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LETRAMENTOS MÚLTIPLOS EM (INTER)AÇÃO COM A LITERATURA 

INFANTIL NO ENSINO FUNDAMENTAL: alguns apontamentos sobre as pesquisas 

Buena Bruna Araujo Macêdo1 

Orientadora2 

 

 
RESUMO 

Os processos de alfabetização e letramento tem sido uma temática bastante debatida 

no campo educacional. A temática remete a várias discussões acerca do direito a 

educação, ao mesmo tempo que se revela como uma forma de inclusão social, ao 

trabalhar com habilidades e competências úteis para que o sujeito participe ativa e 

criticamente da vida em sociedade. O presente trabalho tem como objetivo investigar 

como a literatura infantil nos anos iniciais do Ensino Fundamental contribui para os 

processos de letramentos múltiplos das crianças. Tendo em vista que o trabalho com 

a literatura tende a desenvolver no alunado o prazer pela leitura, a oralidade e a 

imaginação. Para isso, são realizadas discussões teóricas sobre letramento, 

alfabetização, letramentos múltiplos e letramento literário. O artigo resulta de uma 

pesquisa qualitativa em andamento, que teve como base teórica os estudos sobre o 

conceito de letramento, suas especificidades e importância para a inserção dos 

indivíduos na sociedade letrada, baseando-se em Ângela Kleiman (1995) e Magda 

Soares (1998 e 2011); sobre  letramentos múltiplos em Roxane Rojo (1998 e 2009) e 

as pesquisas sobre literatura infantil na escola e letramento literário em Marly 

Amarilha (2009) e Rildo Cosson (2006), dentre outros. Diante do exposto, a 

metodologia utilizada na pesquisa está ancorada na abordagem qualitativa em 

educação e na pesquisa exploratória, referenciada por Minayo (2009), assim realizada 

a análise bibliográfica e documental, baseada em Gil (2002) e um mapeamento das 

produções acadêmicas defendidas no Programa de Pós-graduação em Educação 

(PPGED/UFRN)  por meio da consulta ao Banco de Teses da CAPES. Com este 

estudo pode-se concluir que a temática e especialmente o trabalho com a literatura nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, incentiva o desenvolvimento do gosto pela 

leitura na mais tenra idade, contribui para o crescimento da cultura literária na escola 

e para o processo de letramento das crianças 

 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento; Letramentos Múltiplos; Literatura 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os processos de alfabetização e letramento tem sido uma temática debatida no campo 

das pesquisas educacionais (SOARES, 1998; KLEIMAN,1995). A temática remete a várias 

discussões acerca do direito a educação, ao mesmo tempo que se revela como uma forma de 

inclusão social, ao trabalhar com habilidades e competências extremamente úteis para que o 

cidadão participe ativa e criticamente da vida em sociedade. Durante muito tempo, o conceito  

 

 

1 Pedagoga/UFRN, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia - Mestrado Profissional, 

(GEOPROF) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, buenabru@gmail.com. 

 
2 Pedagoga e Mestre pela UFRN. Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, julieiamacedo@gmail.com. 
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de alfabetização foi entendido apenas como a ação mecânica de codificação e decodificação da 

língua portuguesa.  
O aprender a ler e a escrever não se articulava ao uso social da leitura e da 

escrita. Tinha muito pouco a ver com as experiências de vida e de linguagem 

das crianças. A identificação e a decodificação de grafemas e fonemas que 

precisavam ser “ensinados” (transmitidos) e “aprendidos” (memorizados), em 

um determinado tempo escolar, terminavam por ser o objetivo central da ação 

alfabetizadora (SAMPAIO, 2008, p.74). 

 

A partir do momento que se toma consciência que o processo de alfabetização 

promovido pela instituição escolar, não deve se restringir apenas ao aprendizado mecânico de 

uma técnica, mas que deve oferecer aos indivíduos ferramentas para sua plena atuação na 

sociedade abrem-se novos caminhos. A autora Magda Soares no livro “Letramento: um tema 

em três gêneros” (1998) enfatiza que “alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não 

inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever no 

contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse ao 

mesmo tempo alfabetizado e letrado” (SOARES, 1998, p.47). A partir da prática da 

alfabetização na perspectiva do letramento, os professores começaram a propor a utilização de 

diversos materiais didáticos na sala de aula, a fim de promover um aprendizado que favoreça a 

formação dos indivíduos em conformidade com as práticas sociais. Nessa perspectiva, a escola 

assume um papel indiscutível, cabe a ela planejar atividades diversificadas, promovendo 

situações de interação e reflexão, nas quais o alunado seja estimulado a ler e produzir textos 

dos diferentes gêneros, fazer uso de diversos instrumentos e se propor a trabalhar com os 

letramentos múltiplos. 

Portanto, a partir da atuação profissional nos anos inicias do Ensino Fundamental, do 

entrelaçamento com a minha formação e justamente promovendo atividades pedagógicas com 

o intuito de contribuir com os processos de alfabetização e letramento me levam a buscar 

estudar e investigar como o trabalho com literatura infantil nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental contribui para os processos de letramentos múltiplos das crianças. No texto são 

realizadas discussões teóricas sobre letramento, alfabetização, letramentos múltiplos e 

letramento literário. O artigo resulta de uma pesquisa qualitativa em andamento, que teve como 

base teórica autores como Kleiman (1995), Soares (1998 e 2011) nos estudos sobre o conceito 

de letramento, suas especificidades e sua importância para a inserção dos indivíduos na 

sociedade letrada;  Rojo (1998 e 2009) que estuda os letramentos múltiplos e Amarilha (2009) 

e Cosson (2006) que pesquisam a literatura infantil na escola. O artigo apresenta inicialmente 

esta introdução de modo a situar o leitor acerca do tema; problemática e objetivo do estudo; no 

segundo momento há a explanação da metodologia adotada; posteriormente tem-se os 

resultados e discussões; por fim, as considerações finais e referências.  

 

METODOLOGIA 

Diante do exposto, a metodologia utilizada na pesquisa está ancorada na abordagem 

qualitativa em educação e na pesquisa exploratória, referenciada por Minayo (2009), no que diz 

respeito as técnicas de pesquisa ou instrumento para a coleta de dados, foi ealizada a análise 

bibliográfica e documental, baseada em Gil (2002) e além disso, procedemos com o 

mapeamento das produções acadêmicas defendidas no Programa de Pós-graduação em 

Educação (PPGED/UFRN)  por meio da consulta Banco de Teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.  



 

 

11 

 

 

Entendemos que a pesquisa bibliográfica é “desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2008, p. 50). A diferença 

explicita entre a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental está na natureza das fontes. 

Enquanto “a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos 

autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não 

recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os 

objetos da pesquisa” (GIL, 2002, p. 45). Ao revisar a produção bibliográfica acerca do tema de 

pesquisa e gradualmente construir um corpus de análise. Para delinear mesmo que de um modo 

geral, a respeito do cenário local das pesquisas acerca da temática, será realizado um 

levantamento junto a dois bancos de dados oficiais, com o objetivo de realizar a coleta de fontes 

bibliográficas: Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES http://bancodeteses.capes.gov.br/ onde serão pesquisadas dissertações e 

teses defendidas no Programa de Pós-graduação em Educação (PPGED) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no período de 2015 – 2020 (recorte temporal dos 

últimos 5 anos). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Letramento e Letramentos Múltiplos 

A partir dos anos de 1980, o conceito de alfabetização foi ampliado com base nas 

contribuições de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, progressivamente o termo alfabetização 

passou a abranger também o domínio dos conhecimentos que permitem o uso das habilidades 

de leitura e escrita nas práticas sociais. Não basta apenas produzir textos e refletir sobre a base 

alfabética da língua portuguesa, mas é necessário que os indivíduos soubessem usar a língua, 

incorporando ao seu cotidiano. Com essa necessidade pessoal e social a alfabetização passou a 

ser associada ao letramento. Destaca-se que “o fenômeno do letramento, então, extrapola o 

mundo da escrita tal qual ele é concebido pelas instituições que se encarregam de introduzir 

formalmente os sujeitos no mundo da escrita” (KLEIMAN,1995, p.20). Podemos apontar que 

a palavra letramento, assim como a discussão sobre esse conceito, é um aspecto recente no 

Brasil. O termo letramento se desenvolve por volta da segunda metade dos anos de 1980, nos 

discursos de especialistas da área da Linguística e da Educação, por conta da tradução para a 

língua portuguesa da palavra inglesa “literacy”. Conforme pudemos ler em textos da temática, 

essa tradução é realizada na tentativa de ampliar o conceito de alfabetização para o uso da língua 

nas práticas sociais.  A autora Ângela Kleiman (1995) enfatiza que os estudos sobre letramento 

no Brasil,  

 
estão numa etapa ao mesmo tempo incipiente e extremamente vigorosa, 

configurando-se hoje como uma das vertentes de pesquisa que melhor 

concretiza a união do interesse teórico, a busca de descrições e explicações 

sobre um fenômeno, com interesse social, ou aplicado, a formulação de 

perguntas cuja a resposta possa promover a transformação de uma realidade 

tão preocupante, como a crescente marginalização de grupos sociais que não 

conhecem a escrita (KLEIMAN, 1995, p.15). 

 

Entende-se que não basta dominar a escrita e a leitura, a cada dia é exigido dos 

indivíduos não apenas o domínio da tecnologia da leitura e da escrita, mas que saibam fazer uso 

dela no seu cotidiano e nas relações sociais. Neste contexto, o desenvolvimento e a aplicação 

do termo letramento, levaram muitos pesquisadores a distinguir alfabetização de letramento.  

http://bancodeteses.capes.gov.br/
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Então, comumente se usa o termo alfabetização para designar o aprendizado inicial da leitura e 

da escrita e o termo letramento para designar os usos sociais da língua escrita.  

A autora Magda Soares entende que a alfabetização é o “processo de aquisição do 

sistema convencional de uma escrita alfabética e ortográfica” (SOARES, 2004). Em 

contrapartida, o letramento é “etapa inicial da aprendizagem da escrita, como a participação em 

eventos variados de leitura e de escrita, e o consequente desenvolvimento de habilidades de uso 

da leitura e da escrita nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, e de atitudes positivas 

em relação a essas práticas” (SOARES, 2004). Magda Soares (1998) aponta duas dimensões 

para o letramento: a dimensão individual e a dimensão social. 

 
Quando o foco é posto na dimensão individual, o letramento é visto como 

atributo pessoal, parecendo referir-se, como afirma Wagner (1983, p.5), “à 

simples posse individual das tecnologias mentais complementares de ler e 

escrever”.  Quando o foco se desloca para a dimensão social, o letramento é 

visto como um fenômeno cultural, um conjunto de atividades sociais que 

envolvem a língua escrita. Na maioria das definições atuais de letramento, 

uma ou outra dessas duas dimensões é priorizada: põe-se ênfase ou nas 

habilidades individuais de ler e escrever, ou nos usos, funções e propósitos da 

língua escrita no contexto social (SOARES, 1998, p. 67). 
 

Ao considerar a dimensão social do letramento é importante destacar que ele é um 

fenômeno definido em sociedade, reelaborado em cada cultura e mediante a ação do indivíduo. 

O processo de letramento é dinâmico e vivo, em que a significação da ação letrada 

continuamente está sendo construído socialmente pelos membros de uma determinada cultura. 

Ângela Kleiman (1995) ressalta que o letramento seria um conjunto de práticas sociais 

que perpassam a escrita e que há diferentes agências de letramento. 

 
Pode-se afirmar que a escola, a mais importante das agências de letramento, 

preocupa-se não com o letramento, prática social, mas com apenas um tipo de 

letramento, a alfabetização, o processo de aquisição de códigos (alfabético, 

numérico), processo geralmente concebido em termos de uma competência 

individual necessária para o sucesso e promoção na escola. Já outras agências 

de letramento, como a família, a igreja, a rua como lugar de trabalho, mostram 

orientações de letramento muito diferentes (KLEIMAN,1995, p.20). 
 

A diversidade de agências promotoras de letramento que fazem parte da sociedade, 

começam a mostrar que o ensino tradicional, que restringe a alfabetização a mera técnica de 

codificação e decodificação é muito limitado. Neste contexto, o processo de letramento que se 

sugere desenvolver não busca substituir o processo de alfabetização, mas na verdade propõem-

se uma ação complementar e indissociável. A apropriação da língua oral e escrita amplia os 

horizontes dos indivíduos, proporcionando o acesso à informação e condições favoráveis à 

produção do conhecimento. Além disso, o processo de alfabetização promovido pela instituição 

escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental é considerado como um momento crucial, na 

formação de todo indivíduo. Essa etapa relevante da escolarização, oferece aos indivíduos 

ferramentas para a vida e sua ação conjunta com o processo de letramento é de valor 

inestimável. 

Nos últimos anos, no meio acadêmico vem ganhando destaque além da discussão a 

respeito da alfabetização e do letramento, as pesquisas acerca da noção de letramento no plural 

ou letramentos múltiplos; embasado principalmente nos estudos de Roxane Rojo (2009) que  
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busca conceituar as especificidades desse fenômeno ligado as práticas sociais de leitura e 

escrita. No livro “Letramentos múltiplos, escola e inclusão social” Roxane Rojo destaca que  

 
o conceito de letramentos múltiplos é ainda um conceito complexo e muitas 

vezes ambíguo, pois envolve, além da questão da multissemiose ou 

multimodalidade das mídias digitais que lhe deu origem, pelo menos duas 

facetas: a multiplicidade de práticas de letramento que circulam em diferentes 

esferas da sociedade e a multiculturalidade, isto é, o fato de que diferentes 

culturas locais vivem essas práticas de maneira diferente (ROJO, 2009, p. 108-

109).  
 

O trabalho com os letramentos múltiplos na escola é primordial para formação do 

alunado, no que diz respeito às novas exigências sociais de leitura e escrita.  A escola assume 

um papel imprescindível como espaço que consegue reunir uma grande diversidade cultural de 

modo que deve ser capaz de realizar práticas educativas condizentes com o seu alunado. O 

letramento pode variar dependendo de como, onde e de quem o está realizando, tendo em vista 

a diversidade de sujeitos e de contextos, assim é ressaltado o viés cultural do letramento. 

 
A escola de hoje como um universo onde convivem letramentos múltiplos e 

diferenciados, cotidianos e institucionais, valorizados e não valorizados, 

locais, globais e universais, vernaculares e autônomos, sempre em contato e 

em conflito, sendo alguns rejeitados ou ignorados e apagados e outros 

constantemente enfatizados (ROJO, 2009, p. 106-107). 
 

 É primordial que o docente busque conhecer a bagagem cultural trazida pelos alunos 

para que saiba melhor planejar o que trabalhar, como desenvolver, que práticas educativas 

adotar, quais as estratégias que podem facilitar o aprendizado e torná-lo mais contextualizado. 

De Grande; Valsechi (2019, apud STREET, 1984, 1993; KLEIMAN, 1995; BARTON e 

HAMILTON, 2000) aponta que os estudos sobre o letramento permitiram o reconhecimento de 

uma realidade social em que coexistem múltiplos letramentos, não uma única habilidade neutra 

e técnica — mas múltiplas e heterogêneas formas de utilizar a escrita. Diante desse contexto a 

escola precisa valorizar a realidade, permitindo que o aluno possa fazer relações com suas 

próprias vivências. O conhecimento de mundo trazido pelo aluno muitas vezes é desvalorizado 

na escola, é necessário que a educação escolar leve em conta os letramentos múltiplos, 

considerando os letramentos das culturas locais e colocando os alunos em contato com os 

letramentos valorizados e institucionais.  

 

Mapeamento da produção acadêmica (2015 – 2020) 

Após a explanação dos conceitos de letramento e letramentos múltiplos, com o intuito 

de contribuir com o presente estudo e para delinear mesmo que de um modo geral, o cenário 

local das pesquisas acerca da temática, foi realizado um levantamentos junto ao Banco de Teses 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, onde foram 

pesquisadas dissertações e teses defendidas no Programa de Pós-graduação em Educação 

(PPGED) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no período de 2015 – 2020. 

Partimos dos seguintes questionamentos para se debruçar no banco de teses: Os letramentos 

múltiplos estão sendo pesquisados nas teses e dissertações defendidas nos últimos anos no 

Programa de Pós-graduação em Educação (PPGED) da UFRN? E no que se refere ao 

letramento literário? A fim de realizar um mapeamento dessa produção acadêmica produzida  
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no período de 2015 a 2020, optou-se por uma investigação bibliográfica através da consulta do 

Banco de Teses da CAPES. Conforme Antônio Gil trabalha no livro “Como elaborar projetos 

de pesquisa” (2002), a pesquisa bibliográfica é realizada basicamente com o levantamento de 

livros, revistas ou material vinculado por meio eletrônico.  

 O referido banco, disponível no endereço  http://bancodeteses.capes.gov.br/ foi 

acessado no mês de julho de 2021, para refinar as buscas foi definido o período temporal de 

2015 a 2020, além disso, delimita-se as produções do Programa de Pós-graduação em Educação 

(PPGED) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e foram definidas 02 (duas) 

palavras-chaves ou “descritores” de busca: letramento e letramento literário. Ao proceder a 

busca no Banco de Teses foi possível encontrar o seguinte quantitativo de trabalhos por palavra-

chave que está explícito no Quadro 1:  

 

Quadro 1 – Quantitativo de trabalhos encontrados por palavra-chave 

Palavra-chave Número de trabalhos 

Letramento 16 

letramento literário 27 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 
 

Na primeira busca, na qual foi utilizada a palavra-chave “letramento” foram 

localizadas 16 (dez) produções acadêmicas do Programa de Pós-graduação em Educação 

(PPGED) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sendo 7 (sete) teses de 

doutorado:   

Quadro 2 – Quantitativo de trabalhos - descritor letramento 

 Autor Título Ano 

1 SOUSA, Ana 

Claudia Gouveia 

De.  

Formação docente e letramentos: conhecimentos 

mobilizados em um grupo interdisciplinar de professores que 

ensinam matemática e ciências 

2017 

2 BRANDAO, 

Lucila Carvalho 

Leite.  

Ensino de língua portuguesa em projeto de letramento: ler e 

escrever por meio da colaboração, agência e 

interdisciplinaridade' 

2018 

3 BONNEAU, Ana 

Paula Buzetto.  

O uso do audiovisual na percepção sobre a (in)tolerância e a 

violência na escola' 

2017 

4 GALLO, Patricia.  A aprendizagem transmídia na sala de aula: potencialidades 

de letramento midiático' 

2015 

5 SILVA, Dicla 

Naate Da.  

Alfabetizar letrando jovens e adultos da escola pública: 

necessidades da formação docente materializadas em 

conteúdos de formação'  

2019 

6 OLIVEIRA, 

Rebeca Ramos 

Campos De.  

Das necessidades de formação docente à formação contínua 

de professoras da educação infantil'  

2017 

7 VITURIANO, 

Hercilia Maria De 

Moura.  

Formar alfabetizadores em cursos de pedagogia: o que dizem 

os professores formadores?  

2016 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

http://bancodeteses.capes.gov.br/
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O Programa de Pós-graduação em Educação (PPGED) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), criado pela Resolução nº 105/77 – CONSEPE, de 15 de agosto de 

1977, é referência, tem mais de 40 anos de funcionamento, reconhecido nacionalmente pela 

qualidade do trabalho realizado e que alcança conceito 5 em quatro avaliações trienais da 

CAPES/MEC. Além das teses de doutorado foram localizadas 9 (nove) dissertações de 

Mestrado:   

 

Quadro 3 – Quantitativo de trabalhos - descritor letramento 

 Autor Título Ano 

1 RIBEIRO, 

Elizabete 

Siqueira 

Entre a casa e a escola: percurso autoformativo como 

alfabetizadora bilingue de criança surda ? Um estudo 

autobiográfico' 

2020 

2 MEDEIROS, 

Janio Elpidio de.  

Projeto de letramento matemático: indicadores para a 

docência 

2016 

3 MIRANDA, 

Gilvania Lima De 

Souza.  

A oralidade como eixo estruturante da prática 

pedagógica de alfabetizar letrando: pesquisa 

reveladora de necessidades da formação docente 

2019 

4 ARAUJO, Telma 

Maria de Freitas.  

Alfabetizar letrando alunos de turmas multisseriadas 

da educação do campo: que necessidades da formação 

docente? 

2019 

5 GOMES, Luanna 

Priscila da Silva 

Caracterização do letramento matemático: a análise de 

uma experiência na turma do 3º ano do Ensino 

Fundamental 

2015 

6 GOMES, 

Mariana Soares.  

Necessidades formativas de professores alfabetizadores 

de crianças: um estudo de caso no município de Natal '  

2016 

7 FERNANDES, 

Ambrosiana da 

Silva.  

Alfabetizar letrando na EJA: das dificuldades docentes 

à busca de superação' 

2016 

8 SILVA, Jessica 

Lira da.  

Alfabetização de jovens e adultos: representações 

sociais de professores da EJA 

2020 

9 SOUZA, Regia 

Maria Silvestre 

da Silva.  

Práticas pedagógicas e necessidades da formação 

docente: uma odisseia do cotidiano da escola de Ensino 

Fundamental 

2015 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 
 

Ao proceder a segunda busca, dessa vez, utilizando a palavra-chave “letramento 

literário” foram localizadas 27 produções acadêmicas do Programa de Pós-graduação em 

Educação (PPGED) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sendo 10 (dez) 

teses de Doutorado expostas no Quadro 3 
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Quadro 4 – Quantitativo de trabalhos  - descritor letramento literário 

 

 Autor Título Ano 
1 SOUSA, Ana 

Claudia Gouveia 

De. 

Formação docente e letramentos: conhecimentos mobilizados em um 

grupo interdisciplinar de professores que ensinam matemática e 

ciências 

2017 

2 BRANDAO, 

Lucila Carvalho 

Leite.   

Ensino de língua portuguesa em projeto de letramento: ler e escrever 

por meio da colaboração, agência e interdisciplinaridade'  
2018 

3  

GALLO, Patricia. 

  

A aprendizagem transmídia na sala de aula: potencialidades de 

letramento midiático  
2015 

4 QUEIROS, 

Emanuela Carla 

Medeiros De.   

Tecendo saberes sobre a formação inicial em literatura no curso de 

pedagogia: as vozes dos graduandos  
2019 

5 SILVA, Dicla 

Naate da. 
Alfabetizar letrando jovens e adultos da escola pública: necessidades 

da formação docente materializadas em conteúdos de formação  
 

6 MEDEIROS, 

Livia Cristina 

Cortez Lula De. 

O sistema integrado de monitoramento e avaliação do rio grande do 

norte e as políticas de avaliação educacional: da formulação à 

implementação 
 

2020 

7 OLIVEIRA, 

Rebeca Ramos 

Campos De. 

Das necessidades de formação docente à formação contínua de 

professoras da educação infantil 
 

2017 

8 SALDANHA, 

Diana Maria Leite 

Lopes. 

O ensino de literatura no curso de pedagogia: um lugar necessário 

entre o institucional, o acadêmico e o formativo  
 

2018 

9 VITURIANO, 

Hercilia Maria De 

Moura.  

Formar Alfabetizadores em Cursos de Pedagogia: o que dizem os 

professores formadores? 
 

2016 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 
 

Além das teses de doutorado foram localizadas 17 (dezessete) dissertações de Mestrado 

Programa de Pós-graduação em Educação (PPGED): 
 

Quadro 5 – Quantitativo de trabalhos  - descritor letramentos 
 Autor Título Ano 

1 RIBEIRO, 

Elizabete Siqueira  
. Entre a casa e a escola: percurso autoformativo como alfabetizadora 

bilingue de criança surda ? Um estudo autobiográfico'  
2020 

2 Miranda, Gilvania 

Lima De Souza.  
A oralidade como eixo estruturante da prática pedagógica de alfabetizar 

letrando: pesquisa reveladora de necessidades da formação docente 
2019 

3 SILVA, Ana 

Raquel Severiano.  
Escolarização do texto literário no livro didático de língua portuguesa 

(PNLD 2016)  
2016 

4 ARAUJO, Telma 

Maria De Freitas.  
Alfabetizar letrando alunos de turmas multisseriadas da educação do 

campo: que necessidades da formação docente? 
2019 

5 MEDEIROS, Janio 

Elpidio De.  
Projeto de letramento matemático: indicadores para a docência 2016 

7 GOMES, Luanna 

Priscila da Silva.  
Caracterização do letramento matemático: a análise de uma experiência 

na turma do 3º ano do ensino fundamental 
2015 

8 GOMES, Mariana 

Soares.  
Necessidades formativas de professores alfabetizadores de crianças: um 

estudo de caso no município de natal  
2016 
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9 FERNANDES, 

Ambrosiana da 

Silva.  

Alfabetizar letrando na EJA: das dificuldades docentes à busca de 

superação 
2016 

10 FERNANDES, 

Gildene Lima de 

Souza.  

Aprendizes de ficção: a construção de histórias por crianças do Ensino 

Fundamental 
2019 

11 SILVA, Gleidson 

Felipe Justino da.  
Ensino de literatura e a assunção da coautoria por aprendizes do Ensino 

Fundamental 
2020 

12 SILVA, Gilson 

Lopes da.  
História da educação primária na Atenas norte-rio-grandense: das 

escolas de primeiras letras ao grupo escolar tenente Coronel José 

Correia (1829-1929) 

2017 

13 PESSOA, Juliana 

Lopes Da Silva. 
 “horror? Que horror!”: Formação docente e ensino de literatura de 

horror nas séries iniciais do Ensino Fundamental 
2017 

14 SILVA, Jessica 

Lira Da.  
Alfabetização de jovens e adultos: representações sociais de professores 

da EJA 
2020 

15 OLIVEIRA, 

Manoilly Dantas 

de.  

As vozes das crianças sobre o livro de literatura infantil com temática 

indígena: entre o verbal e o visual 
2020 

16 SILVA, Polena 

Valesca de 

Machado E.  

A construção das identidades infantis de gênero por meio da literatura 

infantil na escola' 28/02/2018  
Detalhes 

2018 

17 SOUZA, Regia 

Maria Silvestre da 

Silva.  

Práticas pedagógicas e necessidades da formação docente: uma odisseia 

do cotidiano da escola de Ensino Fundamental 
 

2015 

18 CLEMENTE, 

Vanessa Maria da 

Silva. 

 Leitura e internet: vários caminhos a percorrer em busca deformar 

leitores de literatura no meio impresso e digital 
2015 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 Por meio do mapeamento realizado foram localizados no total 43 trabalhos 

encontrados, 15 (quinze) produções apareceram na busca dos dois descritores, o que demonstra 

que o letramento e o letramento literário, estão inter-relacionados. Além disso, é relevante 

destacar que as produções encontradas foram defendidas no período de 2015 a 2020 e pode-se 

perceber a produção crescente de trabalhos escritos na pós-graduação a respeito dos 

letramentos. Do total de produções acadêmicas encontradas, percebe-se que a concentração das 

produções científicas sobre o tema encontra-se em nível de mestrado.  

 

Quadro 6 – Níveis de cursos do PPGED 

Descritor letramento letramento literário 

Nível 

Mestrado  9 17 

Doutorado 7 10 

Total 16 27 

Fonte: Dados da autora, 2021 

 

A concentração de pesquisas a nível de mestrado indica uma aproximação dos 

instrumentos de pesquisa e algumas análises, mas não há ainda a elaboração teórica o que é 

característico das teses de doutorado. O mapeamento indica ainda a carência de pesquisas a 

respeito do letramento literário em nível de doutorado. Em relação à abordagem metodológica 

escolhida pelos autores dos trabalhos analisados, observa-se que predominou a abordagem  
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qualitativa e em apenas 2 trabalhos utilizou-se uma abordagem quali-quantitativa. Na mostra 

de trabalho percebe-se que foram privilegiados entrevistas e questionários, levantamentos 

bibliográficos, análises documentais e observações participantes. Ocorreram algumas 

particularidades: em alguns trabalhos além da adoção da abordagem qualitativa, foi explicitado 

o uso do estudo de caso e em outros trabalhos foi adotada a pesquisa-ação. Apesar da 

predominância da abordagem qualitativa, a abordagem mista teve uma pequena representação. 

 

 

É importante destacar que as produções acadêmicas encontradas no mapeamento 

demonstram o quanto é recorrente e crescente o número de trabalhos escritos a respeito dos 

processos de letramento. Após a explanação geral da produção acadêmica analisada, a leitura 

da produção encontrada foi primordial para observar que os trabalhos podiam ser organizados 

em 2 (dois) grandes grupos temáticos mais específicos, que são chamados aqui de categorias: 

Produção acadêmica acerca da formação de professores alfabetizadores e Produção acadêmica 

sobre determinada prática alfabetizadora. 

O grupo composto pela produção acadêmica sobre a formação de professores 

alfabetizadores entende que a repercussão dos programas de formação de professores 

alfabetizadores no aprimoramento das práticas pedagógicas de alfabetização é de fundamental 

importância, especialmente em virtude da proposta de alfabetizar letrando para proporcionar a 

formação inicial e continuada dos professores. Neste caso, são os trabalhos que demonstram o 

quanto é fundamental aliar as experiências vivenciadas pelos educadores aos cursos de 

formação.  

O outro grupo composto pela produção acadêmica sobre determinada prática 

alfabetizadora reúne um grupo de trabalhos que se debruça em experiências sejam elas práticas 

pedagógicas ou projeto de ensino que se destacam pelo trabalho de alfabetização do alunado. 

Nestes trabalhos a alfabetização e o letramento são tomados como processos diferentes, mas 

que apesar disso cada um com suas especificidades, são complementares.  

Além disso foi possível identificar nesse mapeamento que quase nenhum trabalho tratou 

especificamente dos letramentos múltiplos e do letramento literário. Por este motivo, no 

próximo tópico haverá a discussão a respeito dos letramentos múltiplos e do letramento literário 

na escola. 

 

Letramento literário 

A partir da prática da alfabetização na perspectiva do letramento, os professores 

começaram a ressignificar a utilização de diversos materiais didáticos na sala de aula, a fim de 

promover um aprendizado que favoreça a formação dos indivíduos em conformidade com as 

práticas sociais. Dentre esses materiais didáticos, situa-se a utilização da literatura infantil, 

instrumento de trabalho comum nos anos iniciais do ensino fundamental, que mediante o 

planejamento do professor pode auxiliar na aprendizagem da leitura e da escrita.  

Os livros de literatura infantil permitem ao docente a articulação de modo criativo e 

lúdico do ensino da base alfabética da escrita com os seus usos nas práticas sociais. Percebe-se 

então que a utilização da literatura nas atividades escolares pode contribuir nos processos de 

alfabetização, letramento e especialmente no letramento literário, de modo a trazer benefícios 

ao alunado. A autora Marly Amarilha em seu livro “Estão mortas as fadas?” destaca o quão 

importante é que 
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lembremos que a leitura é, ainda hoje, uma tecnologia de ponta, pois apesar 

do aparecimento de outras linguagens, nós não a eliminamos, pelo contrário, 

nós a ampliamos e a transferimos para outras manifestações. Hoje, falamos 

em leitura de imagens, leitura do mundo, leitura da TV, leitura do filme, etc., 

sempre leitura (AMARILHA, 2009, p.55). 

 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, período que os discentes estão dando os 

primeiros passos no processo de aprendizagem da leitura e da escrita, de acordo com 

Abramovich “o escutar pode ser o início da aprendizagem para se tornar leitor” 

(ABRAMOVICH, 1997, p. 23). Assim o trabalho com a literatura é importante para formar  

 

 

leitores desde os primeiros anos de vida, além de divertir, ela pode ser uma aliada dos processos 

de alfabetização e letramento, auxiliando nas aprendizagens e estimulando a imaginação, 

curiosidade e criatividade. É necessário que desde cedo a criança seja inserida no “mundo 

letrado”, assim cabe a escola, e principalmente ao professor, proporcionar atividades que a 

literatura possa ser utilizada de modo significativo e planejado. O trabalho com a literatura deve 

buscar aproximações com as vivências dos alunos, instigando o imaginário e as emoções. Neste 

sentido, o contato com o texto literário constitui, uma oportunidade para a formação do alunado, 

Regina Zilberman (2003) pensa a relação entre escola e literatura e sua natureza formativa, 

enfatizando que “a atividade com a literatura infantil – e por extensão, com todo o tipo de obra 

de arte ficcional – desemboca num exercício de hermenêutica” (ZILBERMAN, 2003, p.28). 

As escolas e especificamente os docentes devem buscar através de suas práticas 

pedagógicas propor atividades desafiadoras e promotoras da construção do conhecimento. As 

propostas práticas pedagógicas que buscam promover o processo de alfabetização e letramento 

ganham uma nova roupagem quando se amparam no trabalho desenvolvido com apoio da 

literatura. A “associação da literatura a uma meta pedagógica imediata não é uma ideia nova ou 

uma atitude nova” (AMARILHA, 2009, p.45). A interrelação escola e literatura é histórica, por 

este motivo a presença do texto literário nesse âmbito é algo marcante. Apesar da literatura está 

presente na instituição escolar, é necessário que o professor tenha clareza do trabalho que 

pretende desenvolver de modo a repensar a maneira como esse texto vem sendo lido e 

trabalhado na escola.  

Ao dentro dos letramentos múltiplos, a importância do trabalho dentro da vertente do 

chamado “letramento literário” trabalhado por Rildo Cosson (2007), esse autor defende a 

inserção do alunado no universo da leitura, através do trabalho com a literatura, de modo a ir 

além das capacidades de codificação e decodificação da língua. 

 
Devemos compreender que o letramento literário é uma prática social e, como 

tal, responsabilidade da escola. A questão a ser enfrentada não é se a escola 

deve ou não escolarizar a literatura, como bem nos alerta Magda Soares, mas 

sim como fazer essa escolarização sem descaracterizá-la, sem transformá-la 

em um simulacro de si mesma que mais nega do que confirma seu poder de 

humanização (COSSON, 2007, p. 23).  

 

O autor percebe a conexão entre letramento e literatura, ao abordar a leitura com o 

objetivo de promover o desenvolvimento do letramento literário, através, por exemplo de 

oficinas, projetos de ensino, envolvendo a motivação, a interpretação e preparação dos alunos 

para que eles desenvolvam o gosto pela leitura e não o hábito mecânico de ler.  O letramento 

literário se dá pela literatura, que é para Lajolo (1984), um objeto social que depende de alguém  
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que escreva e alguém que leia. Partindo do conceito de letramento exposto por Cosson (2011) 

e Zappone (2008), podemos, então, ponderar que o letramento literário implica na condição 

daquele que tem capacidade de ler e compreender gêneros literários, e aprendeu a gostar de ler 

literatura. O hábito de ler que se constitui numa “disposição” adquirida pela contínua repetição, 

porém sem significado não faz sentido para o aluno e acaba carregando uma carga negativa. 

Portanto, além de trabalhar para assegurar a apropriação do sistema alfabético, é imprescíndivel 

ter condições para a sua utilização nas práticas sociais. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreendemos que o trabalho com literatura infantil nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental contribui para o processo de letramento. Tendo em vista que a literatura é um 

recurso que se bem trabalhado na escola auxilia os alunos gradualmente a compreender a base 

alfabética da escrita e a utilidade dos textos na vida social. Neste caso, o docente é o responsável 

por fazer a mediação das atividades, planejando e executando situações de aprendizagem, que 

sejam capazes de contribuir para reflexão sobre a língua e não apenas a memorização. Ao 

realizar o mapeamento das produções acadêmicas (teses e dissertações) do Programa de Pós-

graduação em Educação (PPGED)  no período de 2015 – 2020, que têm estudado os processos 

de alfabetização e letramento, além de encontrar uma diversificada produção nessa temática, 

no decorrer da pesquisa, percebeu-se  além do conteúdo já posto, alguns pontos que nos levaram 

aos questionamentos a seguir. Em primeiro lugar, os pesquisadores não têm interesse em 

estudar explicitamente o termo letramentos múltiplos? Em segundo lugar, por que quase 

nenhum trabalho que se debruçou a pesquisar experiências pedagógicas na vertente do 

letramento literário enquanto uma das possibilidades de letramento múltiplo? Tais 

questionamentos são suscitados em virtude do que foi possível mapear, tendo em vista que a 

maioria dos trabalhos acadêmicos encontrados se referem aos processos de alfabetização e 

letramento, destacando programas de formação de professores dentro da vertente do alfabetizar 

letrando ou mesmo se dedicam a estudar práticas exitosas de alfabetização.  

Com o estudo pode-se concluir que a temática e especialmente o trabalho com a 

literatura nos anos iniciais do Ensino Fundamental, incentiva o desenvolvimento do gosto pela 

leitura na mais tenra idade, contribui para o crescimento da cultura literária na escola e para o 

processo de letramento das crianças.  Sabemos que os documentos curriculares defendem que 

a alfabetização deve estar articulada ao letramento dentro de uma perspectiva interdisciplinar, 

entendendo como processos inseparáveis e complementares. Nesse sentido, a literatura infantil, 

quando trabalhada em conjunto com as diferentes disciplinas escolares, além de promover a 

interdisciplinaridade, proporciona o contato entre a criança e a arte, podendo reconhecer outras 

realidades.  
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DO TERREIRO DO COLETIVO CAMARADAS PARA SALA DE AULA: Processo de 

ensino-aprendizagem através da arte da palavra 

Marta Regina da Silva Amorim1 

 

 
RESUMO 

As experiências educativas desenvolvidas pelo Coletivo Camaradas na cidade do 

Crato-CE, vêm contribuindo para ampliar a leitura de mundo de alunos das séries 

finais do Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade de Juazeiro do Norte-

CE. Através deste trabalho, buscaremos compreender como essa experiência pode 

servir de modelo para outras instituições de ensino. O Coletivo Camaradas foi criado 

em 2007 e é formado por artistas, não-artistas, estudantes, professores, pesquisadores, 

ativistas e moradores da Comunidade do Gesso. A atuação deste coletivo na 

comunidade vem contribuindo para transformação social de seus moradores e 

construção de uma nova narrativa de lugar através da arte. A Comunidade do Gesso 

está localizada entre os bairros Centro, Pinto Madeira, Santa Luzia e São Miguel, na 

cidade do Crato, Região Sul do estado do Ceará. O Coletivo Camaradas mantém 

constante diálogo com escolas públicas e universidades da região. Em alguns 

momentos, ministrando oficinas nestes espaços, em outros,recebendo alunos e 

professores dessas instituições na Comunidade do Gesso, que juntos vivenciam 

experiências educacionais e artísticas fora do ambiente escolar institucionalizado. 

Através desse trabalho, poderemos compreender como ocorre o processo de ensino-

aprendizagem em coletivos de artes, e como essas experiências podem contribuir para 

que a educação escolar possa criar estratégias que façam mais sentido para os alunos. 

Utilizaremos como principais referenciais teóricos para este trabalho Paulo Freire, 

Carlos Rodrigues Brandão, Antonio Gramsci, Mikhail Bakhtin, Delory-Momberger e 

Paul Zumthor. Como metodologia de trabalho faremos a pesquisa bibliográfica, que 

será feita através da leitura de livros e trabalhos científicos que abordam o tema 

estudado. Buscaremos tecer um diálogo entre este material bibliográfico, a pesquisa 

documental e a pesquisa de campo, realizada através da observação participante no 

Coletivo Camaradas e em uma escola pública da cidade de Juazeiro do Norte-CE. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Coletivo Camaradas; Arte; Leitura; Educação 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Coletivo Camaradas foi criado em 2007 e é formado por artistas, não-artistas, 

estudantes, professores, pesquisadores, ativistas e moradores da Comunidade do Gesso. A 

atuação deste coletivo na comunidade vem contribuindo para transformação social de seus 

moradores e construção de uma nova narrativa de lugar através da arte. 

A Comunidade do Gesso está localizada entre os bairros Centro, Pinto Madeira, Santa 

Luzia e São Miguel, na cidade do Crato, Região Sul do estado do Ceará. Nas primeiras décadas 

do século XX, este local era utilizado como depósito de pedras de gipsita, que vinham de 

Santana do Cariri, e que seguiam para Fortaleza de trem. Ali surgiu um aglomerado de casas, 

que posteriormente, tornou-se um espaço de prostituição da cidade. Área que passou a ser 

estigmatizada. Inicialmente, por ser vista como local de prostituição e posteriormente, por ser 

vista como local de tráfico de drogas.  

 

1 Mestrado em História (UFAL), e-mail: martareginacontato@gmail.com 
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Este espaço está delimitado por uma linha de trem. Esta referência é fundamental para 

compreensão da separação desse espaço do resto da cidade e do estigma criado em torno da 

linha do trem. Pois, quem morava “da linha do trem pra lá” sofria preconceito por morar na 

zona de prostituição. Atualmente, a maior parte da renda de seus moradores vem de pequenos 

comércios, prestação de serviços e benefícios sociais. Seus moradores em sua maioria são de 

baixa renda, negros e pouca escolaridade.  

Para compreender as bases ideológicas do Coletivo Camaradas é importante 

compreender a trajetória de Alexandre Lucas, fundador do Coletivo Camaradas. Alexandre 

passou sua infância e adolescência na Comunidade do Gesso e aos 15 anos, ingressou na União 

da Juventude Socialista. Essa primeira experiência foi sua porta de entrada para o Partido 

Comunista do Brasil (PCdoB), tendo como base de sua formação política o Marxismo.  

Nos primeiros anos de atuação na comunidade, Alexandre criou atividades pontuais, 

como o dia das crianças e a pipada (nome referente ao ato de soltar pipas). Posteriormente, 

ofereceu várias oficinas de arte na comunidade, que atraíram um número cada vez maior de 

pessoas. 

Após essa experiência inicial, Alexandre viu a possibilidade de contribuir para o 

processo de organização política da comunidade. A partir de então, esse espaço passou a ser 

visto como um laboratório de experiências criativas, com o objetivo de construir uma nova 

narrativa de lugar que servisse de referência para outras comunidades periféricas. 

Entre as atividades desenvolvidas pelo Coletivo Camaradas estão: Trocaria no Gesso 

(feira de sustentabilidade), Higinotecas (pontos de leitura nas mercearias da comunidade), Cine-

Gesso, oficinas de arte, intervenções urbanas e rodas de poesia. Nos últimos anos, as ações 

desenvolvidas no campo da palavra têm ganhado maior destaque. Todas essas ações são 

divulgadas nas redes sociais do Coletivo Camaradas, contribuindo para que outros coletivos de 

artes possam replicar essas experiências em outros espaços.  

O Coletivo Camaradas mantém constante diálogo com Escolas Públicas e Universidades 

da Região do Cariri. Em alguns momentos, ministrando oficinas nestes espaços, em outros, 

recebendo alunos e professores dessas instituições na Comunidade do Gesso, que juntos 

vivenciam experiências educacionais e artísticas fora do ambiente escolar institucionalizado.  

Através desse trabalho, poderemos compreender como ocorre o processo de ensino-

aprendizagem em coletivos de artes, e como essas experiências podem contribuir para que a 

educação escolar possa criar estratégias que façam mais sentido para os alunos. Brandão (2006) 

defende que as experiências em educação desenvolvidas fora do ambiente escolar, possam ser 

utilizadas nesses espaços institucionalizados, contribuindo para a construção de uma educação 

libertadora, democrática e acessível às classes populares. 

Desde 2015, atuo no Coletivo Camaradas como educadora social. Atuar neste Coletivo 

tem contribuído em meu fazer docente, como professora nas séries finais do Ensino 

Fundamental da cidade de Juazeiro do Norte. Com a experiência no Coletivo Camaradas, passei 

a perceber meus alunos de outra forma. Hoje, os vejo como reflexo do contexto social em que 

vivem e sujeitos capazes de intervir de forma criativa em sua realidade social.  

Segundo Paulo Freire (2011), a educação deve ser libertadora, e levar o indivíduo a 

desenvolver uma visão crítica da realidade em que vive, podendo transformar essa realidade 

social. O diálogo entre os sujeitos, seria fundamental neste processo de conscientização social 

do indivíduo, contribuindo para sua libertação do mundo da opressão. Vemos esse trabalho 

como a possibilidade de refletir sobre o processo de tomada de consciência desses alunos 

através das atividades desenvolvidas no ambiente escolar institucionalizado. 

Nos últimos anos, temos utilizado poesias em sala de aula com o objetivo de incentivar 

à leitura e a escrita poética. Ao realizar a oficina intitulada: #soumemoria #souhistoria 
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#soupoesia: a poesia como escrita de si, trabalhamos com a leitura de poesias, construção de 

textos poéticos e a ocupação do espaço urbano através da intervenção Poste Poesia. Pudemos 

perceber o poder transformador da poesia na vida dos alunos, ao aproximar a educação escolar 

das suas práticas sociais. Esses alunos se mostram muito mais envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem.  

 

COLETIVOS DE ARTE: POR UMA ARTE ATIVISTA 

Os autores Renato Rezende e Felipe Scovino (2010) apresentam na obra Coletivos a 

trajetória de alguns coletivos brasileiros, que surgiram nas primeiras décadas do século XX. 

Através do estudo de cinco coletivos, os autores apresentam a diversidade de experiências 

presentes nesses grupos que associam coletivo e arte: “Travamos contato, portanto, com 

diversas formas de como esse termo, “coletivo”, foi e está sendo empregado na história das 

artes visuais brasileiras” (REZENDE; SCOVINO, 2010, p. 13). 

Desde o início desse século, a arte feita para as galerias, que tinha um caráter de cânone, 

passou a ser questionada. Mas foi a partir do movimento de contracultura da década de 1960 

que ela saiu de um pedestal, aproximando-se da vida das pessoas. Novos materiais e suportes 

foram utilizados, com o intuito de experimentação. A arte assumiu um caráter de atuação 

política, saindo das galerias para ganhar as ruas, becos e vielas. 

A partir dos anos de 1990, com a ampliação da internet e redes sociais na década de 

2000 há uma explosão no número de coletivos, virtuais ou não. As redes sociais possibilitaram 

uma maior interação entre artistas que, em muitos casos, estavam “a margem” de um circuito 

oficial das artes: 

 
Situados em uma zona de invenção (e muitas vezes de sobreposição) de 

lugares, práticas e funções para os artistas, os coletivos delimitam um espaço, 

muitas vezes de autogestão ou independência em relação ao mercado, onde a 

criação estética alia-se a uma prática política, seja ela configurada como via 

comercial alternativa ao mercado, manifestação ideológica ou prática 

experimental que dificilmente encontraria lugar no circuito das artes 

brasileiras (REZENDE; SCOVINO, 2010, p. 17). 

 

Nos últimos anos tem-se observado a propagação de coletivos de arte que tem como 

base de trabalho a arte ativista. Um dos trabalhos mais expressivos existentes sobre esse tema 

é a dissertação de mestrado Insurgências poéticas: arte ativista e ação coletiva (1990-2000), 

de André Mesquita, defendida no programa de Mestrado em História Social da Universidade 

de São Paulo em 2008. O autor analisa as “diferentes formas de organização social e o uso das 

táticas e estratégias desenvolvidas por coletivos de arte ativista” (MESQUITA, 2008, p. 16). 

Esse trabalho apresenta um histórico dos movimentos artísticos focados no ativismo 

político e produção coletiva presentes no Brasil e em outros países no século XX. Aponta 

contradições, conflitos e problemas existentes na relação entre coletivos, comunidades, 

movimentos sociais e o sistema de arte. 

No tocante ao Brasil, Mesquita apresenta uma análise sobre o coletivismo artístico e 

suas estratégias de ação ao trabalhar em comunidades e em parceria com movimentos sociais. 

E propõe que a história de coletivos de arte possa ser escrita por quem em seu cotidiano passa 

por essa experiência de construção coletiva, contribuindo para criar novos conceitos sobre 

“ações coletivas que incluem a matéria escura formada por áreas anônimas de produção e de 

distribuição de conhecimento” (MESQUITA, 2008, p. 287). 
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COLETIVO CAMARADAS: ARTE COM E PARA O POVO 

Segundo Alexandre Lucas (2016), fundador do Coletivo Camaradas, a perspectiva de 

atuação do Coletivo Camaradas vê a arte como uma atitude política que sempre está a serviço 

ou da classe dominante ou da classe oprimida, mesmo quando o fazer e pensar artístico não tem 

esse intento. Diante disso, o autor citado critica uma arte que se faz dentro dos ateliês, pois se 

acredita que esta deve fazer parte da vida das pessoas, sendo fundamental pensar um fazer 

artístico que inclua as camadas populares. 

Os membros do Coletivo Camaradas atuam a partir dessa perspectiva, pois buscam, 

dentro do fazer estético-poético e artístico, contribuir para que as camadas populares possam 

ter acesso à arte, que muitas vezes está restrita às elites econômicas e intelectuais. Acreditam 

em um fazer artístico em que o povo não precise estar apenas como público, mas no qual possa 

participar do processo artístico e ou interventivo (LUCAS, 2016). 

As atividades no campo da palavra têm contribuído com o acesso de moradores da 

Comunidade do Gesso à arte. Semanalmente são realizadas rodas de leitura com crianças, 

adolescentes e adultos para que estes tenham acesso a arte poética, ampliando sua leitura de 

mundo: “A leitura de mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 

possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente” (FREIRE, 1989, p. 09). Observamos que, com a experiência da leitura, alguns 

frequentadores desse espaço já se veem como capazes de construir seus próprios textos 

poéticos, que são lidos na roda de poesia. 

A roda de poesia acontece no Terreiro do Coletivo Camaradas. Este Terreiro é um piso 

de cimento, que mede 5x8 metros e é cercado por refletores, representando um importante 

equipamento cultural para a comunidade, pois possibilita a interação entre artistas, moradores 

do Gesso e instituições parceiras.  

Durante a roda de poesia os moradores da comunidade e visitantes utilizam esse espaço, 

como palco, para ler poesia. Esse pode ser visto como um momento performático, pois através 

da presença do corpo em um espaço definido para este fim, a poesia ganha potência através da 

voz do leitor, que se torna intérprete, representando para o público que o aplaude ao final de 

sua apresentação (ZUMTHOR, 1993). 

Além da roda de leitura e da roda de poesia, é realizada, periodicamente, a intervenção 

Poste Poesia. Nesta intervenção são coladas poesias em postes, como forma de ocupação do 

espaço público e incentivo à leitura. Segundo Campbell (2015), a arte no espaço público pode 

trazer importantes reflexões para os sujeitos através do contato com essas obras em seu 

cotidiano contribuindo, inclusive para uma reaproximação entre esse sujeito e o mundo: 

“Através da arte, a cidade passa a ser o lugar de reflexão sobre o ‘estar no mundo’ e, muitas 

vezes, o trabalho artístico desloca o senso comum em relação à própria arte” (CAMPBELL, 

2015, p. 20-21). 

Após a intervenção Poste Poesia, as imagens da ação são postadas em uma página na 

internet também chamada que Poste Poesia. O espaço virtual é um importante instrumento de 

divulgação e disseminação de ideias. Segundo Lévy (1999, p. 245), “o ciberespaço favorece 

justamente a integração em comunidades virtuais independentemente das barreiras físicas e 

geográficas”. Essas comunidades virtuais criam a possibilidade de circulação de ideias de forma 

dinâmica, já que abrem espaço para interação entre grupos. 
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A EXPERIÊNCIA COM A ARTE DA PALAVRA EM SALA DE AULA 

Ao levarmos a experiência educativa desenvolvida pelo Coletivo Camaradas para a sala 

de aula é importante ressaltar que, na Comunidade do Gesso, o conhecimento é construído pela 

interação entre crianças, adolescentes e adultos, seguindo um modelo de educação popular.  

Segundo Brandão (2006), a educação popular surge no Brasil na década de 1960, tendo 

como base a proposta metodológica e emancipatória de Paulo Freire, que propõe desenvolver 

uma educação pautada na valorização dos saberes dos educandos e do seu contexto social. Hoje, 

a educação popular está presente dentro dos movimentos sociais como forma de contribuir para 

a organização popular, igualdade social e emancipação dos grupos historicamente excluídos. 

Para Brandão (2007), a educação, em seu sentido amplo, está presente em todos os tipos 

de sociedade, e no cotidiano das pessoas, se constituindo como prática social, que abrange 

vários tipos de saber: científico, cultural e do cotidiano.  

A educação escolar, enquanto espaço institucionalizado de construção do conhecimento, 

é o espaço de reprodução dos valores políticos e econômicos dominantes, representando a classe 

que a organiza e a mantém. Desta forma, a educação é vista, por essa classe dominante, como 

investimento para qualificação de mão de obra que atenda as demandas do mundo capitalista.  

Aqueles que fazem parte da escola e que estão mais próximos dos alunos, como 

diretores, coordenadores e professores, geralmente, são reprodutores desse projeto de escola 

que atende aos objetivos da classe dominante, na manutenção do pensamento hegemônico de 

sociedade. 

Gramsci (2001), aponta como caminho para construção de uma visão contra-

hegemônica, a atuação de “intelectuais orgânicos” nestes espaços escolares. Esses intelectuais 

seriam responsáveis por contribuir com um novo projeto de sociedade, conectado com as 

classes populares.  

Brandão (2007), propõe que os professores se oponham ao modelo de educação escolar 

imposto pelas classes dominantes. Para o autor, as experiências desenvolvidas pelos 

movimentos sociais podem colaborar para construção de uma escola mais próxima da realidade 

social do educando:  

 
Estes grupos, que geram outros tipos de mestres entre as pessoas do povo, 

geram também outras situações vivas de aprendizagem popular. Eu não tenho 

dúvidas em afirmar que é entre as formas novas de participação popular, nas 

brechas da luta política, que, hoje em dia, surgem as experiências mais 

inovadoras de educação no Brasil. Os professores tradicionais e os tecnocratas 

da pedagogia são cegos para elas, mas é ali que as propostas mais avançadas 

de "educação e vida", "educação na prática", etc., são criadas e testadas. 

(BRANDÃO, 2007, p. 107-108). 

 

Segundo Pilati (2017), a poesia em sala de aula, muitas vezes, é apresentada como uma 

“gênero maior” associado a “cultura erudita”, o que causa estranheza entre os alunos, já que “a 

poesia é, em geral, apresentada aos alunos com uma aura de solenidade que apaga suas relações 

com a vida real das pessoas” (PILATI, 2017, p. 16). Nas oficinas realizadas em sala de aula, 

buscamos tirar a poesia deste lugar sacralizado, a fim de que o aluno se sentisse apto a exercitar 

sua escrita de forma mais espontânea e livre. 

Para construção dos textos poéticos dos alunos foram feitas rodas de conversa com os 

alunos para que estes pudessem narrar suas histórias. A narrativa autobiográfica, como fonte e 

método de investigação, contribui para legitimação de crianças e adolescentes enquanto 

“sujeitos de direito capazes de narrar sua própria história e de refletir sobre ela” (PASSEGGI; 
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NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2016, .p 114). Para as autoras, narrar histórias, por eles vividas, 

colabora para o conhecimento de si através do processo de reflexão e ressignificação de suas 

experiências. 

Cada aluno como sujeito histórico, apresenta sua visão de mundo baseada em sua 

história de vida, que materializa-se através da palavra. Abrir espaço em sala de aula para o 

diálogo entre os alunos e professores é contribuir para que novos aprendizados sejam 

construídos coletivamente. Segundo Bakhtin e Voloshinov (2006), não devemos delimitar a 

linguagem em um sistema de ordem apenas individual:  

 
Na realidade, o ato de fala, ou, mais exatamente, seu produto, a enunciação, 

não pode de forma alguma ser considerado como individual no sentido estrito 

do termo; não pode ser explicado a partir das condições psicofisiológicas do 

sujeito falante. A enunciação é de natureza social (BAKHTIN; 

VOLOSHINOV, 2006, p. 111).  

 

A enunciação caracteriza-se por sua natureza social e ocorre através de uma interação 

dialógica. Esta interação é ativa, gerando novos sentidos a todos que participam do processo. 

Nesse espaço de interação, o discurso do aluno é construído através do discurso dos outros.  

A palavra, enquanto aporte da oralidade ou materializada no texto escrito, colabora para 

que o aluno assuma uma posição de autoria, em meio a pluralidade de discursos em que está 

inserido. Segundo Bakhtin (1997), ao desencadear o gesto de autoria, o sujeito-autor desloca-

se para uma determinada posição discursiva, exercendo a função de autor. Essa função também 

é exercida através da leitura de um texto, pois, quem lê também dialoga com o texto e se 

posiciona diante dele. 

Segundo Azevedo; Chagas; Bazzo (2018), o trabalho com a poesia em sala de aula 

contribuí para o desenvolvimento de competências linguísticas, cognitivas e de compreensão 

textual. Além disso, estimula o imaginário, alarga os conhecimentos culturais, a sensibilidade 

e o afeto, contribuindo com o processo de humanização dos estudantes.  

Para analisar a dimensão política, pedagógica e humanizadora do trabalho desenvolvido 

com a arte da palavra no ambiente escolar, é importante perceber o aluno como sujeito ativo do 

processo. Percorremos este caminho pautados pela essência da educação dialógica de Paulo 

Freire (2011): “Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os homens se educam em 

comunhão, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2011, p. 78). Acreditamos que o 

conhecimento escolar só contribuí para a emancipação humana se for construído pelo diálogo 

entre professor e aluno. 

Após o compartilhamento de suas narrativas, os alunos foram convidados a construir 

seu texto poético e lê-lo para os colegas. Por último, foi realizada a intervenção Poste Poesia, 

na qual os alunos saíram para colar suas poesias pelas ruas do bairro no entorno da escola. Ao 

se perceberem como autores de suas poesias e ocupar as ruas, os alunos puderam experienciar 

o fazer artístico em seu cotidiano, e se perceber como sujeitos capazes de interferir 

positivamente no espaço em que vivem.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio deste trabalho, podemos levantar reflexões sobre a educação popular que 

acontece em espaços não institucionalizados, bem como compreender como o fazer artístico do 

Coletivo Camaradas contribui para que os moradores da Comunidade do Gesso ampliem a sua 

visão social de mundo, enxergando-se como sujeitos capazes de transformar a realidade social 

em que vivem. 
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Observamos que a atuação do Coletivo Camaradas no espaço urbano tem colaborado 

com o processo de conscientização social dos indivíduos que entram em contato com a arte em 

seu cotidiano, podendo gerar novas narrativas dos lugares que historicamente foram 

estigmatizados pela sociedade. 

Outra importante contribuição deste trabalho foi analisar como as experiências 

educativas desenvolvidas pelo Coletivo Camaradas na cidade do Crato, CE, podem colaborar 

para que o ensino formal possa criar estratégias de ensino-aprendizagem que façam mais 

sentido para seus alunos. 

Ao realizar a oficina intitulada: #soumemoria #souhistoria #soupoesia: a poesia como 

escrita de si, onde trabalhamos com a leitura de poesias, construção de textos poéticos e a 

ocupação do espaço urbano através da intervenção Poste Poesia, podemos levantar reflexões 

sobre a dimensão política, pedagógica e humanizadora do trabalho desenvolvido com a arte da 

palavra no ambiente escolar. 

 

REFERÊNCIAS  

AZEVEDO, F.; CHAGAS, L.; BAZZO, J. Pensar a poesia em sala de aula: reflexões didáticas 

para fruir o texto poético. Leitura: Teoria & Prática, São Paulo, v. 36, n. 74, p. 15-30, 2018. 

BAKHTIN, M.; VOLOSHINOV, V.. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 

2006.  

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, Coleção  Primeiros 

Passos, 2007.  

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação popular. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

CAMPBELL, Brígida. Arte para uma cidade sensível. São Paulo: Produções Invisíveis,  2015. 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: 

Cortez, 1989.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 

GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere: os intelectuais. O princípio educativo. Jornalismo. 

Ed. e trad. de Carlos N. Coutinho. Co-edição. de Luiz S. Henriques e Marco A. Nogueira. v. 2 . 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. Trad. Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 1999. 

LUCAS, Alexandre. Entranhamentos: entre arte, estética, política, cultura e educação. 

Disponível em: <camaradas.org/>. Acesso em: 18 mar. 2016. 

MESQUITA, André. Insurgências poéticas: Arte Ativista e Ação Coletiva (1990-2000). 2008. 

429f. Dissertação (Mestrado em História Social) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.  

PASSEGGI, M. C., NASCIMENTO, G. L. S. & OLIVEIRA, R. C. A. M. As narrativas 

autobiográficas como fonte e método de pesquisa qualitativa em Educação. Revista Lusófona 

de Educação, v. 33, p. 111-125, 2016. 



 

 

29 

PILATI, Alexandre. Poesia na sala de aula: subsídios para pensar o lugar e a função da 

literatura em ambientes de ensino. Campinas: Pontes Editores, 2017. 

REZENDE, R. ; SCOVINO, F. Coletivos. Rio de Janeiro: Editora Circuito, 2010. 

ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. Trad. Jerusa Pires Ferreira, Suely Fenerich. 

São Paulo: Cosac Naify, 2007. 

 

 



 

 

30 

MÚSICA NAS AULAS DE LITERATURA: uma proposta de letramento literário no 

ensino médio 

Brenda Luzia dos Santos Nicácio1 

Hilma Liana Soares Garcia da Silva2 

Laura Beatriz de Assis Nunes3 

Naiana Damasco Silva Lima4 

Sanmara Gomes Silva5 

  

 
RESUMO  

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de letramento literário 

com a utilização do gênero canção nas aulas de Literatura no Ensino Médio, 

observando-se a relação das temáticas de variadas canções com o texto literário, o 

leitor e as possibilidades de se trabalhar a literatura numa perspectiva mais atrativa 

para o estudante desse nível de ensino. Esta proposta de trabalho vincula-se ao 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e fundamenta-se 

nos pressupostos teóricos de Todorov (2016), Cosson (2014), Petit (2013), Zilberman 

(2012), Lajolo (2005), dentre outros autores que abordam o ensino da literatura no 

Brasil, o letramento literário, o leitor e sua relação com a leitura literária nas salas de 

aula do Ensino Médio. Diante desses aspectos, fomenta-se a hipótese de que a inserção 

da música nas aulas de literatura poderá favorecer os processos interativos entre 

professor e alunos, propiciar discussões temáticas e motivar para a leitura literária. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Literatura; Letramento literário; Música 

 

 

INTRODUÇÃO 

No contexto escolar, uma parcela de professores relata a dificuldade de se trabalhar com 

os textos literários de forma que eles atraiam os estudantes, embora a literatura, geralmente, 

esteja associada ao trabalho de interpretação textual ou análise de textos fragmentados atrelados 

a atividades focadas no estudo da Língua Portuguesa. Diante desse cenário, o letramento 
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literário é visto como uma prática que fomenta a formação de leitores para que estes tenham 

contato com as obras literárias de forma integral e não apenas restrita ao estudo de resumos de 

obras, fragmentos de textos, sem assegurar a possibilidade de uma interação mais profunda do 

leitor com o mundo literário.  

Nessa perspectiva, Silva (1986, p. 86) declara que 

 
[…] é de competência do educador, entretanto, analisar a adequabilidade, o 

interesse e a motivação para a leitura. Assim, com tais critérios, assegura-se o 

sucesso do livro. Outras informações a respeito da obra ainda são relevantes; 

entre elas, o assunto abordado é adequado para a faixa etária e o nível de 

escolaridade, visto que não se deve ficar apenas com informações exteriores 

contidas no livro, mas saber e conhecer a melhor obra para a turma e até 

mesmo para a escola. 

 

Desse modo, desconstruindo os conceitos arraigados a um condicionamento acerca da 

leitura, esta muitas vezes praticada de forma mecânica e esfacelada com atividades de 

compreensão de texto, o letramento literário surge no intuito de instigar o leitor a se debruçar 

sobre a literatura, aguçando e construindo os sentidos para a obra literária entrelaçada em suas 

práticas sociais. Muito se escuta sobre letramento literário e sua importância. Porém, a sua 

prática em sala de aula é completamente diferente, visto que boa parte dos alunos não lê os 

textos literários de forma prazerosa, mas como uma obrigação. Portanto, o professor necessita 

ser um mediador para que os seus alunos sintam prazer e necessidade de ler. 

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de letramento literário 

com a utilização do gênero canção nas aulas de Literatura no Ensino Médio, observando-se a 

relação das temáticas de variadas canções com os textos literários, o leitor e as possibilidades 

de se trabalhar a literatura numa perspectiva mais atrativa para o estudante desse nível de 

ensino, colaborando, assim, para a formação do leitor literário em um cenário mais interativo.  

Para atingirmos o objetivo supracitado, nossa proposta é alicerçada nas pesquisas de 

teóricos, como Todorov (2016), Cosson (2014), Petit (2013), Zilberman (2012), Jobim (2009), 

Lajolo (2005), dentre outros autores que tratam sobre o ensino da literatura no Brasil, enfocando 

a importância do letramento literário, o leitor e sua relação com a leitura literária nas escolas.  

Para uma melhor compreensão das discussões que serão levantadas, dividimos este 

trabalho em três tópicos. No primeiro, teceremos algumas considerações sobre o ensino de 

Literatura no Ensino Médio em consonância com os aportes teóricos; na segunda parte, 

discutiremos sobre o letramento literário em sala de aula e suas possibilidades de interação entre 

o leitor, o texto e o contexto; a terceira seção apresentará a proposta de inserção do gênero 

canção em interface com a literatura, a partir das práticas de letramento literário e suas 

possibilidades de se trabalhar a literatura numa perspectiva mais atrativa para o estudante desse 

nível de ensino. Por fim, apresentamos nossas considerações finais sobre as contribuições do 

ensino do letramento literário para a formação do leitor, procurando colaborar para que este 

trabalho possa contribuir para a prática dos atuais docentes e em pesquisas futuras na área de 

ensino de Literatura. 

Diante dos aspectos mencionados, a temática exposta neste trabalho se apresenta 

relevante, uma vez que a aplicação de outros artifícios como a música associada à literatura 

pode e deve ser uma nova perspectiva para a formação literária, utilizada como uma estratégia 

para motivar o jovem leitor a ler, discutir e interagir com outros leitores, com as temáticas 

expressas pelas obras canônicas ou contemporâneas e sob a perspectiva do letramento literário 

na sala de aula.  
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O ENSINO DE LITERATURA NO ENSINO MÉDIO 

A literatura é de suma importância para a formação do aluno no Ensino Médio, pois, 

através dela é possível despertar a imaginação e contribuir para que o estudante tenha um senso 

crítico e reflexivo sobre o mundo. Além disso, proporciona as habilidades de ler, escrever, ouvir 

e falar. A literatura também é fundamental para transmitir conhecimentos, resultando em 

aprendizados para o desenvolvimento social dos alunos. Entretanto, a realidade das escolas é 

diferente. Isso se dá não só pelo fato de a literatura ainda ser pouco trabalhada na sala de aula, 

mas também pela forma como ela é ensinada para os alunos. 

De acordo com Zilberman (2012, p. 257), “o impasse do ensino de literatura provém da 

falta de leitura e do modo como os cursos de letras formulam a noção de literatura, encaram-na 

apenas como interventora para a aprendizagem de um outro assunto”. Portanto, podemos dizer 

que a forma como é trabalhada a literatura no ensino básico é reflexo de como ela é abordada 

no ensino superior, fazendo com que os alunos não exerçam a leitura de fato, ou quando isso 

acontece, o ato de ler está mais relacionado aos estudos linguísticos.  

Lajolo (1982) afirma que a literatura presente nas salas de aula segue os pressupostos 

apresentados nas academias, que priorizam aspectos da história da literatura, características das 

escolas literárias, seus representantes e o percurso por eles percorrido para originar as suas 

produções. É o que Soares (2011) intitula de escolarização da leitura literária, que, segundo a 

autora, quando trabalhada de forma fechada e desarticulada com a leitura literária enquanto 

fruição, pode levar ao distanciamento do estudante com o contato efetivo e prazeroso com as 

obras literárias.  

Além disso, para Todorov (2007, p. 27): 

 
Ler poemas e romances não conduz à reflexão sobre a condição humana, sobre 

o indivíduo e a sociedade, o amor e o ódio, a alegria e o desespero, mas sobre 

as noções críticas, tradicionais ou modernas. Na escola, não aprendemos 

acerca do que falam as obras, mas sim do que falam os críticos. 

 

Para o autor supracitado, a forma como é abordada a literatura nas instituições de ensino 

mostra, geralmente, um debate a respeito de determinados textos teóricos sobre algum assunto 

em específico ou serve como pretexto para o estudo de outros assuntos, sem apresentar o 

verdadeiro contato com a obra literária em si. Por esse motivo, o aluno acaba não se 

familiarizando com a literatura propriamente dita, mas sim, com alguma teoria ou crítica. E 

quando há esse contato, o texto literário aparece inserido e fragmentado dentro do livro didático, 

pois como afirmam Jurado e Rojo (2006), esse recurso tem sido o mais utilizado nas salas de 

aula do ensino básico para apresentar os textos literários aos estudantes. Diante desse cenário, 

a fruição literária é posta em segundo plano, pois as atividades propostas não possibilitam de 

forma ampla e livre o ato da reflexão e interpretação do texto, tendo em vista já trazer de forma 

fechada e mecânica questões relacionadas a esses aspectos.   

Dessa forma, podemos afirmar que o ensino da literatura tem se tornado monótono e 

pouco atrativo para os alunos, já que a forma como esse assunto é desenvolvido não se encaixa 

na sua real proposta. Conforme Cosson (2009), a literatura é construída por um polissistema 

que abrange várias manifestações literárias, e esses sistemas precisam ser contemplados nas 

escolas, mostrando todas as ligações da literatura com outras artes e saberes.  

Além dos aspectos já mencionados, é relevante mencionar que, para formar um leitor 

literário na escola, é necessário refletir sobre as escolhas literárias que serão levadas à sala de 

aula, uma discussão pertinente que deve levar em consideração o gosto dos alunos, as temáticas 



 

 

33 

que podem estar atreladas às suas práticas sociais e podem trazer maior significação ao que está 

sendo lido. Nesse sentido, Dalvi (2013, p. 75) nos proporciona a seguinte reflexão: 

 
Os textos literários são apresentados em desarticulação com o mundo da vida, 

com a história e contexto social-econômico-cultural. Principalmente para 

alunos economicamente desfavorecidos, o acesso ao circuito literário é, às 

vezes, tão impensável quanto um cruzeiro para as ilhas gregas. No entanto, a 

escola se esquece de que talvez fosse o caso de apurar o olhar para a análise 

de formas literárias populares como a música que toca nos rádios, a novela, o 

filme de Hollywood, o grafite como poesia visual etc., buscando nessas 

manifestações seus pontos de contato com a dita alta literatura, a fim de mais 

construir pontes que erguer muros. 

 

É perceptível que a autora sente a necessidade de que se oportunize aos estudantes, na 

sala de aula, formas artísticas intrínsecas ao seu cotidiano e que podem ajudar a fomentar a 

leitura da literatura dita clássica, a partir de elementos em comum, tais como temáticas que 

permeiam a história da humanidade, comportamentos de personagens, formas de pensar e de se 

posicionar perante os campos sociais. Desse modo, haveria um entrelaçamento de ideias, 

contextos e construção de sentidos mediante a valorização das preferências artísticas dos 

estudantes e atreladas às proposições literárias pensadas pela escola.  

Diante disso, vemos uma necessidade de tornar essas aulas, a aprendizagem e as práticas 

de leitura literária mais dinâmicas e diferenciadas para, assim, atrair mais o interesse dos 

estudantes, tendo como foco a leitura literária de forma integral e interativa. Posto que a 

literatura é fundamental para a evolução intelectual e pessoal, considerando-se que “a literatura 

pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente deprimidos, nos 

tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender 

melhor o mundo e nos ajudar a viver.” (TODOROV, 2007, p. 76). Afinal, a leitura literária é 

capaz de nos fazer pensar, formular ideias e expô-las para o mundo, nos permitindo ser um 

indivíduo mais ativo em sociedade. 

Portanto, além dos pontos considerados importantes sobre o ensino da literatura em sala 

de aula e dos obstáculos que essa área enfrenta, adentramos no assunto sobre letramento 

literário e sua importância no meio acadêmico a fim de otimizar a capacidade e eficácia da 

leitura e escrita dos estudantes.  

  

LETRAMENTO LITERÁRIO EM SALA DE AULA 

O termo letramento tem origem no inglês literacy, que significa literate. Cy - indica 

qualidade, condição ou estado, isto é, uma habilidade que um indivíduo possui para ler e 

escrever. O termo letramento vem ganhando destaque na área da educação em geral por abordar 

o processo de apropriação mais eficaz da leitura e da escrita atrelado à sua capacidade e 

competência. Portanto, quando mencionamos o letramento no seu contexto geral, estamos 

falando de compreensão e entendimento daquilo que se lê. Para Cosson (2009, p. 11), “trata-se 

não da aquisição da habilidade de ler e escrever, como concebemos usualmente nos processos 

de alfabetização, mas sim da apropriação da escrita e das práticas sociais que estão a ela 

relacionadas” 

Segundo Soares (2004), o termo letramento, assim como o seu real conceito, é recente 

no Brasil. Todavia, o letramento teve sua inclusão na área da educação e das ciências 

linguísticas na metade dos anos 1980. Portanto, seu surgimento se deu pela necessidade de 

configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na área da leitura e da escrita que 
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ultrapassassem o domínio do sistema alfabético e ortográfico.  Com base nesses argumentos, 

podemos destacar que o letramento é o ato de fazer uso social da leitura e da escrita, e não 

apenas codificar e decodificar, mas ir além de compreender variados contextos de produção de 

sentido. Com isso, o indivíduo também consegue ler e atribuir significado ao que leu, 

utilizando-se da leitura e da escrita em sua prática social.  

Além disso, Soares (2004, p. 48) afirma que “há diferentes tipos e níveis de letramento, 

dependendo das necessidades, das demandas do indivíduo e de seu meio, do contexto social e 

cultural”. Vale salientar que a palavra letramento se diferencia do termo alfabetizar devido ao 

modo como tal processo funciona, porém, elas não se tornam indissociáveis. Uma pessoa que 

apenas aprendeu a ler e escrever, mas não se apropriou da leitura como sua prática social, pode-

se afirmar alfabetizada, entretanto não alcançou ainda o nível de letramento adequado.  

Levando em consideração a relevância do letramento para a formação social de um 

indivíduo, podemos destacar também, como uma forma de letramento mais específica, o 

letramento literário. Em linhas gerais, o letramento literário tem como principal função a 

compreensão de textos literários. Em particular, está relacionado ao saber fazer o uso da leitura 

e da escrita de acordo com as demandas sociais, a buscar interagir com a leitura literária e 

construir sentidos a partir dela. É a partir desses pressupostos que Jobim (2009) afirma que a 

literatura é social por natureza, justamente por estabelecer relações entre os leitores, os autores, 

com a língua, os textos e OS contextos sociais.   

Cosson (2009, p. 23) corrobora com Soares (2003, 2004) e Jobim (2009) quando afirma 

que “o letramento literário é uma prática social e, como tal, responsabilidade da escola”. Ao 

fazer essa afirmação, o autor explicita a importância do processo de letramento tal como 

oferecido pela escola, ou aquele que é propagado em sociedade. Nesse sentido, Cosson (2009) 

ressalta que o método de letramento que se faz via textos literários que concebem não apenas 

uma dimensão diferenciada do uso social da escrita é, sobretudo, uma forma de assegurar seu 

efetivo domínio da compreensão da leitura.  

Ademais, é possível observar a preocupação que o autor tem com relação à educação 

literária ofertada no ensino básico. Ele busca evidenciar o quão importante é o letramento em 

sala de aula para que todos tenham uma melhor compreensão da literatura, mediante as 

temáticas que estão entrelaçadas ao meio social. É válido ressaltar que, atrelada a esses 

aspectos, existe uma diversidade de leitores, com seus diferentes modos de ler e de tratar a 

literatura, ou seja, diferentes competências de leitura que podem ser desenvolvidas nas 

chamadas comunidades de leitores (CHARTIER, 1998).  

Concernente a isso, Cosson (2009) afirma que em outros termos, a educação literária 

busca instruir uma comunidade de leitores que saiba reconhecer os laços que unem seus 

membros no espaço e no tempo a partir de práticas de leitura. Nesse sentido, uma comunidade 

pode ser construída na sala de aula e, diante disso, ir além da escola, ultrapassar barreiras, pois 

oportuniza a cada aluno uma maneira própria de ver e viver o mundo.  

 Ainda nesse viés, Paulino e Cosson (2009) alertam que, para que o letramento literário 

ocorra na escola, torna-se fundamental que os estudantes tenham um contato efetivo e constante 

com as obras literárias para que, de fato, possam ocorrer vivências em torno dos textos e, 

consequentemente, um fomento à formação leitora.  

Nessa perspectiva, Petit (2009, p. 16), em sua obra Os jovens e a leitura, ressalta a 

contribuição da leitura na vida de um indivíduo: “Estou convencida de que a leitura, em 

particular a leitura de livros, pode ajudar os jovens a serem mais autônomos e não apenas 

objetos de discursos repressivos ou paternalistas”. Nesse sentido, a autora salienta a importância 

das práticas de leitura para os jovens como forma de obter expressão de sentimentos que os 

levem para caminhos que consigam discernir opiniões próprias de determinado assunto, discutir 
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sobre elas e compartilhar experiências a partir do movimento interativo em contextos variados. 

De acordo com esse pensamento, Filipouski e Marchi (2009, p. 23) acrescentam que: 

 
A leitura literária torna-se mais significativa quando é sucedida de um espaço 

para trocas entre os alunos e deles com o professor, de criações coletivas a 

partir do lido, que valorizem diferentes negociações de sentidos e invistam na 

existência de um ambiente de diálogo como suporte à construção de 

conhecimentos e à liberdade de expressão.  

 

Isso posto, percebemos que é nos processos interativos que a leitura ganha mais sentido, 

ocasionando, por sua vez, formas de potencializar as reflexões em torno dos textos literários, a 

partir de um mergulho nas entrelinhas que os textos nos possibilitam. Isso pode ser mediado 

por práticas de letramento literário de forma efetiva e contínua no ambiente escolar e, por que 

não dizer, também fora dele.  

Desse modo, além dos pontos que mostram a importância das práticas de letramento 

literário nas aulas de literatura, faz-se necessário atrelá-las aos diferentes gostos e preferências 

dos estudantes relacionados à arte. Logo, a inserção da música nessas práticas de leitura torna-

se uma estratégia viável para atrair os jovens e fazê-los desfrutar o prazer estético que os textos 

literários podem provocar, mediante temáticas que podem ser entrelaçadas com o gênero 

canção, como propomos a seguir. 

 

MÚSICA E LITERATURA, UMA PERSPECTIVA PARA O LETRAMENTO 

LITERÁRIO 

No que diz respeito ao ensino da literatura dentro da sala de aula, é possível considerar 

que a disciplina esteja relacionada diretamente às aulas de Língua Portuguesa, sendo assim, o 

conteúdo é exposto apenas como vertente da disciplina. É comum que o livro didático utilizado 

nesse ambiente seja responsável pela repartição dos conteúdos que são aplicados nas aulas, 

dando ênfase regularmente aos tópicos que estão correlacionados ao ensino da língua. Além 

disso, os fundamentos necessários para a assimilação do ensino da literatura realizam-se de 

modo monótono e decorativo.  

Cosson (2009, p. 20) salienta que “para muitos professores e estudiosos da área de 

Letras, a literatura só se mantém na escola por força da tradição e da inércia curricular”.  Nesse 

sentido, podemos considerar que o autor fala a respeito da literatura como obrigação de ser 

ensinada porque está no currículo, sem levar em conta o aprofundamento necessário para a 

construção do letramento literário. Dado isso, é válido destacar que o letramento literário não 

está atrelado apenas às práticas de leitura de textos literários, mas também à compreensão deles 

de forma que seja possível identificar sentidos nesses textos lidos na sala de aula. 

Para Cosson (2009, p. 47): 

 
A literatura é uma linguagem que compreende três tipos de aprendizagem: a 

aprendizagem da literatura, que consiste fundamentalmente em experienciar o 

mundo por meio da palavra; a aprendizagem sobre a literatura que envolve 

conhecimento de história, teoria e crítica; e aprendizagem por meio da 

literatura, nesse caso os saberes e as habilidades que a prática da literatura 

proporciona aos seus usuários. 

 

O autor ressalta que a linguagem da literatura pode ser proveitosa dentro de sala de aula, 

buscando através dos seus ensinamentos a formação de leitores para que estes alcancem a 
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fruição na prática da leitura com o letramento literário. Diante dos aspectos elencados, a 

proposta da utilização do gênero canção relacionado com a literatura dentro de sala de aula 

servirá para provocar de antemão os conteúdos de maneira atrativa, gerando, assim, uma 

expectativa para a captação do letramento literário.  

A fim de discorrer sobre o processo de letramento literário no ensino básico e, mais 

especificamente, nas salas de aula do Ensino Médio, alicerçamo-nos nos procedimentos 

metodológicos desenvolvidos por Rildo Cosson a respeito do desenvolvimento de práticas de 

tratamento da leitura do texto literário.  

Desse modo, a proposta norteada por Cosson (2009) apresenta duas sequências 

exemplares de letramento literário, uma básica e outra expandida. Na sequência básica, são 

trabalhados quatro pontos importantes que estão interligados: motivação, introdução, leitura e 

interpretação. Já na sequência expandida, além dos quatros pontos anteriores, são 

desenvolvidos mais cinco pontos, tais como: primeira interpretação, contextualização (teórica, 

histórica, estilística, poética, crítica, presentificadora e temática), segunda interpretação, 

expansão e experiência reveladora.   

Para a proposta aqui apresentada, por conseguinte, nos deteremos na sequência básica 

como eixo norteador para a inserção da música e suas diversas possibilidades temáticas no 

desenvolvimento das práticas de letramento literário nas aulas de Literatura. De acordo com 

essa vertente, para que o processo de letramento ocorra de forma que desperte o interesse dos 

alunos, é necessária uma motivação que esteja interligada com a leitura literária. Ao delinear 

os enfoques a serem desenvolvidos na sequência por nós escolhida, Cosson (2009, p. 54) 

explica que “ao denominar motivação a esse primeiro passo da sequência básica do letramento 

literário, indicamos que seu núcleo consiste exatamente em preparar o aluno para entrar no 

texto”.  

Mediante isso, essa primeira etapa é de fundamental importância, tendo em vista ser 

uma espécie de provocação para convidar o estudante a adentrar no universo do texto literário. 

Para tal motivação, foi escolhida a música como uma ferramenta para estimular a atenção dos 

alunos, na perspectiva da prática de letramento literário, visto que esse gênero está presente no 

cotidiano do educando, possuindo um caráter de entretenimento, de reflexão e, em alguns casos, 

também de informação. Nesse viés, a música pode instigar o engajamento na discussão de uma 

determinada temática e o desejo de querer conhecer mais a respeito dela por meio da 

contextualização oportunizada pela leitura literária.  

Como escreve Cosson (2009, p. 55), “nesse sentido, cumpre observar que as mais bem-

sucedidas práticas de motivação são aquelas que estabelecem laços estreitos com o texto que se 

vai ler a seguir”. Ou seja, textos que se relacionem com o universo social do aluno, nos mais 

diferentes contextos, de acordo com a pluralidade cultural a estes relacionados,  

Para inserir a música em nossa proposta de letramento literário, como já foi mencionado, 

tomaremos como base a sequência básica desenvolvida por Cosson (2009) e trabalharemos esse 

gênero no primeiro passo da sequência, ou seja, na fase da motivação para a leitura literária. 

Essa escolha justifica-se pela tentativa de atrair o estudante para adentrar na comunidade leitora, 

que pode ser criada na sala de aula e, consequentemente, ampliar o seu repertório cultural, 

mobilizar aspectos artísticos que permeiam o seu cotidiano e não limitar a leitura de textos às 

práticas de estudos linguísticos. Dessa forma, podemos fomentar a construção de sentidos e a 

reflexão intelectual como maneira de atrair mais ostensivamente o interesse dos alunos pelo 

mundo da literatura.  

Como exemplo para essa proposta, podemos citar a canção “Triste Partida” (ASSARÉ; 

GONZAGA, 1964), da qual apresentamos o fragmento a seguir: 
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Setembro passou 

Outubro e novembro 

Já tamo em dezembro 

Meu Deus, que é de nós 

(Meu Deus, meu Deus)” 

 

[...] Eu vendo meu burro 

Meu jegue e o cavalo 

Nós vamo' a São Paulo 

Viver ou morrer 

(Ai, ai, ai, ai) 

Nós vamo' a São Paulo 

Que a coisa 'tá feia 

Por terras alheias 

Nós vamo' vagar 

(Meu Deus, meu Deus). 

 

Nesse sentido, ao iniciar a sequência básica, o professor apresentará em sala de aula a 

canção “Triste Partida”, letra de Patativa do Assaré, interpretada por Luiz Gonzaga, no intuito 

de sensibilizar os estudantes para o tema da música, levando-os a fazer inferências, discutir 

sobre ele e relacioná-lo ao conhecimento de mundo que já possuem sobre o assunto. Além disso, 

a inserção da música terá, nesse processo de motivação, o intuito de despertar o interesse dos 

estudantes para descobrir a vasta possibilidade de sentidos e recursos linguísticos que a 

literatura pode oferecer ao jovem leitor ao adentrar nas páginas de um novo livro.  

Desse modo, pode-se perceber que a etapa de motivação é de suma importância para o 

desenvolvimento da sequência de letramento literário, tendo em vista que irá possibilitar aos 

jovens leitores relacionar o gênero canção com uma obra literária, que lhes será devidamente 

apresentada na etapa seguinte, denominada de introdução. Sobre essa etapa, Cosson (2009, p. 

60) ressalta que: 

 
Apesar de ser uma atividade relativamente simples, demanda do professor 

alguns cuidados. Um primeiro é que a apresentação do autor não se transforme 

em longa e expositiva aula sobre a vida do escritor, com detalhes biográficos 

que interessam a pesquisadores, mas não são importantes para quem vai ler 

um de seus textos. [...] No momento da introdução é suficiente que se 

forneçam informações básicas sobre o autor e, se possível, ligadas àquele 

texto.  

 

Podemos perceber que a introdução da obra literária é, sim, importante, mas não pode 

ser exaustiva, pois deve continuar assegurando o despertar da curiosidade do leitor para ler e 

apreciar o texto literário. Além disso, é necessário que haja uma reflexão sobre como será 

conduzida a leitura da obra que, no caso da nossa proposta, teve como obra selecionada O 

Quinze (2006), da escritora Rachel de Queiroz (1903-2003). Tal escolha se justifica pela 

similaridade da temática enfocada pela cearense com a “Triste Partida”, do tão conhecido artista 

popular Luiz Gonzaga.   

Após as etapas já mencionadas, a saber, motivação e introdução, é hora de propiciar aos 

jovens leitores o deleite da etapa intitulada leitura. Nesse processo, é válido ressaltar que é 

primordial o acompanhamento do professor para mediar o percurso leitor, orientar e não perder 

de vista o objetivo da leitura literária (COSSON, 2009), tendo em vista que essa atividade fará 

parte de uma prática de letramento literário desenvolvida, a priori, no ambiente escolar. No 
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entanto, o processo de leitura pode ser iniciado na sala de aula, por meio de encontros com a 

comunidade leitora, mas pode ter continuidade fora do ambiente escolar, principalmente se o 

livro for extenso.  

Por fim, tão importante quanto as outras etapas, é o momento da interpretação da obra 

literária. Segundo Cosson (2009, p. 64), “a interpretação parte do entretecimento dos 

enunciados, que constituem as inferências, para chegar à construção do sentido do texto, dentro 

de um diálogo que envolve autor, leitor e comunidade”. Assim, consideramos esta etapa como 

sendo um momento plural, um processo interativo de troca de ideias, de discussões sobre o 

texto e de estabelecimento de relações e associações dos aspectos apresentados na música que 

deu início ao processo de letramento literário.  

Desse modo, o aluno poderá fazer a analogia dos aspectos da canção com o texto 

literário, como a semelhança que ambas possuem por terem traços parecidos nas temáticas que 

envolvem o êxodo rural do sertanejo, devido aos problemas enfrentados pela seca; a busca por 

melhoria de vida e a luta contra a fome. Além disso, podem ser relacionados também: o ano em 

que os dois gêneros foram produzidos; o contexto em que foram criados, bem como a 

importância da música para o homem do Sertão. Tudo isso, levando-se em consideração o 

conhecimento de mundo de cada leitor, as vivências que perpassam a história pessoal de cada 

família e as informações que constituem a prática leitora de cada estudante.  

Portanto, a proposta de letramento literário que se apresenta neste artigo visa à 

contextualização e à utilização da interdisciplinaridade entre a literatura e a música, de forma 

que auxiliem na interação dos jovens leitores com os textos literários, atraindo-os para uma 

participação mais efetiva nas aulas de Literatura e fazendo-os compreender que a leitura 

literária pode ser trabalhada de formas diversificadas, utilizando, inclusive, outros gêneros para 

dialogar com as práticas de leitura pela escola apresentadas.    

             

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tomando por base todos os aspectos analisados sobre os impasses que ocorrem  nas 

aulas de Literatura do Ensino Médio, as quais geralmente estão associadas às aulas de Língua 

Portuguesa e, por conseguinte, a práticas de leitura de textos fragmentados contidos no livro 

didático, trouxemos uma proposta de letramento literário como forma de despertar o interesse 

dos alunos para a leitura literária. Na proposição em questão, sugerimos a inserção da música 

em uma sequência básica de letramento voltada para a motivação da leitura do texto literário e 

a formação de leitores.  

Diante dessa proposta estudada sobre a fundamentação teórica principal de Cosson 

(2009), compreende-se que, com a utilização da sequência básica, as aulas de Literatura poderão 

tornar-se mais atrativas e interativas a partir da etapa inicial de motivação, que servirá de ponte 

para a introdução dos textos literários.  Consequentemente, dar-se-á um trabalho mais efetivo 

em torno da leitura e interpretação desse tipo de texto. Sob essa perspectiva, as práticas de 

leitura, em específico o letramento literário, significam, dessa forma, um aspecto 

imprescindível à aprendizagem a ser desenvolvida tanto no âmbito escolar como social. 

Além do que foi mencionado, a partir dos estudos relacionados a essa proposta,  foi 

possível constatar no âmbito do ensino da Literatura uma perspectiva muito pertinente quanto 

à forma da abordagem do letramento literário no que diz respeito à continuidade do 

desenvolvimento da prática leitora e ao estreitamento do contato do estudante com o texto 

literário em sala de aula.  

É válido ressaltar que, neste trabalho, buscamos fazer um aprofundamento específico 

dos estudos sobre a temática em questão. Dessa forma, o primeiro passo foi buscar referências 
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teóricas em prol da relevância da construção dessa proposição de letramento literário em sala 

de aula. Além disso, um conjunto de outras características foi relevante para que chegássemos 

à conclusão da necessidade de adequações acerca da utilização da música nas aulas de Literatura 

no Ensino Médio em prol do trabalho com a leitura literária.  

Tendo em vista a importância da efetivação do processo de letramento literário no 

ambiente da sala de aula, acreditamos que a inserção da música como fator de  motivação da 

leitura de textos literários acrescenta uma maior disposição por parte dos alunos para adentrar 

nesse universo rico de possibilidades que a literatura pode provocar. Outrossim, além de 

oportunizar práticas que consideramos atrativas, o letramento literário pode desempenhar a 

função de instigar o senso crítico do aluno a partir da compreensão e interpretação de uma obra 

literária entrelaçada pelo viés temático que o gênero canção também pode ofertar.    

Por fim, acreditamos ainda que o processo de letramento literário aqui proposto e 

viabilizado inicialmente pela música pode ser uma estratégia eficaz a ser utilizada pelo 

professor nas aulas de Literatura, no sentido de desenvolvimento da prática leitora, de busca de 

encantamento pelo texto literário, tomando como ponto principal os aspectos interativos entre 

estudantes, texto e contexto, valorizando o diálogo, o conhecimento prévio e as experiências 

literárias e de construção de sentidos individuais e coletivas.  
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RESUMO 

O estabelecimento da Alfabetização de Jovens e Adultos-EJA no Brasil enfrenta uma 

série de dificuldades. Isso afeta diretamente e indiretamente as camadas mais 

populares da sociedade que são seu público-alvo. Para além das situações de 

desvalorização dessa modalidade por parte dos governantes, gerando programas que 

mudam de gestão a gestão, impedindo sua consolidação, ainda há os enfrentamentos 

diários para a garantia do acesso ao direito à alfabetização pelos jovens e adultos 

brasileiros no âmbito de cada escola. Pensar no processo de alfabetização na EJA, não 

é apenas convocar os processos de ensino de uma codificação e decodificação da 

linguagem, mas é antes de tudo compreender a linguagem enquanto um instrumento 

cultural de um sistema, de forma a possibilitar um amplo domínio da tecnologia do 

ler e do escrever, além de utilizar a leitura e a escrita nas práticas sociais cotidianas. 

Muitas são as razões para a pouca ou nenhuma condição de alfabetização daqueles 

que hoje necessitam da EJA. Muitos não concluíram ou mesmo acessaram o ciclo 

educacional no período regular. Alguns motivos podem ser elencados: distância da 

escola em relação ao seu local de moradia, a necessidade de ingressar desde muito 

cedo no mercado de trabalho; a gravidez na adolescência; questões financeiras e 

dentre outros fatores que ocasionaram o não acesso à escola. Dessa forma, este 

trabalho tem como objetivo identificar as características da alfabetização da Educação 

de Jovens e Adultos-EJA, dado que, é uma sequência de metodologias que devem ser 

dialogadas com as particularidades dos educandos, dando destaque para a conjuntura 

em que os mesmos estão inseridos. Por parte do educador exercer uma didática 

construtiva e inovadora, que possa proporcionar ao aluno um novo processo de 

formação social, política, cultural e cognitiva se torna de extrema pertinência. A 

pesquisa é de cunho qualitativo, quantitativo e bibliográfico a qual será exposto 

aspectos referentes à alfabetização e as particularidades e características da EJA.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização; Educação de Jovens e Adultos; Perspectiva 

Escolar 
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INTRODUÇÃO  

 A educação oferecida no Brasil é vista como sendo precarizada devido os governantes 

não investirem como deveriam; pois durante o decorre dos anos sucederam constantes 

mudanças no ensino e aprendizagem, ocasionando muitas vezes a evasão dos sujeitos do âmbito 

escolar. Com isso, a Educação de Jovens e Adultos-EJA precisa se adaptar a essas 

transformações, possibilitando ao educador uma especialização a fim de que o mesmo possa 

exercer seu ofício de forma preparada e qualificada, sendo assim, tanto os educandos como os 

educadores precisam de novas políticas públicas e uma formação continuada, afim de 

desenvolver seu papel de agentes transformadores da mudança. No entanto devido á fragilidade 

tanto das instituições de ensino bem como dos que estão inseridos neste espaço, no qual os 

alunos tem a pretensão de obter apenas o diploma de conclusão do ensino médio, não havendo 

nenhuma perspectiva de continuar os estudos e ingressar em uma universidade.  

Silva (2016) discuti que no processo de alfabetização são expostos nos currículos 

metodologia de ensino tradicional, tendo em vista um sistema de ensino analítico e sintético, na 

qual, este mecanismo demonstra para os alunos um ensino-aprendizagem tecnicista, 

desvalorizando os conhecimentos prévios e cognitivos dos alunos, pois o educador é o único 

possuidor do saber, desprezando assim os ensinamentos de mundo do educando.  

O construtivismos se apresenta como um processo de construção de práticas de 

alfabetização que rompem com a perspectiva dos métodos, dado que os professores, 

pesquisadores e técnicos se respaldam nas teorias construtivistas para pensar em propostas 

metodológicas mais adequadas à compreensão da linguagem, como um sistema de ações que 

conjugassem atividades de alfabetização e letramento. Sendo assim, o construtivismo expõe em 

sua linha de ensinamentos a valorização das ações cognitivas e prévias dos discentes, ou seja, 

o educador irá alfabetizar os sujeitos a partir dos conhecimentos já existentes, visto que, o 

professor alfabetizador irá instigar o educando na elaboração do seu próprio saber a partir de 

suas práticas e vivências com o meio social.  

A Educação de Jovens e Adultos-EJA sempre esteve em segundo plano para os 

governantes, mas diante da sociedade contemporânea é necessário pensar e executar um 

currículo direcionado para as vivências e práticas dialógica, afim de que possa atender esse 

público com suas especificidades históricas e culturais.  

Este trabalho proporcionou desenvolver situações que retratam ações; propósitos e 

experiências enriquecedoras para os discentes, tendo como finalidade nos avaliar no processo 

de formação docente. Com isso, a pesquisa permitiu o contato com os discentes da Educação 

de Jovens e Adultos-EJA, possibilitou conhecer; observar e refletir sobre a realidade e os 

motivos que os mesmos estão inseridos nesta modalidade de ensino, pois muitos destes sujeitos 

perpassam por circunstâncias de exclusão do meio educacional, devido à falta de condições 

econômicas e sociais, gerando assim empecilhos no acesso e na permanência no âmbito 

educacional.  

A pesquisa que será exposta é de forma qualitativa, quantitativa e bibliográfica em que 

serão exibidas e correlacionadas com o tema abordado, tendo como base os autores LDB 

(1996), Ajala (2011), Fernandes; Vieira (2014), Oliveira (2015), Campêlo (S.D), Silva M; Silva 

L (S.D) e dentre outros que serão dialogados com os questionários realizados. Pode-se destacar 

que esta experiência proporcionou enquanto estudante muitas reflexões sobre os termos da 

alfabetização de jovens e adultos, assim como, trouxe reflexões construtivas, contribuindo para 

o aprimoramento do conhecimento dos discentes realizadores da pesquisa. 
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PRINCÍPIOS SOBRE A ALFABETIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS-EJA   

Os autores Fernandes, Vieira (2014) relatam que a Educação de Jovens e Adultos-EJA 

é uma modalidade de educação ofertada pelo Governo Federal voltada para pessoas que não 

concluíram seus estudos regularmente, onde permitem aos alunos retomar seus estudos e 

completá-los em menor tempo e, assim, possibilitar a conclusão do mesmo. Seu principal 

objetivo é democratizar o ensino das escolas públicas no Brasil para que todas as pessoas, 

independentemente de cor, gênero, religião e idade, tenham acesso à educação.  

Além disso, segundo Pedrosa (2010) “O público atendido pela EJA é de pessoas comuns 

que não puderam estudar, ou porque não foram atraídas pelo conteúdo escolar, acabaram saindo 

da escola”, ou seja, a EJA surgiu nos anos de 1980, com o intuito de alfabetizar sujeitos que 

por motivos de serem de classes desfavorecidas, se ausentaram da escola para conseguir 

trabalhar para ajudar no sustento da família ou por não ter condições financeiras de frequentar 

uma escola. A educação da EJA surge como um divisor de águas para que população oprimida 

tenha uma educação de qualidade.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394 de Dezembro de 1996, garante o 

acesso à educação tanto do ensino regular, assim como na Educação de Jovens e Adultos – EJA 

“Assim em seu 37º artigo, dispõe que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 

não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria” (LDB, 1996). No seu primeiro inciso discorre que são assegurados de forma gratuita 

aos jovens e aos adultos que não tiveram condições de concluírem no período regular, novas 

oportunidades de ensino, considerando suas características e interesses.  

“Sabemos que os alunos que frequentam o nível de ensino da EJA, possuem pouco 

domínio sobre a leitura e a escrita, todavia, esses jovens vivenciam as mais diversas formas de 

interação em que a escrita e a leitura estão presentes.” (FERNANDES, VIEIRA, 2014, p.6). 

Nesse sentido, voltar às salas de aula não constitui uma tarefa fácil, e muitos dos jovens e 

adultos não querem voltar às mesmas, muitas vezes por vergonha, por sua idade, por medo, e 

dentre outras características. Todavia, “voltar às salas de aula significa, para esses sujeitos, a 

possibilidade de resgatar um direito fundamental de todo cidadão: o direito pleno à educação” 

(OLIVEIRA, 2015, p.19). Uma das coisas mais importantes da educação de jovens e adultos é 

proporcionar ao sujeito sair do analfabetismo, mostrá-lo que é capaz de aprender em qualquer 

idade e estimular o mesmo a prosseguir com seus objetivos de ser alfabetizado e trazer as suas 

vivências para a sala de aula. 

O método de Paulo Freire também é muito utilizado pelos professores da EJA. Os 

docentes aprovam esse método porque contextualiza com a vida do aluno, desenvolvendo assim 

uma aprendizagem significativa. Muitos desses jovens e adultos chegam na EJA na fase pré-

silábica e por esse motivo se acham incapazes de aprender. Entretanto é preciso deixar os alunos 

à vontade, deixando-o que eles errem o quanto for preciso para aprenderem, pois isso faz parte 

do processo de aprendizagem. 

 
[...] o Pré-silábico, nesse período a criança ainda não faz a distinção entre 

desenho e escrita, ou seja, ao desenhar bolinhas e rabiscos ela pensa estar 

escrevendo, é também nessa fase que encontramos o chamado realismo 

nominal, no qual as crianças pensam que coisas grandes se escrevem com mais 

letras e coisas pequenas como menos, outra suposição criadas pelas crianças 

dessa fase é que para elas não se pode escrever uma palavra com letras 

repetidas, elas teriam que escrever com letras diferentes para poder formar 

palavras (CAMPÊLO et al, [S.D], p.3) . 
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A fase inicial das crianças que começam sua escrita fazendo símbolos, que para elas 

representam letras e números, apenas escrevem sem saber o que significa. Com isso ao analisar 

essa hipótese podemos perceber que a escrita dessas crianças é de acordo com o tamanho das 

palavras e quando a mesma vai ler não chegam a acompanhar ponto a ponto e sim de forma 

horizontal, que apresenta neste processo um conjunto de várias letras, que para o educando as 

palavras são postas pelo seu tamanho, que dessa forma, podem ser consideradas [...] “na 

hipótese silábica de quantidade as crianças ao escrever uma palavra colocam uma letra para 

cada sílaba, no entanto estas letras não estão relacionadas com os sons das sílabas” [...] (SILVA 

M, SILVA L, [S.D], p.4), nesta hipótese ocorre à escrita de várias letras, não havendo atenção 

para as características sonoras, outra que pode acontecer é a [...] “hipótese silábica de qualidade 

as crianças ao escrever uma palavra buscam representar cada sílaba com uma letra fazendo o 

registro do som desta sílaba” [...] (SILVA M, SILVA L, [S.D], p. 4) neste tópico o aluno 

apresenta para cada letra uma sílaba, a qual o mesmo não omite nem réplica letras, tende a 

expressar pelo menos a inicial da palavra.  

Assim, um dos métodos mais conhecidos de alfabetização foi realizado nos anos 70 à 

80, sendo conhecido pelo “Método Paulo Freire”. Este se constitui em uma proposta para a 

alfabetização de adultos desenvolvida pelo educador, que criticava o sistema tradicional que 

utilizava a cartilha como ferramenta central da didática para o ensino da leitura e da escrita, no 

processo de alfabetização do sujeito da EJA, bem como nas outras modalidades de ensino, por 

muito tempo foi considerado necessário apenas aprender sobre os métodos da leitura e da 

escrita, ainda em espaços domésticos, ganhando importância apenas quando as escolas 

passaram a se responsabilizar por seu ensino, como uma função típica da mesma. Já o processo 

de letramento é mais amplo, relacionando-se as atividades de leitura e escrita mais cultas e 

ligadas às demandas sociais. 

 
Tanto a alfabetização como o letramento são processos que se complementam, 

estão intrinsecamente inter-relacionados, pois um facilita a aquisição e a 

importância do outro. Compreender a função social da linguagem e ter um 

bom domínio do uso da leitura e da escrita é condição para se ter um bom 

nível de letramento (OLIVEIRA, 2015, p.13). 

 

Portanto, os estudos de alfabetização e letramento na Educação de Jovens e Adultos 

fazem-se necessários de serem realizados, pois a partir deles que serão expostas as diversas 

perspectivas dessa forma de ensino, bem como também se percebe a importância que os 

mesmos têm na formação da língua escrita, onde os sujeitos tenham o saber da experiência, por 

meio do processo da alfabetização e do letramento na sociedade a qual se inserem. A educação 

de jovens e adultos busca também uma educação com autonomia, que valorize o educando e o 

educador, além de condecorar as vivências adquiridas por esses sujeitos para o convívio escolar, 

para que possa haver uma comunicação entre os alunos e os professores.  

 

A PERSPECTIVA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 

A modalidade de ensino destinada para a educação de jovens e adultos abordam muitas 

diferenças do nível regular, mas considerando as inúmeras dificuldades enfrentadas por estes 

sujeitos ao retornarem ao espaço escolar, sejam elas por questões econômicas ou de busca de 

novos conhecimentos, sempre estão ligados à inserção na sociedade, visto que, existe uma 

exclusão e opressão que estão correlacionadas às desigualdades sociais existentes neste país, 

sendo um reflexo de uma educação marginalizada e esquecida nos olhos dos governantes. 

Assim, o processo de alfabetização dos jovens e adultos tem muitas lacunas a serem 



 

 

45 

preenchidas, já que, as escolas e os governos seguem um currículo moldado em metodologias 

tradicionais. Com isso, os alunos da EJA precisam de um processo de alfabetização com um 

olhar mais específico, a partir dos conhecimentos prévios e de novas experiências que possam 

instigar a autonomia e a ampliação da perspectiva de um futuro promissor, pois os mesmos 

devem construir seu senso crítico, na busca de ter novas visões do mundo que os cercam.  

Os sujeitos que participaram desta pesquisa foram alunos das cidades de Serra do Mel-

RN e Upanema-RN, sendo 13 pessoas do primeiro local e 33 da segunda localidade, das séries 

do 6º ao 9º ano do ensino fundamental II e o 3º ano do ensino médio que se disponibilizaram a 

participar deste questionário, dando sua contribuição para esta pesquisa. Dessa forma, será 

possível apresentar as características sobre o local onde reside, sua idade e a situação escolar, 

além do processo de alfabetização dos alunos da EJA, os dados foram coletados nas escolas 

públicas do campo e da cidade. 

 

Gráfico 1:Municípios que Ocorreram a Aplicação do Questionário   

 
Fonte: Autoria Própria (2019).  

  

 Os municípios contém escolas púbicas que atendem o Ensino Fundamental, Médio, 

Técnico Profissionalizante e a EJA, a mesma dispõe de alunos da cidade e das comunidades 

vizinhas, dando destaque maior para essas instituições, visto que, precisam estar atentos as 

especificidades do público atendido, a qual devem proporcionar um ensino que retrate partes 

do seu contexto, disponibilizando professores capacitados para atendê-los.  

O gráfico 2 apresenta o sexo e as idades dos entrevistados que se disponibilizaram em 

fazer parte da pesquisa, sendo 48% do sexo feminino e 50 % do sexo masculino, a qual 2% não 

souberam, em que apresentam idades entre 16 e 49 anos proporcionando assim comparar os 

dados com as distintas fases do processo de alfabetização e de retorno ao espaço escolar.  

 

Gráfico 2: Distribuição do Sexo e da Idade entre Homens e Mulheres 

 
Fonte: Autoria Própria (2019). 
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Os participantes da pesquisa demonstram uma heterogeneidade, na qual expõe que a 

grande parte dos educandos são jovens, segundo os dados citados acima 56% estão centrados 

entre idades de 18 a 24 anos, mostrando que o público atendido por esta modalidade atualmente 

são pessoas mais jovens, que por vários motivos como a repetição das séries e dentre outros 

fatores que ocasiona a saída momentânea destes sujeitos.  

Sabemos que a maioria das pessoas deixa de frequentar os espaços escolares por 

questões financeiras, gravidez na adolescência, repetição das séries, falta de incentivo dos pais 

e professores, isso faz com que os discentes sintam-se desestimulados, fazendo com que 

abandone o meio escolar, a qual depois de passar anos fora da instituição resolve reingressar 

novamente por exigência de seu trabalho e por necessidade de ter o diploma de conclusão do 

ensino médio.  

 

Gráfico 3: O Cenário que o Aluno se Encontra e as Razões do Retorno à Instituição de 

Ensino 

 
Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

Os alunos que frequentam a EJA relataram que a principal ocupação no momento é o 

estudo, porém os mesmos destacam que só estavam no âmbito educacional devido à exigência 

da empresa em que trabalha ou por estar desempregado vendo a instituição como um refúgio 

para a sua inserção no espaço econômico, a qual o gráfico 3 retrata que 48% dos educandos 

estão na escola e 57% necessitam do estudo para adquirir sua independência social e 28% estão 

desempregado, mas 30% retornam há escola por causa do trabalho, justamente por falta de uma  

preparação para exercer a profissão.  

 

Gráfico 4: Estado Civil 

 
Fonte: Autoria Própria (2019).  
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Quanto ao estado civil dos educandos 78% são solteiros, número esse que mostra uma 

defasagem no processo educacional que gera muitas vezes o abandono dos jovens por diversos 

motivos, mas sabemos que muitos deixam de frequentar por não haver interesse dos próprios 

estudos, e é com isso que os mesmos querem ingressar na EJA, por acharem uma modalidade 

de ensino mais fácil e com duração mínima. E apenas 20% são casados, que retrata a realidade 

de muitos que independente de sua situação civil busca concluir este ciclo que é de suma 

importância para o meio social.  

Nas décadas anteriores a educação era restrita, apenas a classe burguesa e a população 

branca era beneficiada com o sistema educacional, a qual os que eram considerados de cor ou 

raça mais escura, não teriam o direito de integrar nos ambientes escolares que após muitos anos 

estes sujeitos vem sendo excluídos das instituições, surgem então leis que estabeleceriam o 

direito e dever do Estado de incluírem todos os cidadãos no âmbito escolar não havendo 

descriminação por sua cor ou etnia.  

 

Gráfico 5:Etnia dos Entrevistados 

 
Fonte: Autoria Própria (2019).  

 

O gráfico 5 está expondo que a população tida como pele mais escura está se inserido 

nos ambientes educacionais, a qual cerca de 59% dos sujeitos considerados pardos estão 

frequentando os espaços educacionais, deixando claro que todos devem ter o direito a uma 

educação de qualidade, não importando a sua cor, pois ambos devem ter a possibilidade de ser 

alfabetizado e estar incluso nos ambientes públicos.  

No gráfico 6 destacamos que 65% residem na zona urbana e 33% na zona rural, com 

isso, pontua-se que o eixo norteador do processo de ensino e aprendizagem perpassa por 

diferentes contextos e situações. Visto que, a maior parte dos educandos que estão no espaço 

urbano tem mais oportunidade e facilidade de se incluir no ambiente escolar do que os jovens 

do campo, que perpassam por inúmeras dificuldades para retomarem aos estudos. 

 

Gráfico 6:Local de Moradia dos Entrevistados 

 
Fonte: Autoria Própria (2019).  
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 A educação perpassa por muitas transformações, que de acordo com o contexto ou a 

realidade histórica reflete no processo educacional. Muitas vezes o distanciamento dos jovens 

do espaço escolar está ligada a questões financeiras, essa realidade é maior no campo, pois 

muitas vezes os mesmos deixam de estudar para trabalhar e ajudar seus pais ou familiares.  

A alfabetização é um processo que requer por parte do educador uma prática pedagógica 

que possa atender todos os alunos que frequentam a sala de aula, a qual as instituições de ensino 

se encontram nos últimos anos superlotadas, tendo o professor que se disponibilizar para 

atender de 30 a 40 discentes dentro da sala de aula, é um número muito elevado para um, único 

educador conseguir alfabetizar todos os alunos, que segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística-IBGE do ano de 2016 cerca de 73,5% frequentam os espaços escolares 

públicos, e segundo dados da Avaliação Nacional da Alfabetização-ANA do ano de 2016 

54,73% dos alunos têm problemas de leitura, ou seja, muitos sujeito que estão nos ambientes 

escolares tem um grande déficit de leitura, devido não haver um ensino e aprendizagem que 

possa atender a grande demanda de alunos nos espaços educacionais. 

 

Gráfico 7: Situação Educacional dos Familiares 

 
Fonte: Autoria Própria (2019).  

 

Ao analisar os dados cerca de 67% dos entrevistados tem familiares que se encontram 

analfabeta, na qual é um grande índice de sujeitos que não conseguiram ter acesso ao sistema 

educacional ou de permanecer nas instituições de ensino, devido as desigualdades sociais que 

estão presentes nestes espaços, mas pode-se salientar que 33% das pessoas não tem parentes 

analfabéticos em sua casa, isso mostra que aos poucos está ocorrendo a recuperação do ensino 

nas cidades, expondo que os mesmos buscam uma melhor condição de vida para os seus 

familiares por meio da educação.  
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Gráfico 8:Tempo de Ausência da Instituição e o Motivo do Abandono Escolar 

 
Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

 Os sujeitos que estão inseridos na EJA tiveram em algum momento que abandonar o 

espaço escolar, na qual enfatizamos no gráfico 8 o número de vezes que os mesmos chegaram 

a abandonar os estudos que foram expostos que 24% e 32% saíram “na maioria dos casos isto 

ocorreu devido à falta de renda familiar e, consequentemente, à necessidade de trabalhar fora” 

(AJALA, 2011, p.32).  

 

Gráfico 9: Aspectos Escolares e a Perspectiva do Ingresso em uma Faculdade 

 
Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

Segundo dados do gráfico 9 que expõe os aspectos dos educandos sobre se pretendem 

continuar os estudos, a qual cerca de 85% dos alunos responderam que pretendem continuar os 

estudos e em torno de 72% deseja ingressar nas universidades, diante disso mostra que os alunos 

do EJA estão dispostos a ter uma graduação em busca de melhores condições de vida, a qual 

depende principalmente do empenho e dedicação dos mesmos, a fim de que possa ser um 

profissional competente e possuidor de conhecimentos, pois faz parte da escola fazer deste 

aluno um ser pensante e aberto para as transformações existentes no âmbito social.  

Então o desenvolvimento dos sujeitos perante as instituições de ensino e o modo como 

tem sido desenvolvida ao longo dos anos tende a uma defasagem, a qual não há uma preparação 

voltada para o espaço educacional, pois há uma grande mudança em todos os espaços 

envolvendo a ciência, mas a educação continua com seu método de ensino no retrocesso, devido 

não haver investimento de políticas públicas voltada para esse espaço, ocasionando assim em 
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um ambiente extremamente precário e marginalizado. A educação precisa ser repensada, na 

busca de contextualizar com as vivências dos educandos e os professores necessitam buscar 

frequentemente uma formação continuada, proporcionando assim um ensino e a aprendizagem 

construtivo e inovador para os educandos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa proporcionou conhecer o processo de alfabetização da educação de jovens e 

adultos, visto que, podemos destacar o quão importante é a profissão docente para a vida dos 

sujeitos e é uma grande lastima ser uma profissão tão desvalorizada e precarizada, pois sabemos 

que se não fosse o ofício docente não existiria educação, por, mas que está educação não seja 

valorizado e não tenha investimentos.  

 Diante das descrições que foram expostas, foi possível observar a diferença da educação 

que era proposta em décadas anteriores, pois os educandos tinham um ensino moldado e nos 

dias atuais houve uma grande modificação, mas essa transformação não atingiu o embasamento 

teórico, pois continuamos com o mesmo ensino tradicional, a mudança que ocorreu foi 

relacionada à postura do educador e educando na sala de aula, visto que, não há por parte do 

educador a satisfação de exercer sua profissão como realmente era pra ser exercida, devido o 

mesmo não ser valorizado, ter baixos salários e ser frequentemente massacrado e desrespeitado 

dentro da sala de aula, então isso ocasiona uma defasagem na educação e um grande índice de 

analfabetismo e de evasões dos alunos nas instituições.  

A educação do Brasil precisa ter uma metodologia de ensino que valorize a realidade 

dos indivíduos que possa retratar as vivências e acontecimentos, a qual nas escolas não há uma 

educação do Brasil, mas se tem uma educação no Brasil, pois todos os métodos de ensino são 

preparados no exterior e posto em prática neste país, o brasileiro costuma copiar um ensino já 

pronto, não havendo uma contextualização com o espaço vivido, por isso, que nos dias atuais 

há um grande número de pessoas analfabetas e que estão fora das escolas. 

Precisamos de uma educação que abrace essa população que se encontra em situação de 

analfabetismo, precisamos pensar e fazer questionamentos do porque estas pessoas não 

conseguiram ser alfabetizados, à qual é necessário entender o fracasso das escolas públicas, 

onde a maioria dos alunos se encontra com déficit de leitura e escrita.  

Então é necessário um movimento de articulação entre a escola e os professores, já que, 

a alfabetização é um processo contínuo e cabe sempre o desenvolvimento de atividades e um 

trabalho pedagógico que valorize e identifique as inúmeras particularidades de cada aluno, ou 

seja, a necessidade de ações mais específicas para alguns sujeitos que fazem parte do processo 

de escrita alfabética. Então podemos expor que esta pesquisa nos auxiliou para que houvesses 

uma grande qualificação para a vida profissional e para a vida acadêmica, desenvolvemos atos 

que viabilizou os saberes e competências necessárias para o desempenho na sociedade; como 

profissional consciente de suas possibilidades e contribuições para a promoção de mudanças 

sociais.   
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO APLICADO. 

1º) Sua ocupação: 

() Desempregado.  () Aposentado.   

() Empregado/assalariado.  

() Estudante.   () Dona de casa.  

2º) Sua idade: 

()16 a 17 anos.  () 18 a 24 anos.  () 25 a 29 anos.   

() 30 a 39 anos. () 40 a 49 anos. () 50 a 69 anos.  

() 70 e + anos. 

3º) Seu sexo:                                        

() Masculino.     () Feminino. 

4º) Estado Civil:  

() Solteiro.  () Casado. () Viúvo. 

5º) Cor ou raça: 

() Branca.  () Negro. () Parda. 

6º) Localidade:                                   

() Zona Urbana.  () Zona Rural.                

7º) Na sua casa tem pessoas analfabéticas? 

() Sim.       () Não. 

8º) Quantas vezes você parou de estudar? 

() 1 vez.             () 3 vezes.               () 5 vezes.                  



 

 

52 

 

 

  

() 2 vezes.         () 4 vezes.                () Nenhuma.  

9º) Motivo de abandono escolar no ensino 

regular dos alunos EJA? 

() Notas baixas. 

() Ajuda nas tarefas domésticas. 

() Necessidade de trabalhar fora. 

() Falta de renda familiar. 

() Não gostava da disciplina e do professor. 

() Outros. 

10º) Motivos de retorno escolar na modalidade EJA? 

() Necessidade de estudo. 

() Por causa do trabalho.  

() Nenhuma. 

11º) Pretende continuar os estudos? 

() Sim. 

() Não. 

12º) Pretende ingressar numa universidade? 

() Sim. 

() Não.  
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RESUMO 

A modalidade oral faz-se crucial para o desenvolvimento de discentes competentes 

comunicativamente. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz competências 

e habilidades também voltadas a essa modalidade. Este estudo investiga os preceitos 

da BNCC direcionados ao letramento oral e procura compreender as melhores 

metodologias norteadas pelo documento que trabalhem com essa modalidade, 

trazendo como fundamentação teórica as contribuições de Ferreira Junior (2020), 

Marcuschi (1997) e outros autores que pesquisam a respeito do ensino de língua 

portuguesa e do letramento oral em sala de aula, como Antunes (2003), Carvalho e 

Ferrarezi (2018). O procedimento metodológico, desse modo, constitui-se de uma 

etapa bibliográfica e documental, principalmente, quanto às competências e 

habilidades previstas na BNCC relacionadas à oralidade, a fim de se compreender 

quais são as melhores estratégias voltadas às práticas de letramento da modalidade 

oral. Nesse sentido, ao fundamentar a base teórica, faz-se necessário abordar as 

similaridades e diferenças entre a fala e a escrita, discutindo também sobre a 

diversidade dos tipos de gêneros da oralidade, para que o aluno saiba se expressar em 

diferentes situações cotidianas, uma vez que este aluno, por exemplo, tem de saber 

argumentar, respeitar a fala do outro e descrever as experiências vividas, bem como 

debater sobre temas interessantes em diferentes interações discursivas, além de revelar 

corretamente o uso da entonação, pausas e objetividade no ato da fala. É crucial 

também que compreenda o fenômeno da variação linguística respeitando a 

diversidade e combatendo o preconceito linguístico. Apesar de que certas indagações 

não tenham respostas pré-estabelecidas, diretas e/ou conclusivas, considerando o grau 

de pluralidade da modalidade oral, esperamos que este estudo possa contribuir para 

uma compreensão maior da potencialidade desta modalidade, tornando-a ainda mais 

eficiente nas práticas escolares. 
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INTRODUÇÃO 

 

A modalidade oral faz-se crucial no que diz respeito à construção de uma sociedade 

organizada e evoluída. Através da fala, foi possível que os seres humanos se reunissem no que 

hoje chamamos de cidade e tratassem da política, do comércio. do trabalho etc. A escrita surgiu 

posteriormente com o intuito de que os seres humanos pudessem comunicar-se, de representar 

a fala, mas também com o de guardar documentos históricos para sempre, sendo uma forma de 

eternizar os feitos.  

Muitas escolas ocupam-se, principalmente, de ensinar as regras da modalidade escrita 

aos seus alunos, tratando de questões ortográficas, sintáticas, classificatórias, às vezes, 

deixando a questão da oralidade de lado. Mesmo que a modalidade oral não seja menos 

importante, a ela não é dado o devido valor. Ou seja, a modalidade oral não está sendo vista 

como uma das principais formas comunicativas que possui suas próprias regras que devem ser 

aprendidas para que haja uma comunicação eficiente. 

Os alunos, em geral, comunicam-se através da fala todos os dias. Logo, por que seria 

necessário estudar sobre a oralidade? Os estudantes não possuem domínio de todos os âmbitos 

desta modalidade. É importante que eles possuam uma boa dicção, bom tempo de respiração, 

que utilizem de forma correta a linguagem corporal para conciliar com sua fala e saibam se 

comunicar através dos gêneros textuais que estão habituados como a conversa, o chat e os que 

não estão como o seminário, entrevista, debate etc.  

Para garantir que a educação dos discentes possa abarcar a questão da oralidade foram 

criados documentos oficiais que assegurem a importância do ensino da modalidade oral nas 

escolas. Dentre esses documentos, é possível citar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), Os Parâmetros curriculares nacionais (PCN’s), a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), entre outros.  

A BNCC apresenta as competências e habilidades da educação básica, das áreas do 

conhecimento e dos componentes curriculares que os alunos brasileiros devem desenvolver, 

conduzindo a forma de ensino-aprendizagem no país. Este documento possui caráter normativo, 

ou seja, suas proposições devem ser seguidas legalmente por todos os profissionais da educação 

básica. A BNCC abarca quatro eixos da Língua Portuguesa: Oralidade, Leitura/escuta, 

Produção de textos e Análise linguística/semiótica. Dessa forma, a aprendizagem da 

modalidade oral é dada como crucial para a construção de um estudante competente 

linguisticamente.  

Este trabalho analisa de que forma a questão da oralidade é apresentada na BNCC e 

propõe meios de se aplicar as habilidades e competências orais no contexto da sala de aula. 

Sabe-se que é extremamente necessário expressar-se por meio da fala com eloquência, com 

objetividade e com adaptação linguística nas diversas situações orais especificas do cotidiano. 

Através do domínio da oralidade, o aluno poderá ser um melhor profissional que compreende 

e respeita a fala dos outros e se faz ser entendido por todos. Desse modo, torna-se 

imprescindível buscar melhores metodologias para o ensino da oralidade nas escolas, seguindo 

as normas de um dos principais documentos que rege a educação no Brasil. Para se apresentar 

tais metodologias, utilizou-se autores como Ferreira Junior (2020), Marcuschi (1997), Antunes 

(2003), Carvalho e Ferrarezi (2018). Inicialmente buscou-se mostrar a importância do ensino 

da oralidade através da exposição do seu uso no cotidiano e de seu foco na BNCC, 

conceituando-se também o que seria tal documento e qual sua estrutura. Depois, mostrou-se um 

pouco sobre a oralidade no sistema educacional e sua perspectiva funcional da linguagem. Em 

seguida, de que forma a modalidade oral deve ser trabalhada na sala de aula.  Após isso, expôs-

se como a BNCC abarca a questão da oralidade e construiu-se então metodologias voltadas para 
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a modalidade oral fundamentadas nos autores e no documento anteriormente falados. O artigo 

é voltado para a pesquisa bibliográfica e documental. 

 

O PERCURSO DA ORALIDADE NO SISTEMA EDUCACIONAL 

 

     A escrita trouxe inúmeras contribuições, entretanto como era privilégio de poucos, 

ela passou a ser uma identificação separadora entre os que sabiam e os ignorantes, os 

"civilizados" e os que estavam à margem. A procura por capacitação, visto a necessidade de 

atender as normas sociais através da escrita, levou os governos a adotarem uma postura 

alfabetizadora institucionalizada, segundo Carvalho e Ferrarezi (2018, p. 22) "Em nosso país, 

em que educação formal se inicia com os europeus [...], é evidente que a escrita sempre teve 

prevalência sobre a oralidade na mesma medida em que sempre foi privilégio de poucos até 

período recente."  

    No Brasil os primeiros atos políticos de alfabetização surgiram como ações extensivas 

de instituições religiosas, nelas o educador era uma espécie de professor-sacerdote, detentor de 

todo o conhecimento, e os alunos ideais eram aqueles que ouviam silenciosamente durante todo 

o processo. Conforme Carvalho e Ferrarezi (2018, p. 22), há consequências dessa visão até hoje 

em alguns dos nossos sistemas educacionais:  

 
Hoje, temos um monte de surdos e mudos que não são pessoas com 

necessidades especiais nas nossas escolas. São crianças e adolescentes 

biologicamente aptos a ouvir e falar, mas que não aprenderam as competências 

da oralidade além de suas necessidades diárias, muitas vezes diminutas na vida 

extraescolar. 

 

Juntando os processos de imposição da escrita e dos primeiros movimentos 

alfabetizadores do Brasil, não é de se espantar que naturalmente a escrita tenha ganhado em 

rápido tempo bem mais privilégio e prestígio do que a modalidade oral, possuindo para muitos, 

características intrínsecas superiores. Marcuschi (1997, p. 134) considera que "Postular algum 

tipo de supremacia ou superioridade de alguma das duas modalidades é uma visão equivocada, 

pois não se pode afirmar que a fala é superior a escrita ou vice-versa.". Portanto o grau de 

utilização e importância de uma modalidade em relação a outra vai depender da natureza da 

prática social em que o indivíduo está inserido. 

A partir da democratização da escola na década de 60, o foco de ensino passa a ser 

embasado nos pressupostos de Jakobson e Saussure, ou seja, em habilidades de expressão e 

compreensão das mensagens, interpretação de diversos tipos de texto, todavia com atenção para 

o código, a gramática é descritiva, com fixação e suas nomenclaturas. Nesse período o oral 

ainda que praticado, não era caracterizado como objeto de estudo.  

Com a redemocratização de 80 e o surgimento de novas teorias, como a psicolinguística, 

a linguística textual, a sociolinguística e análise do discurso, a língua passa a ser concebida 

como um lugar de interação e a atividade que se constitui da relação do falante com seu contexto 

de fala e com as condições sócio-históricas de sua utilização. Essa concepção de língua é 

extremamente importante no que se refere a visualizar a oralidade e os gêneros textuais como 

objeto de estudo. Com a criação dos PCNs na década de 90, a oralidade também ganha espaço 

entre os eixos de ensino de língua portuguesa, compartilhando a mesma importância com a 

leitura, uma produção textual e com análise linguística. Essa visualização da importância da 

oralidade através dos documentos oficiais que regem a educação, possibilita O seu 

reconhecimento como parte fundamental a linguagem e das práticas humanas junto com a 

escrita. Entretanto os gêneros orais não precisam apenas serem reconhecidos e sim estudados e 
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investigados na sala de aula, a fim de tornar os alunos mais capacitados linguisticamente em 

todas as esferas da vida pública. 

 
A modalidade oral sob a perspectiva funcional da linguagem 

 

Para elevar a atenção que deve ser dado a modalidade oral tal qual como a escrita, é 

necessário adotar uma concepção dinâmica e funcional de linguagem, considerando-as como 

práticas sociais que podem ser sistematizadas e investigadas. Segundo Marcuschi (1997, p. 120) 

"[...]não se pode observar satisfatoriamente as semelhanças e diferenças entre oralidade e escrita 

sem considerar a distribuição de seus usos na vida diária. Assim fica difícil, senão impossível 

o tratamento das relações entre a fala e a escrita centrando-se exclusivamente no código.". Nesse 

caso, não se trata de procurar características intrínsecas presentes em ambas as modalidades, e 

sim investigá-las em paralelo, reconhecendo que as duas são dinâmicas e heterogêneas e variam 

de acordo com a natureza de suas práticas sociais. Segundo Marcuschi (1997, p.123) "Na 

sociedade atual, tanto oralidade quanto a escrita são imprescindíveis. Trata-se, pois, de não 

confundir seus papéis e seus contextos de uso, e de não discriminar os seus usuários.". Por isso 

se faz extremamente necessário que a escola reflita sobre o lugar da oralidade hoje na vida 

diária dos alunos durante o processo de formação educacional.  

Conforme Marcuschi (1997, p. 126) "A oralidade seria uma prática social que se 

apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais que vão desde o mais informal ao mais 

formal e nos mais variados contextos de uso.". A Reflexão sobre as práticas sociais que 

envolvem a modalidade oral precisa ser feito com objetivo definido: letrar os alunos para que 

sejam competentes comunicativamente em todas as esferas da vida social. Os processos de 

letramento envolvem leitura e escrita, ou seja, a escrita também precisa exercer o papel de 

instrumento que possibilite uma reflexão sobre gêneros orais, pois ainda conforme Marcuschi 

(1997, p. 134) "A oralidade jamais desaparecerá e sempre será ao lado da escrita, o grande meio 

de expressão e de atividade comunicativa."  

A reflexão proposta aqui visualiza, como supracitado, uma maior atenção aos gêneros 

orais na escola, tendo em vista que os gêneros escritos nunca apagaram importância da 

oralidade, pois a mesma é primordial. É necessário, portanto, que as duas modalidades tenham 

e receba o mesmo grau de importância, Silva e Luna (2014, p. 32) afirmam que "Contrariamente 

ao que se pensa, o estudo do oral vai proporcionar o desenvolvimento de habilidades da fala em 

suas diversas realizações, visando o aperfeiçoamento oral e linguístico dos discentes." 

O trato com oralidade na sala de aula não deve estar condicionado apenas ao seu uso, 

como debates e momentos de exposição de resultados, pois isso por si só não é capaz de ele 

entrar os alunos para as práticas sociais, segundo Carvalho e Ferrarezi (2018, p. 23) "as 

competências mais complexas da oralidade demandam ensino formal e sistemático: não são um 

dom que qualquer um vai receber magicamente quando ficar mais velho." Os gêneros orais 

devem ser analisados e sistematizadas em sala de aula do mesmo modo que os escritos. 

 

 

Como se trabalhar a modalidade oral no contexto da sala de aula? 

 

No que concerne a validação da Base Nacional Comum Curricular, esta, juntamente 

com a leitura, produções de textos e análises linguísticas - que envolve sobretudo a prática 

continua no desenvolvimento gramatical - encontra-se também o eixo da estrutura oral que 

assim como os demais eixos apresenta a mesma importância no crescimento educacional.   
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Nesse sentido, é válido salientar a importância através da homologação da BNCC, tendo 

em vista que em muitas escolas a oralidade é tratada como um fator de menor importância, 

enquanto que a produção escrita tende a ser supervalorizada pela escola, pais e professores.  

No entanto, com as mudanças e propostas da BNCC, a oralidade nos dias atuais, cumpre 

um papel fundamental na formação de crianças e jovens, desempenhando funções tão 

importantes quanto a modalidade escrita. 

É importante ressaltar também que, para se trabalhar a oralidade, faz-se crucial entender 

as práticas de linguagem que envolvem a oralização dos discursos, isto é, a fala e a escuta, de 

modo que através desses dois fenômenos, a modalidade oral pode-se constituir o centro das 

atividades ou o meio pelo qual ocorrem as interações e a construção do conhecimento.  

Nas séries iniciais, por exemplo, quando o aluno ainda não tem pleno domínio da escrita, 

a oralidade desempenha um papel ainda mais importante nas práticas pedagógicas, uma vez que 

mesmo sem o total domínio da escrita, a criança consegue expressar tudo aquilo que se encontra 

no papel, por meio da linguagem oral. Desta forma, pode-se perceber, por exemplo, os 

primeiros contatos com a oralidade, que são feitas através de leituras de texto feitas pelo 

professor, que atua como mediador do conhecimento, seja para interpretar textos, seja para 

letrar e alfabetizar o aluno, e principalmente para despertar o interesse do aluno, a fim de que a 

leitura também faça parte de sua rotina dentro e fora do contexto escolar, uma vez que essas 

leituras de texto devem ser trabalhadas com os alunos, a fim de observar aspectos como 

entonação, observação dos sinais de pontuação, ritmo e pausas. 

Além disso, a oralidade também  pode ser regularmente explorada em pequenas 

discussões em torno de textos que estimulem os alunos a se posicionar a respeito de algum 

assunto, e a partir desse assunto, o professor pode trabalhar atividades individuais ou coletivas, 

como rodas de conversas, rodas de discussão, jogral, representação teatral, reportagens, 

entrevistas, entre outras inúmeras atividades que despertem ainda mais o interesse dos alunos, 

fazendo com que, por meio de ideias compartilhadas, estes alunos consigam manifestar seu 

ponto de vista sobre um determinado tema, debatendo divergências, e relatando experiências 

vividas no seu cotidiano. Ferreira Junior (2020, p.38) corrobora com isto ao afirmar que: 

 

Defendemos que a oralidade, na qualidade de objeto de ensino, deve ser 

ensinada por meio de gêneros orais textuais/ discursivos. Ressaltamos que a 

relação entre eles é muito imbricada e, portanto, inseparável, uma vez que essa 

modalidade da língua se materializa por meio de gêneros orais nas situações 

comunicativas, conforme explica Forte-Ferreira (2014), ao demonstrar a 

interligação e a complementariedade entre eles.  

 

A modalidade oral pode estar presente ainda, em situações de leitura oral dos textos 

produzidos pelos próprios alunos, bem como na realização dos projetos e oficinas de produção 

textual, nos quais os alunos, em diferentes situações, participam de saraus, amostras, feiras e 

exposições, apresentando seus trabalhos ao público visitante. Assim, além de fixarem o 

conteúdo de forma prazerosa, estes, ainda tem a capacidade de expor o que aprenderam de modo 

criativo, atuando em peças teatrais, cantigas de roda, declamação de poemas e poesias, etc. 

Ferreira Junior (2020, p.34) também afirma que o ensino-aprendizagem da modalidade 

oral deve-se dar de forma contextualizada, com situações reais do dia a dia, pois dessa forma a 

prática não se dará de forma enrijecida. A fala natural é interativa, livre, não é forçada, logo, 
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para que os estudantes aprendam a trabalhar com a oralidade, ela deve ser praticada com 

naturalidade. 

No que diz respeito a uma   criança ou um adolescente falar muito ou ter desenvoltura 

para falar não garante necessariamente que ela tenha facilidade para falar em todas as 

circunstâncias profissionais e sociais, visto que no mundo em que vivemos, a expressão oral 

tem sido cada vez mais valorizada e, muitas vezes, é o critério decisivo para o sucesso 

profissional de muitas pessoas. Contudo, em algumas situações, as práticas sociais de 

linguagem são regradas e a escola pode desempenhar um importante papel no sentido de criar 

vivências que permitam o conhecimento e a apropriação de falas mais padronizadas. É o caso 

dos gêneros orais públicos, como a discussão em grupo, a exposição oral, o seminário, a 

entrevista oral, o debate regrado e muitos outros.  

Segundo Antunes (2003), ainda há uma generalizada falta de oportunidades, no que se 

refere a explicações sobre os padrões gerais da conversação em sala de aula, bem como a 

abordagem das realizações dos gêneros orais da comunicação pública, que necessitam de 

registros mais formais, com escolhas lexicais mais complexas e padrões textuais mais rígidos, 

além do aprimoramento nas práticas conversacionais do "falar em público".  

Dessa maneira, faz-se crucial que os professores reconheçam que trabalhar a oralidade 

não é suficiente; da mesma forma que trabalhar apenas os gêneros orais também pode ser 

insuficiente, uma vez que o trabalho conjugado da oralidade com gêneros orais públicos é o que 

garante ao aluno não apenas que este, se expresse bem ou desenvolva uma boa leitura oral, mas 

que também enfrente as diferentes situações sociais em que é cobrado a se expressar oral e 

publicamente, fazendo uso adequado dos gêneros orais públicos. 

Sabe-se que a maioria das crianças aprendem a falar, muito antes de aprender a ler e a 

escrever. Desse modo, desde muito cedo, elas dominam diferentes formas de comunicação oral, 

adequando-as a contextos diversos. Nesse sentido, faz-se necessário reconhecer que o 

desenvolvimento da oralidade não se limita aos aspectos superficiais da fala, mas abrange o 

conhecimento e o domínio das diferentes práticas orais de linguagem, e isso abarca, sobretudo, 

suas especificidades linguísticas e suas relações com a escrita.  

De acordo com Antunes (2003), no que concerne os gêneros da oralidade informal, 

existe uma concentração das atividades que norteiam esses gêneros, e isso diz respeito as 

peculiaridades da comunicação privada que predominam os registros coloquiais como por 

exemplo, a conversa, a troca de ideias, a explicação para o colega vizinho. Assim sendo, o 

trabalho se restringe a reprodução desses gêneros informais, sem que se promova uma análise 

mais complexa de como a conversação acontece, ampliando sobretudo o domínio da oralidade 

no conhecimento das diferentes práticas orais da linguagem.  

 Dito isto, é fundamental esclarecer que no desenvolvimento do ensino-aprendizagem, 

a linguagem oral não pode ser compreendida apenas como um percurso de passagem para a 

linguagem escrita, mas sim uma construção contínua do conhecimento no ato da fala, sendo 

uma prática que deve ser incorporada entre as demais tarefas escolares. Portanto, a oralidade 

pede não só o planejamento de atividades sistemáticas, mas também um acompanhamento que 

possibilite verificar o desenvolvimento da proficiência das habilidades dos alunos. 

 

 

Como a BNCC abarca a questão da oralidade?  
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A Educação Básica possui três etapas: a Educação Infantil, o Ensino Fundamental que 

está dividido em Anos Iniciais e Anos Finais e o Ensino Médio. Em todas elas, há habilidades 

que precisam ser desenvolvidas que são vinculadas à modalidade oral. No início do documento, 

dentro das competências gerais da Educação Básica, já se encontra uma questão ligada a 

oralidade que é a utilização de diversas linguagens como a oral, corporal, visual, escrita, etc.  

A etapa da Educação Infantil que é a primeira a ser redigida abarca Direitos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento e Campos de experiências. Dois de tais direitos estão se 

referem à modalidade oral: a questão de expressar suas opiniões, sentimentos, emoções através 

de linguagens diversas e a questão de conviver com crianças com crianças, adultos e interagir 

com eles através novamente das diferentes linguagens.  

Também há dois Campos de Experiências que tratam dessa mesa questão: o campo dos 

traços, sons, cores e formas que está relacionado à variedade de manifestações artísticas como 

a música, teatro, dança e a exploração de sons produzidos no cotidiano através de diferentes 

materiais, como instrumentos musicais e até o próprio corpo, entrando também a questão de 

canções, músicas, brincadeiras cantas.  

Há também a questão da escuta, fala, pensamento e imaginação que está relacionada ao 

diálogo com outras pessoas, a expor suas opiniões, participar de rodas de histórias narradas e 

aprender seus elementos de narrativa, contar relatos que aconteceram, criar suas próprias 

histórias e contá-las, entre outras habilidades. 

Dentro das competências específicas da área de Linguagens para o ensino fundamental 

se encontra novamente a exploração e a utilização de diferentes manifestações linguísticas. Na 

parte do documento em que se encontra a área de linguagens e do componente curricular de 

Língua Portuguesa se encontra explicado o que seria o Eixo da Oralidade que abarca as questões 

sobre: a produção, a compreensão, a reflexão das condições de produção dos textos orais, os 

efeitos de sentido provocados através do uso de recursos linguísticos e semióticos e a relação 

entre fala e escrita. 

Nas competências específicas de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental se 

encontra a necessidade de ler, escutar e produzir os diversos textos orais que podem ser 

encontrados nas mídias com o intuito de se comunicar e compartilhar ideias, experiências, 

opiniões. Além disso, há a necessidade também de compreender o que seria a variação 

linguística, respeitando assim as diferentes manifestações linguísticas existentes não adquirindo 

uma postura preconceituosa. Em seguida, encontram-se as habilidades de Língua Portuguesa 

dos Anos Inicias: 
 

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, aprofundam-se as experiências com 

a língua oral e escrita já iniciadas na família e na Educação Infantil. Assim, 

no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, no eixo Oralidade, aprofundam-se o 

conhecimento e o uso da língua oral, as características de interações 

discursivas e as estratégias de fala e escuta em intercâmbios orais (BRASIL, 

2017, p. 89). 

 

Exemplos de tais habilidades: Saber expressar-se oralmente em conversas de forma 

compreensível utilizando aspectos não linguísticos ao seu favor como gestos, pausas, direção 

do olhar, se fazendo bem entendido por todos, sabendo escutar a fala dos colegas de forma 

respeitosa; recontar textos lidos em sala de aula sem o auxílio de apoio; planejar, produzir e 

registrar gêneros orais  do campo investigativo como entrevista, reportagem,  em formato de 

áudio, vídeo com o auxílio dos colegas e do professor; identificar as características do gêneros 

discursivos orais como notícias, entrevistas e narrações da mídia, conversas espontâneas e 
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conversas telefônicas, entre outros; compreender a questão da variação linguística; escutar e 

expor apresentações de trabalhos escolares; declamar poemas com entonação adequada e recitar 

cordéis respeitando o ritmo e a melodia; representar personagens teatrais. Logo após, mostra-

se as habilidades referentes aos Anos Finais do Ensino Fundamental: 

 
No componente Língua Portuguesa, amplia-se o contato dos estudantes com 

gêneros textuais relacionados a vários campos de atuação e a várias 

disciplinas, partindo-se de práticas de linguagem já vivenciadas pelos jovens 

para a ampliação dessas práticas, em direção a novas experiências (BRASIL, 

2017, p. 136). 

 

As outras habilidades relacionadas à modalidade oral no componente curricular de 

Língua Portuguesa referentes Anos Finais do Ensino Fundamental dizem respeito à: Produzir 

textos jornalísticos orais; debater sobre temas controversos formulando perguntas, mostrando 

argumentos e buscando soluções para os problemas; analisar recursos não linguísticos, como 

as expressões faciais, a pausa, o ritmo, em gêneros orais que envolvam argumentação; discutir 

casos reais ou realizar simulações da área jurídica a fim de criar familiaridade com a linguagem 

jurídica; registrar anotações de debates, palestras, reuniões para apoiar a própria fala caso haja 

o desejo de expor sua opinião; planejar, produzir vídeos diversos, como podcast, vlog científico, 

programa de rádio, etc; elaborar roteiro de entrevistas e de vídeos; representar personagens 

dramáticos considerando seus timbres, suas variações linguísticas, seus elementos não 

linguísticos da fala; ler em voz alta variados textos literários utilizando dos aspectos 

linguísticos, não linguísticos e cinésicos corretamente e analisar a interação entre esses 

aspectos; fazer uso da norma padrão na língua falada quando necessário; respeitar turnos de 

falas; tomar notas de informações importantes de apresentações orais e entrevistas; planejar 

debates e utilizar em debates operadores comunicativos como concordo, discordo, concordo 

parcialmente, na perspectiva aqui assumida; avaliar os argumentos e as diferentes posições em 

uma discussão; tomar nota de videoaulas, documentários, vídeos de divulgação científica como 

auxilio no estudo. Após isso, vê-se a etapa do Ensino Médio:  
 

Para orientar uma abordagem integrada dessas linguagens e de suas práticas, 

a área propõe que os estudantes possam vivenciar experiências significativas 

com práticas de linguagem em diferentes mídias (impressa, digital, analógica), 

situadas em campos de atuação social diversos, vinculados com o 

enriquecimento cultural próprio, as práticas cidadãs, o trabalho e a 

continuação dos estudos (BRASIL, 2017, p. 485). 

 

Na etapa do Ensino Médio, suas competências gerais ligadas a oralidade são: 

compreender como funcionam os diferentes tipos de linguagem utilizá-las no dia a dia ao 

exercer protagonismo em sua vida e ao pensar no coletivo de forma crítica, ética, solidária. Na 

parte relacionada as habilidades específicas necessárias do português encontra-se: associar os 

textos orais com seu contexto de produção, contexto sócio-histórico, autor, objetivo da obra, 

entre outros aspectos; relacionar as partes que compõem um texto considerando sua estrutura, 

estilo e gênero; analisar em textos orais os movimentos argumentativos presentes, assim como 

posicionamentos das vozes textuais e os efeitos de sentido produzidos; Compreender a questão 

da variação linguística, seus diferentes níveis fundamental respeitando assim as formas de falar 

de todos e combatendo o preconceito linguístico; analisar efeitos de sentido causados por 

questões voltadas à oralidade (timbre, volume, pausas, intensidade) relacionados a textos 

verbais a fim de ampliar as construções de sentido; produzir e analisar textos orais considerando 
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suas estruturas composicionais, formas de produção deles, variação linguística utilizada, 

gênero, ou seja, ao contexto. Além disso, atentar-se aos elementos não linguísticos da fala, 

como o ritmo, a entonação, a intensidade e os elementos cinestésicos, como a postura corporal, 

expressão facial, movimentos, entre outros. Elaborar roteiros para produção de vídeos diversos 

orais, como documentários, vlogs, apresentações teatrais, etc.; participar de reuniões de 

conversa, debate, como conselho de escola, assembleias, fóruns de discussão respeitando o 

momento de fala de todos e discutindo de forma ética e com fundamentação; compreender de 

forma crítica textos de divulgação científica orais; buscar fontes diversas ao pesquisar, 

incluindo as orais; divulgar conhecimentos e resultados de pesquisas através de gêneros orais 

como podcast, seminários, mesas redondas, etc.; utilizar ferramentas que sirvam de apoio às 

apresentações orais; produzir, analisar, escutar gêneros orais, como vídeos, podcasts, vlogs, 

notícias que tratem de assuntos com interesse global; participar de eventos envolvidos com a 

modalidade oral, como audições, feiras culturais, competições orais, festivais; produzir 

comentários ou apresentações sobre manifestações artísticas que envolvam a oralidade como 

músicas, filmes, peças teatrais, podcasts, etc. 

 

METODOLOGIAS COM BASE NA BNCC PARA SE TRABALHAR A ORALIDADE 

 

Através da análise de como a BNCC abarca o eixo da oralidade e das contribuições 

teóricas sobre o ensino e a modalidade oral, percebe-se que é crucial que os discentes saibam 

expressar-se nos mais variados gêneros orais. Isto é, os alunos devem compreender as condições 

de produção de tais gêneros, assim como seus estilos e suas estruturas, bem como saber 

identificar se são formais ou informais, a fim de ajustarem suas linguagens. Dessa forma, 

conseguirão se comunicar nas diversas situações orais do cotidiano.  

 Além de compreenderem as questões linguísticas da oralidade, devem também 

compreender os elementos não linguísticos: paralinguísticos - ritmo da fala, pausas, tom da voz, 

volume – e cinésicos - postura corporal, movimentos, gestos, expressões faciais para. Desse 

modo, conseguirão agregar recursos que auxiliem na compreensão de sua fala por parte dos 

ouvintes.  

Através do entendimento de como funcionam os gêneros orais, os estudantes podem e 

devem planejar, produzir, analisar criticamente e editar produções orais próprias, percebendo 

de que forma as partes que compõem um texto oral se complementam formando um todo.  

Quando se trata de oralidade não somente é importante falar, mas também escutar e 

respeitar os turnos da fala de cada indivíduo que está envolvido na conversa, concordando, 

discordando e argumentando e agregando informações à situação. Ainda na questão da escuta, 

é importante perceber a questão da variação linguística, que há diversas formas de falar e todas 

devem ser respeitadas, que se deve combater o preconceito linguístico.  

Todas essas habilidades devem ser construídas com o auxílio do professor e dos demais 

colegas. Os alunos devem produzir e participar de atividades que envolvam os gêneros orais na 

sala de aula, como seminários, feiras culturais, apresentações de teatro, debates, vlogs, podcasts, 

vídeos, entrevistas, etc. Por exemplo, para que haja uma discussão sobre determinado tema 

estimulando a oralidade, o professor poderá indagar os alunos sobre assuntos importantes que 

estão em voga no mundo. Se tal assunto for um problema, poderão ser feitas pesquisas com o 

intuito de resolvê-lo, através de entrevistas, de reportagens, de vídeos e poderá ser criada uma 

amostra científica com exposições orais. Além disso, os estudantes podem ser estimulados a 

produzirem vídeos sobre temas que os interessem, que eles próprios escolheram gravar sobre. 

Há também como realizar debates mais formais representando um júri como forma de prepará-

los para essa linguagem mais formal e jurídica. Os próprios seminários e apresentações de 
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trabalhos são ótimas formas de estimular a modalidade oral nos alunos. Dentro dessa questão, 

também é possível inverter as aulas e pedir para que os próprios alunos montem aulas 

expositivas com atividades para passar o conteúdo para os outros. Os discentes deverão 

aprender a como elaborar roteiros de suas produções, a como revisá-las, editá-las e analisá-las 

com o auxílio do docente, sendo todas essas práticas dadas de forma contextualizada, que faça 

sentido, que seja interativa e natural.  

 Em relação a escuta é possível trazer jornais locais de diferentes estados para que haja 

o entendimento sobre o que seria a variação linguística. Videoaulas e músicas, também são uma 

forma de trazer a questão da oralidade através da escuta. Sobre a reflexão sobre a modalidade 

oral na sala de aula, é necessário que seja estimulada a criticidade sobre obras orais que forem 

mostradas para os alunos e que seja ensinado também que eles podem dar sua opinião sobre os 

diversos assuntos através de sua fala. Seguindo tais normas da BNCC e fundamentando-se em 

autores voltados para o ensino e a oralidade, será possível construir alunos competentes na 

linguagem oral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo tratou-se de expor de que forma a modalidade oral é incluída na BNCC e de 

que modo ela deve ser ministrada nas escolas com base no documento. Foram abordadas as 

questões da oralidade no sistema educacional e sua perspectiva funcional da linguagem. Em 

seguida mostrou-se como a modalidade oral deveria ser aprendida pelos discentes em sala de 

aula. Além disso, foi mostrada a estrutura da BNCC voltada para a modalidade oral e ao fim 

juntou-se estratégias de ensino baseadas em autores desse ramo e no próprio documento.  A 

partir dessas informações foi possível perceber que é extremamente importante que a 

modalidade oral seja ensinada nas escolas. Sendo assim, os alunos poderão lidar com as diversas 

situações em que se deparem com a necessidade de utilizar de forma correta a capacidade da 

fala e da escuta. Isso se dá através da aprendizagem da grande diversidade de gêneros orais 

descritos na BNCC, como por exemplo a entrevista, a reportagem, o seminário, as feiras 

culturais, a palestra, o debate, entre inúmeros outros. Os estudantes devem aprender a estrutura 

de gêneros, seus estilos e em que situações eles são usados. Além disso, devem compreender a 

importância dos aspectos não linguísticos como o ritmo, a postura corporal, a pausa, as 

expressões faciais, gestos, no que diz respeito a uma fala inteligível. Devem também saber a 

hora certa de falar e escutar e respeitar as variedades linguísticas. Isso tudo através de aulas 

participativas em que os professores escolherão ou deixarão que os alunos escolham as 

situações em que terão que usar dos gêneros orais. Atentando-se da necessidade de seguir as 

normas da BNCC por ser um documento prescritivo e atentando-se também do grande uso da 

modalidade oral no cotidiano, percebe-se a importância de discutir sobre isso. Através dessa 

análise é possível que se construam mais cidadãos críticos e bons profissionais que expõe suas 

opiniões de forma oral nas condições necessárias diversas. 
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