. É válido salientar que o trabalho será 

realizado dentro da própria escola, não havendo a necessidade de sair das dependências da 

escola para outro espaço, pois tanto as entrevistas quanto as observações das aulas e a coleta de 

documentos que compõem o contexto institucional, ocorrerão no ambiente escolar. O estudo 

NÃO prejudicará nenhum docente fisiologicamente, psicologicamente ou socialmente, mas 

caso o próprio participante identifique um possível risco, este poderá a qualquer momento 

informar à equipe de pesquisa (pesquisadora responsável e/ou orientadora), a qual será 

devidamente esclarecido, seja oralmente e/ou por escrito, a fim de sanar tal/is risco (s). Para 

participar deste estudo o (a) Sr. (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. 

Caso o (a) Sr. (a) tenha alguma dúvida ou necessite de qualquer esclarecimento ou ainda 

deseje retirar-se da pesquisa, por favor, entre em contato com os pesquisadores abaixo a 

qualquer tempo, por meio dos contatos já disponibilizados na diretoria do colégio.  
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Manuela Solange Santos de Jesus. 

Denise Maria Oliveira Zoghbi (orientadora). 

 

Também em caso de dúvida, o (a) senhor (a) poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia 

(CEPEE/UFBA). O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) busca defender os interesses dos 

participantes de pesquisa. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos 

éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. O Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (CEPEE/UFBA) está localizado na 

Rua Augusto Viana S/N 3ºandar, Bairro Canela, Salvador - BA. Telefone: (71) 3283-7615. E-

mail: cepee.ufba@ufba.br. 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada, podendo ser 

adquirida por meio de contato com a pesquisadora. Seu nome ou o material que indique sua 

participação não será liberado sem a sua permissão. O (a) Sr. (a) não será identificado em 

nenhuma publicação que possa resultar na descoberta de suas informações coletadas, haja vista 

que a pesquisadora irá adotar o mecanismo de preservação e/ou substituição por nomes fictícios, 

pois acredita que o anonimato preserva a identidade dos indivíduos do estudo. Os pesquisadores 

tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira 

(Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente 

para os fins acadêmicos e científicos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em 

duas vias originais, rubricadas em todas as suas páginas, as quais serão assinadas, ao seu 

término, pelo (a) Sr.(a) ou por seu representante legal, assim como pela pesquisadora 

responsável. Uma das vias deste termo será arquivada pela pesquisadora responsável, no 

"Colégio Estadual Santa Bernadete" e a outra será fornecida ao (a) Sr. (a). 

 

Eu, _________________________________________________________________, docente 

de língua portuguesa, portador do documento de identidade ___________________________________ 

fui informado (a) dos objetivos da pesquisa inicialmente intitulada 

SOBRE AS PRÁTICAS DE LETRAMENTO EM AMARGOSA-BA: DESAFIOS E 

IMPLICAÇÕES NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUG , de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar 

minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar. Recebi uma via 

deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 
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Amargosa-BA, _________ de __________________________ de 20__. 

 
 
 
  Nome completo (docente de língua portuguesa)                        Data 
 
 
 
 
  MANUELA SOLANGE SANTOS DE JESUS (pesquisadora responsável) Data 
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APÊNDICE E  MODELO DE QUESTIONÁRIO 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LÍNGUA E CULTURA 

INSTITUTO DE LETRAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

 

Título da pesquisa: Um olhar reflexivo sobre as práticas de ensino de língua portuguesa em 

Amargosa-BA: quais os desafios e as relações com os Estudos do(s) Letramento(s)?38 

Nome da pesquisadora: Manuela Solange Santos de Jesus 

 

QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO 

PERFIL DO DOCENTE: 

Nome:_____________________________________________________________Ident:___ 

Idade: (     ) menos de 25 anos  (     ) de 25 a 35 anos  (   ) de 35 a 45 anos  (      ) de 45 a 60 anos      

(     ) acima de 60 anos 

Instituição em que leciona:_____________________________________________________ 

Série(s) nas quais leciona:______________________________________________________  

Curso (s) de Graduação realizado(s):______________________________________________ 

Ano de conclusão do último Curso de Graduação realizado:____________________________ 

Curso (s) de Pós-Graduação realizado(s):___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ano de conclusão do último Curso de Pós-Graduação realizado:________________________ 

Outro (s) Curso(s) de Formação/Capacitação/Aperfeiçoamento realizado (s) nos últimos 5 

anos:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tempo de docência: (    ) inferior a 5 anos    (    ) entre 5 e 10 anos    (     ) entre 10  e 20 anos    

(       ) superior a 20 anos                   

Jornada de trabalho: (      ) 20h                     (      ) 40h           (        ) mais de 40h 

                                                 
38 O título da pesquisa, já consta neste apêndice, devidamente retificado em relação ao projeto inicialmente 
submetido. 
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TEMA EM PAUTA: 

1) Qual é a sua percepção acerca do ensino de Língua Portuguesa e dos conteúdos relacionados 

a essa área do conhecimento para o desenvolvimento dos sujeitos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2) Qual é a sua visão em relação ao ensino de leitura e escrita no que tange aos conhecimentos 

referentes à língua materna? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Você considera relevante a prática de ensino da Língua Portuguesa na perspectiva dos 

gêneros textuais? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) O que considera ser leitura e escrita? Como desenvolve o trabalho com leitura e escrita em 

suas atuações pedagógicas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Além de utilizar o livro didático, você elabora atividades complementares para os estudantes? 

Em caso afirmativo, qual a relevância desse tipo de complementação, no que tange ao ensino 

de leitura e produção de texto?39 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

                                                 
39 A numeração de tal pergunta já consta, neste apêndice, retificada em relação ao original aplicado com as docentes 
participantes da pesquisa. 
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6) Qual é a sua visão em relação ao ensino e aprendizado de leitura e escrita no contexto escolar 

referente aos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano)? Caso considere importante, de 

que maneira tal percepção é demonstrada aos alunos?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7) Como os alunos são avaliados em relação ao aprendizado de produção de texto aliada a 

própria interpretação textual? Diante dos instrumentos de avaliação utilizados, quais as 

principais constatações obtidas no que concerne ao desempenho dos alunos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8) No caso de resultados não satisfatórios em relação ao desempenho dos alunos, qual (is) ação 

(ões) é (são) tomada (s) a fim de amenizar as dificuldades dos estudantes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9) Que referência (s) bibliográfica (s) você utiliza para complementar o aprendizado e/ou 

amenizar as dificuldades dos alunos em relação as práticas de leitura e escrita?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10) Quais as práticas de leitura e escrita que permeiam o seu cotidiano, para além do espaço 

escolar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11) Diante de seus conhecimentos sobre práticas de letramento, qual (quais) a (s) relevância (s), 

a (s) potencialidade (s) e consequência (s) de tais práticas em sua abordagem pedagógica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

12) O que você entende por multiletramentos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13) Qual a sua visão sobre o trabalho com as mídias digitais na escola no âmbito do trabalho 

com leitura e escrita?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14) Você faz uso das mídias digitais em suas atuações pedagógicas? Se sim, como? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F  MODELO DE ESBOÇO DA PÁGINA DO DIÁRIO DE CAMPO 

 

DATA:_________________________ 

SÉRIE:_________________________ 

PERÍODO:_______________________ 

 

REGISTROS: 

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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ANEXO A  EXEMPLOS DE TEXTOS: INÍCIO DO ANO LETIVO  7º ANO 

 

SOLIDARIEDADE             de Leonardo Brasiliense 

Numa esquina da avenida mais movimentada, às sete da noite, o 
sinal fica verde, entretanto a carroça do papeleiro não se mexe. Os 
motoristas começam a buzinar. O papeleiro agita as rédeas, faz um som 
esquisito com a boca, e nada adianta. O cavalo empacou. Os motoristas, 
já numa fila de incontáveis faróis e buzinas, com o que lhes resta de forças 
depois de mais um dia cansativo e estressante em seus escritórios e 
repartições, gritam, xingam, amaldiçoam. O papeleiro, por sua vez, com o 
que lhe resta de fôlego depois de mais um dia de sol pelas ruas da cidade, 
os braços fracos de abrir lixeiras desde as seis da manhã, desce da 
carroça empunhando um cabo de vassoura e grita, bate, espanca. E o 
cavalo, com o que lhe resta de si depois de mais um dia que ele nem sabe 
que passou, com a fome de hoje somada à de ontem e anteontem que o 
deixam lerdo e confuso, ajoelha-se, de olhos fechados, como quem reza 
para morrer.
 

 

Canção 
 

Tinha um cravo no meu balcão; 
veio um rapaz e pediu-mo 

 mãe, dou-lho ou não? 
 

Sentada, bordava um lenço de mão; 
veio um rapaz e pediu-mo 

 mãe, dou-lho ou não? 
 

Dei o cravo e dei um lenço, 
só não dei o coração; 

mas se o rapaz mo pedir 
 mãe, dou-lho ou não? 

 
In Primeiros Poemas 
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ANEXO B - REGISTROS DO DIÁRIO DE CAMPO: AULAS OBSERVADAS EM TURMA 

DO 7º ANO 

 

 

 

 

B1 
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B2 

 

 

 

B3 
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B4 
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B5 
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ANEXO C  REGISTROS DO DIÁRIO DE CAMPO: AULAS OBSERVADAS EM TURMA 

DO 8º ANO 

 

 
C1 
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C2 
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C3 
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C 3.1 
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C4 
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C 4.1 
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C5 
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ANEXO D  REGISTRO EM DIÁRIO DE CAMPO: COMENTÁRIO EM HORÁRIO DE AC 
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ANEXO E  QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS PELOS PARTICIPANTES DA 

PESQUISA 
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 Docente: 1AM 
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Docente: 2AV 
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ANEXO F  PARECER CONSUBSTANCIADO EMITIDO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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