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―A pesquisa tem uma tarefa a desenvolver, ao tornar visível a complexidade das práticas 

cotidianas locais de letramento, e ao desafiar os estereótipos e a miopia dominantes. Examinar 

as implicações de tudo isso sobre o desenho de programas, incluindo a pesquisa anterior a eles 

das práticas locais de letramento e sobre currículos, pedagogia e avaliação surge como sendo 

tarefa da maior importância, que exige em primeiro lugar uma conceitualização mais 

desenvolvida das questões teóricas e metodológicas envolvidas no entendimento e na 

representação das práticas locais de letramento‖. 

(STREET, 2003) 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho analisa as práticas de letramento desenvolvidas em uma escola de assentamento 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem terra, MST, durante os meses de março e abril 

de 2010, com vistas a compreender os possíveis sentidos construídos pela interação entre 

professora e alunos, no processo de ensino aprendizagem da língua portuguesa. Para tanto, na 

investigação do objeto desse estudo realizamos pesquisa de natureza qualitativa através de 

observação das práticas acima mencionadas, tendo como sujeitos da pesquisa uma professora 

e seus respectivos alunos. A discussão teórica se fundamenta nas teorias sobre letramento e 

suas práticas, particularmente nos estudos de Street (1984, 2003), Soares (2004a, 2006), 

Tfouni (2006), bem como em documentos do Movimento dos Sem Terra (MST, 2005) e em 

estudos de Caldart (2004), dentre outros. Na análise e discussão dos resultados evidenciamos 

que as práticas de letramento propiciadas aos alunos pela professora pesquisada, no contexto 

escolar do MST, assumem tanto a perspectiva do modelo do letramento ideológico como a do 

modelo instrumental (STREET, 1984). As atividades escolares propostas pela professora 

evidenciaram finalidades do alfabetizar letrando, voltadas para o processo de apropriação do 

sistema de escrita alfabético (SEA) e para a construção de habilidades de compreensão e 

interpretação textual para usos da leitura com diferentes finalidades.  Concluímos que sendo o 

assentamento do MST um local impregnado pelo fator político, o qual permeia as questões 

relacionadas à vida e às práticas sociais dos militantes e sendo a escola um elemento 

simbólico para este Movimento, os educandos têm a educação como ponto de partida para o 

desenvolvimento das ações daqueles que militam no movimento. As práticas de letramento 

realizadas na escola investigada assumiam, frequentemente, aspectos ideológicos subjacentes 

à escolarização da escrita e da leitura.  Dessa forma, consideramos que as práticas de 

letramento pesquisadas se caracterizavam por maneiras de pensar e agir em relação aos usos 

da escrita em um contexto situado cultural e socialmente. 

 

Palavras-Chave: Práticas de Letramento, Modelos de Letramento, MST. 
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ABSTRACT 

 

 

This article examines the literacy practices developed in one school of settlement of the 

Movement of Landless Rural Workers, MST, during the months of March and April 2010, in 

order to understand the possible meanings constructed by interaction between the teacher and 

students in the process teaching and learning of Portuguese. To this end, the research object of 

this study conducted qualitative research through observation of the practices mentioned 

above, with the research subjects a teacher and their students. The theoretical discussion is 

based on theories about literacy and its practices, particularly in studies of Street (1984, 

2003), Soares (2004a, 2006), Tfouni (2006), as well as documents of the Landless Movement 

(MST, 2005) and in studies of Caldart (2004), among others. In the analysis and discussion of 

the results, we evidenced that the literacy practices offered to students by the teacher 

investigated, in the school context MST, both assume the perspective of the ideological model 

of literacy as the instrumental model (Street 1984). School activities proposed by the teacher 

showed purposes literate focused on the appropriation of the alphabetic writing system (SEA), 

and to build comprehension skills and textual interpretation for uses of reading for different 

purposes. We conclude that the MST settlement is a place filled with the political factor, 

which permeates the issues of life and social practices of the militants and the school being a 

symbolic element to this movement, the students have education as a starting point for 

development of the actions of those who are active in the movement. The literacy practices 

held at the school investigated assumed, often, ideological aspects underlying the education of 

writing and reading. So, we consider that the literacy practices surveyed were characterized 

by ways of thinking and acting in relation to the uses of writing in a culturally and socially 

situated context. 

 

Keywords: Literacy practices, Literacy models, MST. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho foi concebido a partir de duas inquietações: a primeira diz respeito à 

necessidade de compreender como os indivíduos podem se engajar em práticas sociais de 

escrita e leitura, principalmente sob o ponto de vista de que vivemos em uma cultura 

grafocêntrica; a segunda diz respeito, mais particularmente, a necessidade de conhecer 

práticas de letramento que podem ser efetivadas em escolas do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais sem Terra, doravante designado neste trabalho de MST ou de o Movimento, e qual a 

perspectiva dessas práticas. 

Após a oportunidade de realizar, durante o curso de Pedagogia, no ano de 2007, uma 

aula de campo em um acampamento do MST, no município de São Lourenço da Mata, Região 

Metropolitana do Recife, surgiu o interesse por investigar práticas de letramento neste espaço, 

tendo em vista as especificidades do movimento.  

Uma dessas especificidades são os assentamentos, os quais se tratam de espaços de 

luta pela terra, luta esta que se encontra no centro dos objetivos para a educação do 

Movimento e que visa criar oportunidades para a participação de indivíduos em diversos 

contextos sociais. É um objetivo do Movimento que os seus militantes tenham participação 

ativa em todas as questões que lhe são referentes, pois segundo alguns princípios da proposta 

pedagógica do MST (2005): 

 

Uma das tarefas da escola é a de ajudar a preparar os futuros militantes do MST 

para a causa da transformação social. Esta preparação implica em capacitar as 

crianças para transformar a realidade, construir o novo, a partir de aprender a 

enfrentar os problemas concretos que existem no assentamento (ou no 

acampamento), mas cultivando uma perspectiva social mais ampla (p.7-8). 

 

Caldart (2001) nos apresenta que, atualmente, o MST está organizado em 22 estados, 

com exceção do Acre, Amazonas e Amapá.  O Movimento segue com os mesmos objetivos 

traçados desde sua fundação, em 1984. Em 2000, contabilizavam-se 250 mil famílias 

assentadas, 70 mil famílias acampadas, 81 cooperativas de trabalhadores, 45 unidades 

agroindustriais, 100 mil crianças e adolescentes estudando em escolas do Movimento, 20 mil 

alfabetizandos jovens e adultos. A autora também cita a atual existência de um aumento no 

número de formação de técnicos e educadores de nível superior. 
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As áreas de ocupação do MST são denominadas acampamento e assentamento. 

Segundo Caldart (2004), os acampamentos são áreas ocupadas pelo Movimento, cujos 

acampados não tenham ainda conseguido a posse da terra. O Movimento pode permanecer 

por períodos curtos ou longos de tempo nestas áreas devido aos trâmites com a justiça e o 

poder público. Assim, os acampamentos são áreas itinerantes, pois,nessa conjuntura, os 

militantes não têm a posse da terra. As escolas dos acampamentos são chamadas escolas 

itinerantes e são reconhecidas legalmente desde a segunda metade da década de 1990. 

Segundo Sapelli (2007), este tipo de escola deve ser registrado no Conselho Estadual de 

Educação, pois como o acampamento é provisório, caso haja transferência ou expulsão do 

MST, da área atualmente ocupada, a escola itinerante pode ser removida junto com os 

trabalhadores do Movimento, assim continuando reconhecida com base em seus dados legais.  

Autores como Caldart (2004) e Bergamasco e Norder (1996) definem os 

assentamentos como áreas em que os integrantes do MST já detêm a posse legal da terra. 

Logo, a população destas áreas já se encontra devidamente estabelecida em localidade fixa. 

Assim, as escolas dos assentamentos podem ser tanto da rede pública municipal quanto 

estadual, uma vez que não há mais intinerância no local. A unidade educacional investigada 

nesta pesquisa, A escola Municipal de São Sebastião, do Assentamento Chico Mendes, 

pertence à rede municipal do município de São Lourenço da Mata. 

É importante ressaltar que o MST vem conseguindo manter-se na condição de um dos 

movimentos sociais mais fortes e como o maior representante dos trabalhadores rurais graças 

à sua estrutura e organização interna.  Os acampamentos e assentamentos que surgem, ano 

após ano, são evidências disso (CALDART, 2004).  

No que se refere à abordagem dos processos pedagógicos da proposta educacional do 

MST, Caldart (1997, p.23-27) apresenta uma análise sobre estes processos a partir da 

formação de educadores e educadoras na década de 1990. Segundo a autora (id.), situações 

reais impulsionaram o Movimento a pensar em inserir a educação no seu interior, 

especialmente no âmbito da escolarização de crianças presentes nos acampamentos.  

A concepção de educação no movimento partiu de uma concepção pedagógica, cujas 

ações viessem a diferenciar-se das tradicionais formas de educação das demais escolas. Junto 

a isso, o prolongamento dos acampamentos e assentamentos, e, principalmente, a presença de 

crianças, fizeram surgir uma preocupação em relação à educação para estes indivíduos. 

Dentre as principais características do MST, a luta pela terra é a que pode ser apontada 

como a principal. Para Caldart (2001), a combinação de fatores articulados de organização e o 

jeito de lutar dos sem-terra, levando em conta as características dos sujeitos das várias esferas 

14 
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que se envolvem nesta luta, são fatores que se combinam e definem o eixo central do MST, no 

caso, a luta pela terra. 

A escolha do MST como campo desta pesquisa, e não de outro movimento e/ou 

espaço rural, se deve ao fato de o mesmo ser conhecido como o maior movimento social rural 

das Américas e um dos maiores do mundo. O MST vem chamando atenção dos diversos 

segmentos sociais desde sua criação, pois apresenta características que o distinguem de outros 

movimentos sociais. O Movimento tem seus princípios pautados em ideais de cooperação, 

participação, luta e reflexão sobre o mundo. 

Segundo Caldart (1997, 2003), estes princípios visam ser trabalhados em todos os 

espaços do Movimento, em especial a escola, pois esta instância é vista como uma das 

principais promotoras da formação de militantes conscientes do seu papel no MST e na 

sociedade em geral. Assim, a proposta pedagógica do Movimento (MST, 2005) estabelece 

princípios metodológicos para as diversas áreas do conhecimento, dentre elas a língua 

portuguesa, através da qual os estudantes se apropriam do ―código escrito‖ (p.77) para 

poderem conhecer outros saberes e assim construir voz sobre as questões relacionadas ao 

MST. 

No mundo contemporâneo observamos, cada vez mais, a necessidade de interação e de 

participação da vida em sociedade e, por conseguinte, a necessidade de os indivíduos se 

engajarem em diversos usos da linguagem oral e escrita.  Esse fenômeno é analisado em 

diferentes estudos sobre o letramento (Street 1984, 2003; Soares 2004b, 2008; Tfouni 2006; 

Rojo 2009), cujas conclusões geralmente têm apontado para o impacto da escrita na 

sociedade.  

Segundo dados, de sistemas de avaliação da educação, nacionais e internacionais, de 

2003, como os do SAEB e do PISA, bem como dadosdo INAF 2001 e 2003 (RIBEIRO, 

2004), o Brasil possui uma grande quantidade de indivíduos que mesmo com alguma 

escolaridade não conseguem atender às exigências de um mundo letrado. O censo 2010 

também aponta que há acerca de 14 milhões de pessoas analfabetas em todo o Brasil. 

Diante deste paradigma, nosso trabalho tem como objetivo geral analisar as práticas de 

letramento realizadas em uma sala de aula de uma escola de assentamento do MST e suas 

possíveis relações com o desenvolvimento da escrita e leitura dos alunos. Nossos objetivos 

específicos são analisar as atividades envolvendo práticas de escrita e leitura nas aulas, 

analisar os eventos e práticas de letramento realizados durante as aulas observadas, 

compreender se as ideologias inerentes ao MST podem influenciar as práticas de letramento 

realizadas na escola observada e entender os sentidos construídos entre os sujeitos desta 
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pesquisa no processo de ensino aprendizagem da língua escrita. Para isso, adentramos na 

realidade da Escola Municipal de São Sebastião, do assentamento Chico Mendes, no 

município de São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife, a fim de alcançar a 

compreensão dos objetivos citados. 

 Este estudo se encontra organizado em quatro capítulos.   No primeiro capítulo, 

apresentamos conceitos e teorias sobre o letramento que embasam essa investigação, bem 

como contextualizamos a educação no processo histórico do MST.  No segundo capítulo, 

expomos os procedimentos e instrumentos metodológicos com base nos quais organizamos e 

tratamos nossos dados, assim como apresentamos a natureza e o tipo dessa pesquisa, como 

também caracterizamos sujeitose campo da investigação. No terceiro capítulo, apresentamos e 

analisamos os dados coletados. No quarto e último capítulo tecemos considerações a respeito 

dos dados e análises apresentadas, nos utilizando de fundamentos teóricos relacionados. 

Assim, esperamos que este trabalho possa servir como subsídio para pesquisas 

posteriores relacionadas ao MST e às práticas escolares de letramento, bem como que os 

elementos e dados apresentados possam esclarecer sobre os eventos e práticas de letramento 

no contexto deste movimento. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

1.1Escolas do campo: algumas características e atribuições 

 

 As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica Nas Escolas do Campo (Resolução 

CNE/CEB, n. 1, de 3 de abril de 2002) determinam que devido a diferenciação do contexto do 

campo em relação ao contexto urbano, as práticas educacionais sejam também diferenciadas 

de modo que contextualizem esta realidade. 

É sabido que, de uma forma geral, se tem uma visão limitada sobre a escola e a 

educação do campo. Geralmente pode-se pensar que ambas são restritas aos agricultores que 

moram no campo.  Entretanto, elas abarcam outros contextos e comunidades. 

As diretrizes operacionais da escola do campo esclarecem que a identidade deste tipo 

de escola se define através dos sujeitos que a ela se destinam. Estes sujeitos podem ser 

trabalhadores assentados, assalariados, agricultores diversos, populações ribeirinhas, 

pescadores, extrativistas, indígenas, populações descendentes de quilombolas, meeiros, 

acampados, boias frias, enfim, todos os povos do campo brasileiro. Estas diretrizes chamam 

atenção para o fato de que os povos das áreas urbanas sobrevivem das atividades realizadas no 

campo. Por isso, a necessidade de valorização e reconhecimento dos povos e do trabalho das 

escolas e atividades educativas do campo.  

As diretrizes reconhecem ainda a existência de municípios interioranos, que possuem 

tanto área urbana quanto rural, ambas marcadas pela mesma cultura, que em geral é a cultura 

do campo. Logo, ser alguém do campo não deve ser definido apenas por um atributo 

geográfico, mas também cultural, histórico e social, algo muito maior que atinge a formação e 

a identidade dos povos destas localidades. 

Assim, as escolas do campo devem ter seu currículo traçado de acordo com as 

discussões sobre vida, concepção de mundo e de ser humano, e projeto de sociedade. São 

princípios da identidade da escola do campo (segundo a Resolução CNE/CEB, n. 1, de 3 de 

abril de 2002): 

 

 Princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao 

bem comum;  

 Princípios políticos dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade e 

do respeito à democracia 
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 Princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da qualidade e da 

diversidade cultural; 

 Princípio da preservação ambiental. Os paradigmas da sustentabilidade supõem novas 

relações entre pessoas e natureza, entre os seres humanos e os demais seres dos 

ecossistemas;  

 Princípio metodológico da pesquisa não só como uma ferramenta de construção do 

conhecimento, mas como uma postura diante da realidade.     

 Princípio Pedagógico da valorização dos diferentes saberes; 

 Princípio Político-pedagógico da construção do conhecimento e da organização 

escolar tendo como referência o mundo do trabalho, das relações sociais e da cultura 

vivida pela população do campo;  

 Princípio Pedagógico da valorização dos diferentes saberes;  

 Princípio político do respeito, da valorização e fortalecimento da identidade étnica e 

racial dos diferentes povos do nosso território; 

 

Os artigos n. 3 e n. 6 explicitam que o poder público é designado a prover a 

universalização do acesso de toda a população do campo ao nível básico de ensino e também 

à educação profissional de nível técnico, cabendo ao Estado garantir condições necessárias 

para acesso a estes níveis. 

Na luta do MST sempre houve este mesmo tipo de reivindicação (MST, 2005), pois os 

militantes do Movimento, desde os primórdios, exigiram o provimento pelo poder público de 

escolas e acesso à educação em diversos níveis, devido ao fato de o Movimento se tratar de 

uma organização de pessoas, cidadãos, que possuem direito constitucional à educação e à 

instrução legalmente reconhecida. 

O MST, desde suas lutas até a sua criação oficial, discute estes princípios e assim 

influenciou, juntamente com outros movimentos, grupos e organizações rurais, na 

fundamentação das diretrizes operacionais para a escola do campo. A valorização da história, 

da cultura, da sociedade, enfim, da realidade do campo, foi uma reivindicação tomada pelo 

MST como ponto de partida para a aprendizagem e reconhecimento do ser humano do campo 

enquanto um ser pertencente a um contexto que lhe garante características próprias e 

exclusivas diante de seres humanos de outros contextos (Sapelli, 2008).  
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Reconhecer-se pertencente ao MST e ao campo é, segundo os princípios do 

Movimento (MST, 2005), saber que se é um agente de transformação social em uma 

determinada realidade cujo movimento influencia outras realidades. 

Ao Movimento Sindical dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais (MSTTR) são 

destinadas as seguintes atribuições: 

 

1. Exigir a construção e inclusão da Educação do campo, enquanto política pública, nos 

planos: nacional (PNE); estadual (PEE) e municipal (PME) de educação; 

2. Participar da coordenação política e pedagógica dos programas governamentais 

voltados para a educação do campo; 

3. Reivindicar orçamentos para a educação de pessoas jovens e adultas; 

4. Participar dos Conselhos de Educação, FUNDEF/FUNDEB, de Alimentação Escolar, 

e de Transporte (entre outros);  

5. Lutar pela implementação de escolas técnicas e EFAs (escolas de formação de 

adultos); 

6. Estimular parcerias para execução de programas de educação do campo; 

7. Sensibilizar e capacitar dos dirigentes sindicais para atuação e representação nos 

diversos espaços políticos voltados para implementação das políticas públicas de 

educação. 

 

Podemos notar nas atribuições ao MSTTR uma preocupação com a militância para a 

manutenção e desenvolvimento das escolas do campo. São ainda atribuições para atuação e 

construção da escola do campo considerar a heterogeneidade cultural, da terra e do trabalho 

dos grupos humanos e valorizar o conhecimento dos diferentes sujeitos.   

São ainda atribuídas às escolas do campo que tenham como proposta pedagógica a 

constituição da escola enquanto espaço público de investigação e articulação de experiências 

e estudos direcionados para o mundo do trabalho, o desenvolvimento social, economicamente 

justo e ecologicamente sustentável.  

Devido as já citadas especificidades da escola do campo, estas devem organizar seus 

sistemas de ensino de modo que regulamentem estratégias para o atendimento da clientela 

escolar, flexibilizando a organização do calendário escolar devido as características sazonais e 

temporais e desenvolvendo as atividades em diferentes espaços pedagógicos. As devidas 

parcerias podem ser estabelecidas desde que não deformem os princípios de identidade, 

organização e participação coletiva da comunidade nas questões que envolvem as escolas.  
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Quanto à formação dos professores, é previsto o provimento de estudos, pelos sistemas 

de ensino, sobre o respeito à diversidade com propostas pedagógicas de valorização da 

diversidade cultural e transformação do campo. 

Todas estas questões sobre as diretrizes para as escolas do campo são ressaltadas na 

luta do MST desde a sua criação e se configuram como princípios de sua proposta 

pedagógica. Podemos dizer que estas diretrizes quando oficializadas sofreram grande 

influencia da luta pela terra e das exigências de reconhecimento dos militantes deste 

Movimento como sujeitos de uma sociedade com características específicas, pertencentes a 

um contexto especifico, que assim devem ser vistos de uma forma diferenciada, mas não 

inferior.  

Não há como dicotomizar os princípios estabelecidos pelas diretrizes da escola do 

campo com a proposta pedagógica do MST, pois tanto aquelas diretrizes como esta proposta 

apontam para questões envolvendo como centro o ser humano diferenciado por um contexto 

específico, que é o campo. 

 A pesquisa no âmbito das práticas e eventos de letramento no âmbito de escolas do 

MST não pode prescindir dos princípios e diretrizes mencionados acima.  É nesse sentido que 

apresentamos, a seguir, um breve histórico sobre o MST e da criação de escolas no 

Movimento. 

 

 

1.2 MST - o movimento dos trabalhadores rurais sem terra: histórico, proposta 

pedagógica e princípios da educação 

 

 

1.2.1 Breve histórico sobre o MST e a criação de escolas no Movimento 

 

 Nesse tópico destacamos as contribuições de Caldart (2004) e Saveli (2000), sobre a 

história, a prática política e a prática pedagógica do MST.   

Segundo Saveli (2000, p.21), o MST pode ser definido como um movimento de 

massas com caráter sindical, político e popular que traz como bandeira a luta pela terra, pela 

reforma agrária e pelas mudanças na estrutura da sociedade. O movimento surgiu ainda no 

regime militar brasileiro, após o reaparecimento da luta pela terra entre os anos de 1978 e 

1979, nos estados da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Porém, o movimento foi 
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oficialmente criado em abril de 1984, no município de Cascavel, no Paraná. Saveli (idem) nos 

diz ainda que o setor de educação do movimento se articulou em nível nacional em 1987.  

Atualmente, o setor educacional do MST acompanha o trabalho de acerca de 950 

escolas públicas que prestam serviços nas séries iniciais do ensino fundamental e 50 escolas 

de séries finais do ensino fundamental, atingindo acerca de 40 mil alunos e 1.800 professores. 

Saveli (2000) nos mostra ainda que em alguns estados têm ocorrido experiências de 

alfabetização de adultos e crianças de educação infantil, além de terem sido criadas algumas 

escolas em nível de 2º grau para os jovens e adultos que querem se aprofundar em formação 

técnica nas áreas de magistério, produção e administração. Em 1995 aconteceu o III 

Congresso Nacional quando foram aprovadas plataformas de lutas para os próximos cinco 

anos e o novo lema do MST, ―Reforma agrária - uma luta para todos‖. 

 Caldart (1990) apresenta que em 1979, quando se ocupavam determinadas fazendas no 

Rio Grande do Sul e o MST ainda não estava estruturado, começou a surgir uma grande 

preocupação com as crianças que ficavam nos acampamentos. Tal inquientação gerou uma 

iniciativa de grupos de mães que passaram a orientar brincadeiras e explicar as crianças o que 

significava todo aquele movimento de ocupação e acampamento.  Caldart (1990) nos diz que 

Salete Campigotto, professora da rede estadual desde 1978, era casada com um colono sem 

terra, tornou-se a primeira professora de assentamentos do país. 

Após novas ocupações em 1982, o grande número de crianças em idade escolar fez 

com que Salete, desta vez ajudada por outra professora, Lucia Webber, ligada à paróquia do 

município Ronda Alta (RS), onde estavam acampados, passasse a articular entre os 

acampados a luta pela criação de uma escola estadual de 1ª a 4ª série, no acampamento, uma 

vez que Salete, sendo professora da rede estadual poderia facilitar o processo. Após conversas 

e audiências, a escola foi fundada em maio de 1982, ainda em caráter provisório, para em 

abril de 1984 ser totalmente legalizada, já no assentamento de Nova Ronda Alta, surgido em 

1983. 

 Esta ação inspirou a criação de outras escolas em acampamentos da região Sul, sendo 

emblemático o caso da fazenda Anonni, município de Sarandi (RS), invadida em 1985, no 

qual mesmo com aprovação da construção de uma escola estadual no acampamento pelo 

secretário da educação, em novembro de 1986, o atraso na efetivação da escola não deteve os 

integrantes do movimento, que embaixo de um ―barracão coberto por lonas plásticas‖ 

iniciaram de qualquer maneira as aulas. Foi a primeira escola oficial de um acampamento do 

MST no estado, na qual as aulas aconteciam num sistema de três turnos, com 23 professores 

para 600 alunos de 1ª a 4ª serie. Em 1987, as aulas foram transferidas para o prédio construído 
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no acampamento pela secretaria de educação. A fazenda Anonni (que tinha na época 9.000 

hectares) foi dividida em 16 áreas e as famílias passaram a ocupar a fazenda inteira. 

Reiniciada a luta por mais escolas, resultou na conquista de mais sete escolas estaduais para o 

acampamento, sendo que uma dessas escolas foi transferida, no segundo semestre de 1989, 

para o Assentamento Nova Ramada, em Júlio de Castilhos (RS). 

 Tais ocupações demonstraram que a complexidade política envolvendo o MST não 

impediu que a luta pela escola no Movimento fosse esquecida por ser de difícil alcance, 

mesmo que num contexto de suposta ilegalidade, como era considerado o MST, e num 

ambiente no qual o conflito era escancarado, como nos acampamentos. Segundo Caldart 

(1990), ―este fato traz à tona a complexidade política da questão dos sem terra que trafegam 

permanentemente nos escorregadios limites entre o legal e o legitimo, e entre as contradições 

e tendências de cada conjuntura‖ (p.15). 

 Das intensas discussões e organizações juntamente com as pressões do Movimento 

nasceu o Setor de Educação do MST, em 1987, através do Primeiro encontro Nacional de 

Professores de Assentamento, no Espírito Santo, com a participação de vários representantes 

do movimento nos estados onde a educação já começava a se organizar. Um dos principais 

objetivos do Setor de Educação foi a formação de educadores e educadoras para atuar nas 

escolas de primeira a quarta série. Estes deveriam ser preparados pelo movimento e deveriam 

ser dos acampamentos e assentamentos. Assim, foi formada a primeira turma de magistério do 

MST, no município de Braga (RS), em 1990, tendo a Fundação de Desenvolvimento, 

educação e pesquisa da região celeiro (FUNDEP) como parceira (Caldart, 2004). 

 Quanto aos projetos de alfabetização do MST destacam-se os voltados à Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) no qual se pretende que o domínio da leitura e escrita seja possível 

para toda a população do movimento. Estes projetos são realizados tanto em acampamentos 

quanto em assentamentos  em parceria com entidades da reforma agrária, ONGS e órgãos 

estaduais e federais, e fomentam a percepção de que todos podem ir além da escola básica, 

além de fortificar a cultura de estudos no campo. 

A EJA no MST teve início com a Campanha de Educação de Jovens e Adultos, realizada em 

1991, no assentamento Conquista da Fronteira em Bagé (RS), com a presença de Paulo Freire. 

Os educadores da EJA moram em assentamentos e acampamentos. Este fato é apontado como 

facilitador da aprendizagem dos alfabetizandos devido à aproximação do referencial, das lutas 

e objetivos destes com os educadores (Engelmann, 2006). 

 Ainda sobre os projetos de alfabetização, Caldart (2004) nos esclarece que foi 

percebido nas reuniões dos assentamentos (ainda na segunda metade da década de 80) sempre 
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havia o problema de não ter alguém para redigir as atas, pois não havia pessoas que 

soubessem ler e escrever. Assim, o Coletivo Nacional de Educação iniciou, em 1989, a 

primeira discussão sobre a necessidade de uma campanha de alfabetização nos assentamentos. 

Como tarefa do setor de educação, o MST articulou em 1995 o Movimento Nacional de 

Educação de Jovens e Adultos, em parceria com universidades publicas. Esta reivindicação, 

junta com outras voltadas para a implantação de políticas públicas para a educação no campo, 

culminou no I Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (I 

ENERA), em julho de 1997, Na Universidade de Brasília (UNB), com o apoio do UNICEF, 

UNESCO e CNBB (Siebert, 2007). 

 Em 1998 o Ministério do Desenvolvimento Agrário criou o Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA), para poder atender as áreas de assentamentos de 

reforma agrária principalmente na educação de jovens e adultos, educação profissional e 

Ensino Superior. Hoje, existem entidades púbicas de ensino superior que oferecem cursos de 

graduação voltados à educação no campo, devido às lutas do MST para ter professores 

formados para atender as demandas do Movimento e da educação no campo. 

 

1.2.2 A Proposta Pedagógica para as escolas do MST 

 

O MST tem publicado desde os anos 80 uma série de revistas - os Cadernos de 

Educação - que, segundo Ruscheinsky (1998), vieram à tona nos anos 90 com um intenso 

número de volumes publicados, muitos deles através de financiamentos obtidos por agências 

de fomento. Estes cadernos contêm os fundamentos e princípios teóricos e metodológicos 

definidos nas reuniões do Movimento, desde sua criação oficial, e trazem desde a narração de 

fatos até a de ideias nas quais se apóia o MST para fundamentar sua proposta pedagógica. 

Neste trabalho, nos referiremos como ―proposta pedagógica‖ ao documento intitulado 

Caderno de Educação Nº 13, lançado no ano de 2005 e que se trata de um dossiê sobre tudo o 

que foi produzido pelo Movimento dos Sem Terra, relacionado à educação, de 1990 até 2001, 

e cuja autoria é atribuída ao próprio MST. Este documento é atualmente o mais atualizado no 

país em termos de coleção sobre a educação no Movimento dos Sem Terra. 

A educação se tornou o grande símbolo da expansão e consolidação do Movimento, no 

qual a luta pela terra está aliada à luta por diversos outros fatores dentre eles a educação, 

inicialmente para crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental. Segundo Ruscheinsky 

(1998), ―a trajetória do Movimento em destaque vem apontar que a educação pode ser um 
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poderoso aliado como alavanca em favor da mudança na visão de mundo e da amplitude de 

compreensão na qual se inserem os seus interesses‖ (p.226). 

Saveli (2000), em um estudo analítico sobre a proposta pedagógica do MST para as 

escolas dos assentamentos, aponta que essa proposta constitui-se de princípios sociais e 

políticos defendidos pelo movimento. Atenta que o princípio fundamental da proposta para 

essas escolas é que toda aprendizagem e ensino devem partir da realidade.  Este princípio é 

tomado pelo movimento como ponto de partida e ponto de chegada eisso implica dizer que 

todo o conhecimento que as crianças produzirem na escola deve servir para que elas entendam 

melhor o mundo em que vivem: a escola, a família e a sociedade como um todo. 

 A força motriz da proposta educacional para os assentamentos é o pensamento 

freiriano de que educador e educando tornam-se investigadores críticos da realidade. Segundo 

Freire (2005), “a educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica 

num constante desvelamento da realidade. Outro princípio norteador dentro da proposta 

pedagógica refere-se à prática‖ (p.53). Assim, a proposta se diferencia dos currículos 

tradicionais em três pontos básicos (MST, 2005): 

 

 A sala de aula deixa de ser o centro do processo na aprendizagem, pois se aprende a 

partir da prática onde quer que ela aconteça; 

 Os conteúdos (matemática, português, história, geografia, ciências, etc.) são 

escolhidos a partir da necessidade. São tidos como instrumentos para a construção do 

conhecimento da realidade e não como fins em si mesmos; 

  A construção e organização do currículo são realizadas coletivamente no 

assentamento. 

 

Logo, tendo a prática como centro, a categoria trabalho torna-se o delineador do processo 

pedagógico. E isso implica em um planejamento onde se colocam os objetivos e as 

habilidades a serem desenvolvidas, como acontece em qualquer currículo, assim como 

incorpora também elementos que dependem da realidade específica do MST, na medida em 

que mudanças vão ocorrendo no conjunto do assentamento e da sociedade. 

Outros elementos advindos da pedagogia freiriana, utilizados como estratégia para 

estudar a realidade, são os temas geradores. Os temas são retirados da realidade das crianças e 

da comunidade para a construção do conhecimento no sentido real. São esses temas que 

determinarão a escolha dos conteúdos, da metodologia e da avaliação da aprendizagem. Isso 

demonstra uma ruptura do trabalho pedagógico organizado e centrado no conteúdo. 
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Brandão (1981) nos diz que o estudo desenvolvido por Freire a partir de temas 

geradores, ou palavras geradoras, aponta para questões que desafiam a pensar sobre elementos 

e fatos da realidade. O pensamento freireano reforça a concepção da proposta pedagógica para 

os assentamentos do MST, especialmente quando Brandão (id.) explica que os temas 

geradores são ―temas concretos de vida que remetem a questões das relações do homem com 

a natureza, com o trabalho, a ordem social, pessoas ou grupos fora da comunidade, com 

valores, símbolos, ideias, etc.‖(p. 38). 

 O trabalho com conteúdos não é descartados naproposta pedagógico do movimento, e 

assim está prevista uma lista de conteúdos mínimos para serem trabalhados em cada área e 

para cada série. O educador tem a função de selecionar os conteúdos necessários para o 

estudo e a prática que os alunos estão necessitando. O mesmo conteúdo é trabalhado de forma 

diversificada. De acordo com a proposta pedagógica do Movimento (MST, 2005) o professor 

―não deve ignorar os conhecimentos políticos, sociais e culturais que acontecem diariamente, 

como temas transversais ou provenientes de situações políticas e sociais‖ (p.31-37). 

 No quesito avaliação, a proposta pedagógica (MST, 2005) prevê que esta atividade 

―não deve se restringir aos conteúdos, mas, principalmente, avaliar se os alunos estão se 

apropriando dos conhecimentos da realidade‖ (p.65). Comportamentos e atitudes também 

devem ser considerados, visto que, a escola é local de preparação de cidadãos e, por 

conseguinte, militantes. Logo, a disponibilidade de trabalhar pelo coletivo também é avaliada. 

Têm-se, como instrumentos de avaliação: fichas de observação de cada aluno e da turma; 

diário das crianças em que elas próprias registram diariamente o que acontecem na classe, 

seus sentimentos em relação à escola e tudo que fazem nela, servindo também como 

exercícios de escrita; provas escritas, sem o caráter de ameaça e punição; roda de discussão 

livre em que todos podem se expressar; etc. 

 Como tudo o que é proposto no MST é pensado coletivamente, a avaliação também 

não deve fugir deste formato e assume uma roupagem formativa, ou seja, visa acompanhar 

todo o processo de aprendizagem.  Logo, para o Movimento (MST, 2005): 

 

 Cada aluno deve avaliar a si mesmo nas várias dimensões como: trabalho, estudo e 

relacionamento; 

 Os alunos devem avaliar-se entre si e também avaliar o professor;  

 Professor se auto-avalia e avalia cada aluno e o conjunto;  

 A comunidade deve avaliar e ser avaliada nas relações com a escola. 
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Os princípios da proposta pedagógica do MST correspondem ao mesmo que é 

proposto por Hoffmann (2004), uma vez que esta autora nos apresenta que a avaliação em 

educação infantil precisa acompanhar o desenvolvimento da criança dentro de uma reflexão 

permanente em seu cotidiano. Hoffmann (id.) ainda alerta que os instrumentos elaborados 

precisam atuar diretamente com as crianças devendo-se ultrapassar fichas classificatórias de 

avaliação e pareceres descritivos superficiais e comportamentalistas. 

Assim, a pedagogia do MST vê a educação como um processo de humanização do 

indivíduo onde a formação pode ocorrer em diversos espaços, concebendo a escola, com suas 

específicas práticas sociais, como um espaço privilegiado para tal formação. Dessa maneira, 

inserida nas relações sociais, a proposta pedagógica do Movimento (MST, 2005) para a 

educação nas escolas dos assentamentos e acampamentos pretende defender os militantes do 

Movimento ―enquanto classe e lutar pela transformação de sua condição de classe‖ (p.52). 

 

1.2.3 Princípios teóricos da educação no MST 

 

 O MST é um movimento que teve várias influências no processo de configuração de 

seus princípios teóricos e educativos, de modo que estes princípios desse ao Movimento uma 

feição na qual o trabalho coletivo, a capacidade de aprender interagindo e a contextualização 

fossem elementos de base na formulação das políticas e pressupostos que guiam a educação 

pretendida pelo movimento. 

 Caldart (2004) e Saveli (2000) analisam a dimensão sócio-política e educativa do MST 

e situa-o como um movimento cujo caráter político vai além da luta pela terra e cuja educação 

é um instrumento capaz de ampliar as suas lutas. Uma discussão levantada por este autor é 

sobre fazer com que o Estado assuma o financiamento do projeto educativo do Movimento, 

mas que ao mesmo tempo não lhe negue autonomia pedagógica. Outra preocupação é a 

formação de professores capazes de implementar o modelo pedagógico do movimento, sendo 

esta formação contrária ao modelo ―neoliberalista‖ vigente. 

 O Movimento também apóia seus princípios teóricos na pedagogia de Paulo Freire. 

Caldart (2003) chega a firmar que no MST tem como referência pessoas como Paulo Freire e 

Che Guevara, pois ―eles não foram educadores apenas pelo que disseram ou escreveram, mas 

pelo testemunho de coerência entre o que pensaram, disseram e efetivamente fizeram e foram 

como pessoas militantes das causas do povo‖ (p.57). 

 Em Freire (2005), o Movimento bebe na ideia de que o educador necessita ter 

consciência política, pois sem esta não poderá posicionar-se politicamente diante das 
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desigualdades na estrutura social. Além disso, é em Freire que o MST retira os princípios para 

fundamentar sua base curricular representada no temas ou vivências geradoras. 

Caldart (2000) observa que ―o princípio educativo da pedagogia do MST é o próprio 

Movimento‖ (p.52), pois nele se juntam diversas pedagogias, que são a pedagogia da terra, 

pedagogia da história e pedagogia da luta social. Para a autora, tal pedagogia se produz no 

diálogo com outros educadores, educandos e movimentos pedagógicos. A mesma cita que 

nesta síntese (grifo da autora) dialogam a teoria com a prática da formação humana, gerando 

uma reflexão sobre o ambiente educativo das escolas do MST. 

Para tanto, Caldart (2003, p.53-58) traça dez lições de pedagogia do Movimento, que 

se relacionam com os princípios estabelecidos por Freire (2005) sobre diálogo, humanização e 

interação, aprendizagem cooperativa, sujeitos cognoscentes e cooperação. 

 

1. As pessoas são o maior valor produzido e cultivado no MST: nesta lição a autora 

trata da importância de valorizar cada pessoa que faz parte do MST, pois tal pessoa 

é um elemento fundamental do processo educativo e formador do movimento, 

merecendo ―respeito e dedicação como seres humanos e como sujeitos de uma 

organização que luta por dignidade‖ (p.53).  

2. As pessoas se educam, aprendendo a ser: nesta lição a autora fala da importância 

de o sujeito se reconhecer como sem terra. Ter esta identidade social e coletiva que 

exigem seu lugar neste mundo e na história, podendo lutar por seus direitos onde 

estiver, pois isto lhe é de direito. 

3. As pessoas se educam nas ações que realizam e nas obras que produzem: esta 

lição diz respeito ao fato de que as ações produzem o jeito do ser humano e estas 

mesmas ações acontecem em relações sociais, no convívio entra as pessoas 

mediadas pela cultura e nisto as pessoas ―expõem o que são e ao mesmo tempo 

vão construindo e revisando suas identidades e seu jeito de ser (p.54)‖ 

4. As pessoas se educam produzindo e reproduzindo cultura: nesta lição a autora 

inicia apontando que ―as ações dos sem terra são carregadas de significados 

culturais que aprendem a produzir e expressar‖ (p.54). Um exemplo pode ser 

constatado nas canções criadas e cantadas nos assentamentos, cujas letras trazem 

consigo fatos relacionados à luta pela terra e a relação com o trabalho rural. Nesta 

lição a autora nos explica que ―cada sem terra que entra no MST entra também 

num mundo já produzido de símbolos, gestos, exemplos, valores, que a cada ação 

ele vai aprendendo a significar e ressignificar‖ (p.54). Esta lição aponta à 
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importância da organização em diferentes modalidades e formas que faça com que 

as pessoas reflitam sobre sua prática, origem e modo de vida. 

5. As pessoas se educam vivenciando valores: nesta lição a autora aponta a 

importância de se tomar valores humanos baseados no coletivo, na lealdade e 

solidariedade numa sociedade cada vez mais individualista e competitiva. 

Reconhecendo a dificuldade em efetivar tais valores nos sujeitos do Movimento, a 

autora aponta que ―somente assumindo a tarefa de educar as pessoas em seus 

valores, que o MST pode ajudar a realizar o que projeta em sua história‖ (p.55) 

6. As pessoas se educam aprendendo a conhecer para resolver: aqui, é apontada a 

importância de se entender que o conhecimento é a compreensão da realidade para 

que assim o sujeito que compreende possa transformá-la. Um exemplo seria as 

aulas sobre cálculo e geografia que são trabalhadas em escolas dos assentamentos 

nas quais os alunos aprendem sobre medição (por exemplo) utilizando a terra para 

compreender as noções inerentes à área e topografia. 

7. As pessoas se educam aprendendo do passado para projetar o futuro: esta lição 

ressalta a importância de não se esquecer as lutas, esforços, e erros que foram 

presentes num passado para que com eles se aprendam e se lapide perspectivas 

para um futuro. A história não deve ser esquecida por que ela ensina os fatos e 

respondem sobre o contexto atual. Se algo ocorreu deve ser tomado como exemplo 

que pode ser descartado, resignificado ou repetido se a situação exigir. Esta visão 

histórica leva também em consideração a origem, identidade e cultura do sujeito, 

estes elementos que muito dizem sobre o mesmo. 

8. As pessoas se educam em coletividade: por ser o MST um coletivo, se considera 

que neste contexto todos, em sua singularidade, são importantes e compõem o 

coletivo que configura as ações e pensamentos do Movimento. No movimento de 

trocas entre os singulares, os sujeitos sem educam e são educados. É uma visão 

dialógica. ―Numa coletividade verdadeira, todos são, em seu tempo, educadores e 

educandos, porque todos fazem parte do processo de aprender e reaprenderem a 

ser humano‖ (p.57). 

9.  O Educador educa pela sua conduta: nesta lição a importância está no fato de que 

não é apenas pelas palavras, mas principalmente nas ações que se educam as 

pessoas, pois a postura demonstrada influencia e sinaliza o sujeito do Movimento. 

As ações são tomadas como referencias e por isso ela deve demonstrar um 
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compromisso com os princípios de luta e transformação pretendidos pelo 

Movimento. 

10. É necessário conceber a escola como uma oficina de formação humana: esta lição 

significa que a escola não deve ser apenas um lugar que forme mentes para um 

contexto já posto, determinado. Na escola como oficina de formação humana, os 

educadores são tomados como arquitetos, animadores e organizadores do ambiente 

educativo. Exige-se que a ação educativa seja intencionalmente planejada, refletida 

e realizada valorizando os seres pelos saberes próprios, de sujeitos que podem 

aprender e ensinar, começando e continuando a tarefa educativa. 

 

Estes princípios educativos expõem o espírito de coletividade que permeia o 

Movimento dos Sem Terra e a educação neste. Para o MST, não basta apenas que uma 

dimensão seja desenvolvida pelo militante, mas que outras dimensões em consonância, de 

modo dialógico, também se desenvolvam. 

Em trabalho de análise sobre a educação no MST, Ri e Vieitez (2004) esboçam uma 

relação entre os princípios educativos que perpassam o MST com aquilo que é caracterizado 

como ―educação‖ pelo Instituto Josué de Castro. Segundo estes autores, os requisitos de um 

militante do MST não devem se restringir apenas à formação política, mas também à 

capacitação técnica e às aptidões necessárias para a vida social, organização coletiva da 

produção e outras atividades econômicas. Estes autores nos explicam que estes requisitos: 

 

Derivam de uma característica organizacional insólita do MST no contexto das 

organizações populares. Ou seja, o fato de que três instâncias da realidade social 

que se encontram normalmente separadas nas práxis de outras organizações, a 

política, a econômica e a social, no MST encontram-se organicamente reunidas. O 

militante do partido não vive no partido, o associado ao sindicato não vive no 

sindicato, embora ambos possam vivenciar com maior ou menor intensidade suas 

entidades. O membro do MST, diversamente, encontra-se articulado ao 

Movimento não apenas por ideologia e funções políticas, mas também pelo fato de 

encontrar-se inserido em alguma das suas estruturas organizacionais de base, que 

são o acampamento e o assentamento (p.1382-1383). 

 

O trabalho de Ri e Vieitez (2004) demonstra um reconhecimento do MST enquanto 

um movimento social que se destaca por abranger diversas dimensões, que são trabalhadas e 

levadas em consideração em nível de igual importância, sem as quais não se constitui o 

Movimento. O lugar do acampamento/assentamento é o lugar de aprendizagem e neste o 
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sujeito deve se esforçar e desenvolver aptidões para fortificar o Movimento. A educação é 

posta no centro das discussões, pois com ela se efetiva a continuidade da luta por direitos, os 

quais não são somente pela posse da terra. E quando organizada, a educação perpassa por 

questões não somente de instrução, mas leva em consideração as de âmbito relacional, postura 

ética e moral, produção e repartição de bens e organização do trabalho na terra. 

É sabido que os princípios pedagógicos do MST têm sua principal inspiração no 

pensamento de Paulo Freire, mas isto se deve ao fato de que na época em que o Movimento 

foi criado, em 1984, Freire havia retornado do exílio político imposto pelo regime militar e o 

seu pensamento sobre educação popular correspondia às expectativas do MST na construção 

do seu currículo.  

Em Freire (2005), o conhecimento, bem como o ato de conhecer é tido como fato da 

vida humana e inclui a realidade e a experiência humana. Assim, como Freire, o MST acredita 

não haver como o conhecimento a ser transferido, ou transmitido, pois quando o 

conhecimento ocorre significa uma nova forma de apreender a realidade. Desse modo, 

conhecer será sempre uma ação dialógica que envolve sujeitos ativos que conhecem e 

ensinam ao mesmo tempo. Neste processo de interação entre os sujeitos, ocorre a 

transformação, pois é no diálogo, mediado pelo objeto do conhecimento, que acontece a 

aprendizagem. Para Freire (id.) 

 

(...) ninguém educa ninguém, como tão pouco ninguém se educa a si mesmo: os 

homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo, pelos objetos 

cognoscíveis que na prática ―bancária‖ são possuídos pelo educador que os 

descreve ou os deposita nos educandos passivos (p. 79). 

 

Desta forma, percebemos que a perspectiva do MST quanto à educação, à semelhança 

de Freire, pressupõe que o conhecimento não pode ser construído individualmente, mas 

através da interação entre seres humanos que, ao compreenderem e integrarem aquele 

conhecimento a outros saberes, geram novos conhecimentos, os quais podem ser utilizados no 

contexto dos aprendizes. O saber não é algo estático, devendo, portanto, ser descoberto. 

Paraisto,é necessário que os sujeitos não estejam alienados, mas cientes e críticos em relação 

a todas às questões que perpassam o contexto em que se encontram. 
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1.2.4 Como fazer a escola do MST 

 

 Em 1992 foi publicado o Caderno de Educação n°1 do MST. Neste caderno intitulado 

―Como fazer a escola que queremos‖ constam os objetivos e princípios da escola que se 

queria construir de acordo com a realidade do Movimento. Realidade é descrita no documento 

como ―o meio em que se vive e tudo o que se faz, se pensa, se diz, se trabalha, se organiza, se 

pratica, etc.‖ (p.70). 

Para o MST, a criança deve estudar tudo o que esteja ligado com sua vida prática e 

necessidades, sendo todo o conhecimento produzido na escola útil para que o educando 

entenda o mundo que o cerca. Sobre currículo e planejamento, o setor de educação do 

Movimento traça como metas diversos aspectos (MST, p.51-70) que devem por si dizer para e 

sobre o Movimento e seus militantes. Para tanto, o currículo deve ser organizado de modo a 

não ter apenas conteúdos, mas prevendo também práticas, isto é, atitudes e procedimento, que 

os alunos devem desenvolver no processo de aprendizagem. Este currículo deve ser centrado 

na prática, sendo esta, por sua vez, adquirida na experiência vivida pela criança no ambiente 

do acampamento ou assentamento. Neste currículo, os temas geradores, inspirados no 

pensamento de Freire (2005), são organizados em conteúdos. Tais temas devem partir da 

realidade do campo e do Movimento, uma vez que os militantes acreditam que é no contexto 

que podem ser retirados elementos para se fazer uma ―ponte‖ entre teoria e prática (práxis). 

A escola não é vista como um lugar isolado no assentamento, mas ela faz parte e 

existe devido à própria dinâmica do assentamento, pois, pais, alunos e professores participam 

interagindo nesta dinâmica educativa. Para o MST, para que se possa efetivar este tipo de 

escola é necessário que sejam seguidos procedimentos metodológicos, previstos para uma 

educação que tem intencionalidade, objetivo e que necessita ser planejada. 

 Este planejamento obedece aos seguintes princípios (MST, 2005, p.54-70): a) prevê a 

necessidade de se ter clareza quanto aos objetivos da escola; b) transforma a realidade em 

temas geradores (isto é, o que estudar, o assunto, o problema tirado da realidade); c) ter 

sensibilidade para saber como e quando escolher os temas geradores, havendo assim 

flexibilidade no planejamento para agregar novos temas de acordo com as necessidades 

surgidas durante o período letivo. Neste caso deve-se levar em consideração a definição de 

objetivos para cada unidade temática, o planejar a relação entre estudo e trabalho com as 

crianças, escolher os conteúdos a serem explorados a partir e de acordo com o tema, pensar 

em como se desenvolver os conteúdos na sala de aula, etc.; d) saber que avaliar não deve se 

restringir à verificação das respostas do caderno ou prova, mas que consiste num dialogo 

31 



14 
 

 

estabelecido pela criança entre o que se aprender e como se relaciona com a realidade 

especifica da criança, da terra e do movimento; e) entender que para avaliar o educador pode 

se utilizar de instrumentos diversos como ficha de observação, diário da criança, relatório de 

trabalho, através de prova ou exame, etc.; f) compreender que quem deve avaliar deve ser o 

professor e os alunos, estes se auto-avaliam e avaliam aos outros em relação ao que foi 

estabelecidos durante o processo de aprendizagem; g) por fim, fazer previsões sobre a duração 

de tudo o que é planejado. 

 Estes princípios se relacionam com as implicações decorrentes de um processo de 

avaliação formativa, isto é, que acompanha o processo de ensino e aprendizagem. 

 Para o MST, o desenvolvimento do currículo não pode esquecer que o tipo de 

organização e administração da escola como um todo, deve ser para as crianças a principal 

experiência prática de trabalho coletivo e de aprendizagem. A proposta pedagógica do 

Movimento (MST, 2005) também leva em conta que a escola estimule o hábito de leitura não 

apenas entre as crianças, mas entre todos os assentados. Ainda se inclui, para o 

desenvolvimento do currículo, que a escola explore sempre as expressões culturais dos 

assentamentos e da luta pela terra como um todo, bem como que esta seja um espaço no qual 

possam ser praticados valores morais, disciplinares, de respeito mútuo, de diálogo, de 

solidariedade, com vistas à caracterização do que chamam de ―novo homem, nova mulher e 

nova sociedade‖ (MST, p.70). 

 Estes aspectos corroboram com os princípios educativos idealizados e oficializados 

pelo MST, através de todos os movimentos e eventos realizados desde a criação do 

Movimento. Assim, podemos dizer que a pedagogia do Movimento dos Sem Terra é pensada 

para contemplar desde as atitudes e procedimentos até aspectos cognitivos, culminando no 

retorno que cada sujeito aprendiz pode dar ao Movimento durante sua militância e luta. 

 

 

1.3. Letramento - o que é e suas implicações 

 

Neste capítulo será apresentado o conceito de letramento e suas implicações, uma vez 

que este fenômeno faz parte do cerne desta pesquisa e é necessário destacar sua importância, 

uma vez que este envolve processos sociais de uso da escrita tanto na escola, quanto fora 

deste contexto. 

 O termo letramento já se encontra dicionarizado. No dicionário Aurélio (ANJOS, M. 

dos; FERREIRA, M. B, 2004) pode ser definido como ―estado ou condição de indivíduo ou 
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grupo capaz de utilizar-se da leitura e da escrita, ou de exercê-las como instrumento de sua 

realização e de seu desenvolvimento social e cultural‖ (p. 455). Também se encontram 

dicionarizados termos adjacentes, como letrar e letrado, ambos relacionados à definição 

apresentada de letramento. Enfim, chegamos ao século XXI com o termo anexado ao léxico 

da língua portuguesa. Até o final da década de noventa do século XX, era comum haver 

discussões e pesquisa que, entre outras análises, apontavam a ausência deste termo na nossa 

língua, como apontam autoras como Soares (2006) e Tfouni (2006). 

 Segundo Soares (2006), um dos primeiros registros do termo letramento de que se tem 

notícia puderam ser constatados em obra de Mary Kato (1986), na qual a autora o define não 

como uma prática social e sim relacionando-o com a língua culta (norma-padrão) 

institucionalmente  imposta na aprendizagem escolar . Soares (id.) explica ainda que é da 

palavra inglesa literacy que surge a definição para o termo letramento em língua portuguesa. 

Segundo esta autora, em Portugal se usa literacia, léxico mais próximo do termo de língua 

inglesa, equivalente no Brasil a letramento. 

 

1.3.1 Algumas teorias sobre o letramento 

 

 A diversidade de estudos sobre letramento na atualidade aponta a necessidade de se 

discutir não somente o que vem a ser este fenômeno, mas quais as implicações decorrentes de 

sua emergência. Entre os autores brasileiros que têm voltado seus estudos para maiores 

esclarecimentos sobre letramento, utilizando análises aprofundadas, destacam-se Soares 

(2004a, 2006, 2008), Tfouni (2006), Kleiman (2008), Colelo (2003), dentre outros. No início 

da primeira década do século XXI, Ribeiro (2004) procurou sistematizar maiores informações 

sobre os índices oficiais a respeito do letramento da população brasileira, através de dados 

fornecidos pelo Índice Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF). 

 Em todo caso é fundamental esclarecer no que implica este fenômeno. Soares (2006) 

define o letramento como ―estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas 

cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita‖ (p.47). A autora, no entanto, chama 

atenção para o fato de que um indivíduo, seja criança, jovem ou adulto, pode não saber ler ou 

escrever, isto é, ser analfabeto, mas exercer práticas sociais de leitura e escrita quando, por 

exemplo, pede que alguém lhe leia uma notícia do jornal, ou o conteúdo de uma carta, ou dita 

uma carta para que este alguém a escreva. O individuo pode, portanto, não saber ler nem 

escrever, mas indiretamente pode fazer usos da linguagem escrita, inclusive adequando-a 

quando necessita produzir escritos em um gênero textual.  
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O mesmo acontece quando uma criança finge ler uma história, ou conta uma história 

obedecendo às características estilísticas deste gênero textual. Neste caso, letramento pode ser 

definido como uma capacidade de o individuo utilizar a leitura e escrita em diversas situações 

sociais cotidianas sem necessariamente estar alfabetizado.  

Tfouni (2006) nos explica que há diversos fatores incidentes em análises sobre 

letramento, pois estas análises, segundo a autora: 

 

(...) focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita. Entre outros 

casos, procura estudar e descrever o que ocorre nas sociedades quando adotam um 

sistema de escritura de maneira restrita ou generalizada; procura ainda saber quais 

práticas psicossociais substituem as práticas letradas em sociedades ágrafas. Desse 

modo, o letramento tem por objetivo investigar não somente que é alfabetizado, 

mas também que não é alfabetizado, e, nesse sentido, desliga-se de verificar o 

individual e centraliza-se no social (p.9-100). 

 

 Assim, Tfouni (2006) aponta que o fenômeno do letramento não é algo isolado por 

meras habilidades, mas está relacionado aos usos sociais da escrita e leitura por um indivíduo 

ou grupo destes, levando em consideração desde aspectos históricos e culturais até 

econômicos. São estes aspectos históricos, políticos, econômicos e culturais, que incidem nas 

possíveis definições decorrentes do conceito. É sabido que o uso da leitura e escrita advém da 

necessidade de uma pessoa, ou grupo de pessoas, em ter que se utilizar das práticas sociais da 

leitura e da escrita. Tais necessidades são resultantes de processos de comunicação 

estabelecidos na interação. 

Se alguém escreve ou lê, ou pede que outrem lhe realize estas ações, é para algum 

propósito. Neste movimento, ocorre o emprego de sentidos aos textos, uma vez que 

determinado texto é utilizado correspondendo à uma situação específica e para solução de 

alguma necessidade, ou vontade, etc. 

As ações de escrever e ler fazem parte do processo de letramento e se tratam de ações 

diferentes, dadas as suas especificidades, porém, relacionadas.  Para ler é necessário que o 

sujeito ative habilidades, desde a análise e síntese de palavras até a leitura de textos 

complexos. Isto implica na mobilização de vários conhecimentos linguísticos e 

extralinguísticos, como, por exemplo, o seu conhecimento sobre o mundo, que o ajudará a 

compreender a leitura. Para escrever é necessário outro conjunto de habilidades e 

comportamentos que podem ser simples, como um nome, ou pode ser complexos como 
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escrever textos de opinião, científicos, dentre outros. Soares (2006) fala sobre a existência de 

um continuum para se realizar estas ações. 

É necessário compreender que letramento é um processo distinto da alfabetização. 

Distinções sobre estes termos podem ser encontradas em Soares (2004a, 2006, 2008), Colello 

(2005), Leal (2005) e Tfouni (2006). Ser alfabetizado é se apropriar do sistema de escrita 

alfabético (SEA) para realizar atividades envolvendo as habilidades de leitura e escrita, 

enquanto ser letrado é saber fazer uso da escrita e leitura em contextos sociais diversos. Para 

estas autoras, o ideal no processo inicial de escolarização seria alfabetizar letrando, ou seja, 

fazer com que as pessoas se apropriem do sistema de escrita alfabética no contexto das 

práticas sociais, com o uso de texto que circulam no cotidiano.  

Além disso, a alfabetização consiste em compreender princípios relacionados com a 

própria característica do sistema de escrita alfabético (SEA).Em Leal (2005) temos definições 

sucintas sobre estes princípios: 

 

O sistema alfabético tem correspondência grafofônica e não com propriedades de 

objetos; se utilizam símbolos convencionais (26 letras) para a escrita de textos 

verbais; toda sílaba contem uma vogal; a direção predominante da escrita é a 

horizontal; o sentido predominante da escrita é da esquerda para a direita (p.79). 

 

Em países de primeiro mundo, o conceito de alfabetização, em si, envolve o de 

letramento, devido a questões culturais, pois, naqueles países, o ensino da apropriação do 

sistema de escrita é algo tão fundamental que não cabe se fazer distinção entre ambos os 

conceitos. No Brasil, também devido a fatores sócio-culturais de ordem inversa, alfabetização 

e letramento são definidos em acepções distintas, embora sejam concebidos como processos 

complementares. 

Soares (2006) nos explica que quando chegam para nós notícias sobre analfabetismo 

no primeiro mundo, a mídia está se referindo na verdade ao letramento dos indivíduos, pois 

no primeiro mundo a alfabetização atinge a totalidade da população, uma vez que a 

escolaridade básica, que pode variar de acordo com os países desenvolvidos, atinge a 

plenitude da população. Assim lá não se vê a necessidade de separar letramento de 

alfabetização, como no Brasil.  

No nosso país, esta necessidade se verifica pelo fato de a cobertura de toda a 

população ao ensino fundamental e manutenção desta população ainda está em processo de 

consolidação, uma vez que tendo ingresso no ensino básico, não há garantias de que o 

indivíduo irá concluí-lo. 
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Tfouni (2006) e Soares (2006, 2008) atentam para historicidade do letramento. Estas 

autoras explicam que, de acordo com o desenvolvimento, surgem nas sociedades novas 

necessidades que, por sua vez, vão configurando o modo de vida das pessoas. Tais 

necessidades são geralmente advindas do avanço das ciências e tecnologias, assim como do 

maior acesso das pessoas às novas tecnologias e ideias. Por isso, o letramento é um fenômeno 

permeado por historicidade, considerando-se que em determinado tempo prevalecem 

determinadas ideias e práticas, que interferem em diferentes formas de pensar e de agir. 

Na última década do século XX, por exemplo, o advento do computador e da internet 

criou hábitos e necessidades que mudaram o pensamento e o comportamento das pessoas, ao 

menos nas sociedades urbanas industrializadas. Neste início de século XXI, com a 

disseminação do computador e internet em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, 

é possível observar hábitos diferenciados que antes não existiam.  

Da mesma forma, este ―avanço‖ da sociedade extingue determinadas práticas e hábitos 

de leitura e escrita. Por exemplo, usar um telegrama,ao menos no Brasil,é algo cada vez mais 

raro, pois a disseminação de outras formas de correspondência, principalmente no formato 

digital, como o email, as salas de bate-papo, ou as redes sociais, criou hábitos de comunicação 

entre as pessoas que não exigem mais o uso daquele gênero de texto. Quando não entra em 

extinção, o texto pode ser ―reconfigurado‖, ou seja, recebe uma nova roupagem, isto é, 

assume funções e características adequadas ao atual contexto, que o distingue do texto de 

referência. 

As forças que mais determinam o letramento advêm do contexto sócio-cultural. Nas 

sociedades modernas, industriais e urbanas, em que a cultura grafocêntrica está plenamente 

disseminada, fazer uso da leitura e da escrita é condição de sobrevivência dos sujeitos, sejam 

estes alfabetizados ou não. Nas sociedades não industrializadas e não urbanas, a oralidade é a 

modalidade que media as interações sociais.  

Em sociedades ágrafas, por exemplo, a forma de registro e disseminação da cultura, 

bem como de seus fatos, dar-se por via da oralidade. Isto ocorre porque nestas sociedades não 

há demandas como grafar sua história, seus hábitos, pensamentos, uma vez que não lhes 

ocorre alguma necessidade que determine essas práticas da escrita.  Esse fato ajuda a 

comprovar que o letramento possui determinantes culturais e históricos. Hearth (1982), 

estudando sociedades remotas no Nepal e Nova Zelândia, por exemplo, constatou que o uso 

da oralidade pelos povos destas comunidades se devia ao caráter histórico atribuído à esta 

modalidade da língua. Estas práticas discursivas dos povos destas comunidades refletem suas 
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maneiras de pensar e de agir, bem como de compartilhar experiências culturais nestes 

contextos. 

Nas últimas décadas destacam-se evidências sobre o fato de que as relações entre 

oralidade e escrita não são dicotômicas, conforme concepções históricas, mas ambas a 

modalidades de uso da língua se relacionam em um contínuo (Street 1984, 2003, 2005; 

Kleiman 2008).    

A oralidade se constitui antes da escrita, uma vez que se aprende a falar antes que 

escrever. Pessoas alfabetizadas, ou não, podem apresentar aspectos da escritura em sua 

oralidade como comprovaram estudos de Molica (2007), Soares (2008) e Tfouni (1988; 

2006). De acordo com estes estudos é possível verificar que pessoas com níveis de 

escolaridade distintos utilizam-se de determinadas maneiras de falar para poder comunicar 

algo, sendo estas falas carregadas, ora em menor ou maior grau, por elementos presentes na 

modalidade escrita, como, por exemplo, pausas na fala para anunciar ou sugerir futuros 

acontecimentos, uso de palavras ou termos apositivos para introduzir alguma ideia ou opinião, 

uso de termos para poder terminar uma fala, ou expressar uma conclusão, etc. Estas falas 

ocorrem mais na oralidade de tipo narrativa, embora possam aparecer em outras modalidades. 

São também interessantes as investigações sobre as representações que são feitas a 

respeito da capacidade de deter ou não habilidades de leitura e a escrita. Molica (2007) 

analisando as representações que alguns indivíduos fazem entre níveis de escolarização e 

inclusão social demonstra que é muito evidente algumas pessoas relacionarem níveis de 

escolarização, alfabetização e letramento, com a posição social que se ocupa na sociedade. 

 Baseadas nos estudos sobre o letramento, realizados por Street (1984) através da linha 

de pesquisa intitulada Novos Estudos do Letramento, Kleiman (2008), Soares (2006) e Tfouni 

(2006) têm debatido no Brasil, desde os anos de 1990, sobre questões relacionadas à 

aprendizagem e uso sociais das habilidades de leitura e escrita. Estas autoras definem suas 

versões baseadas nos modelos de letramento, estabelecidos por Street (id.). 

Defendendo a historicidade do letramento, como já mencionado, Tfouni (2006) 

explica que alguns estudos fecham o significado do termo em habilidades concernentes à 

alfabetização. Seria esta, para a autora, a ―versão fraca‖ do letramento. Apresentando 

diferentes perspectivas, a autora demonstra que letramento tem sido definido como habilidade 

de escrever e ler adquirida através da escolarização, que leva a usos de textos em contextos 

altamente sofisticados e cuja aprendizagem depende de uma condição cognitivamente 

apropriada do sujeito, de modo que se torna letrado, somente quem apresenta competências 

mentais para tanto. 
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 Na perspectiva da versão fraca a ênfase é dada para as habilidades, conhecimentos e 

práticas, superpondo letramento e alfabetização e relacionando letramento com escolarização 

formal. Em Kleiman (2008), estes pressupostos também são analisados como sendo a ―versão 

fraca‖ do letramento, pois neste paradigma as práticas de letramento valorizadas seriam as 

impostas pela escola, agência principal de promoção do letramento na atualidade – cujas 

práticas de letramento são diferentes das de outras agências e instâncias promotoras de leitura 

e escrita. A autora define letramento como ―um conjunto de práticas sociais que usam a 

escrita como um sistema simbólico e como tecnologia, em contextos específicos, para 

objetivos específicos‖ (p.18-19). Esta definição é reiterada por Magalhães (2008), quando a 

autora analisou práticas discursivas de letramento de grupos de mulheres, cuja escrita tem 

usos particulares, dependentes de experiências e da intencionalidade do sujeito. Neste caso, a 

escrita era utilizada para determinadas finalidades que são condicionadas às necessidades do 

contexto.  

Soares (2006.) fala que a ―versão fraca‖ do letramento seria a concepção de que a 

posse das habilidades para ler e escrever de modo a funcionar positivamente na sociedade 

levaria o sujeito à ascensão cognitiva e social, versão esta de caráter liberal ligada ao 

progresso social, tecnológico e econômico. 

Para separar ―versão fraca‖ e ―versão forte‖ do letramento é necessário esclarecer duas 

diferentes possibilidades do letramento que determinam definições deste fenômeno. Estas 

possibilidades se referem aos dois modelos de letramento estabelecidos por Street (1984), 

definidos como modelo autônomo e modelo ideológico de letramento, cujos estudos geraram 

no Brasil, pesquisas capitaneadas por Kleiman (2008), Soares (2006) e Tfouni (2006) sobre 

teoria e práticas de letramento. 

 

1.3.2 Concepções sobre o letramento: modelos 

 

Quando Street (1984) definiu os modelos de letramento e distinguindo-os em modelo 

autônomo e ideológico, as pesquisas sobre as práticas sociais de leitura e escrita ainda se 

encontravam em desenvolvimento. A perspectiva teórica que aborda estudos sobre as práticas 

sociais de escrita é definida como Novos Estudos do Letramento, ou New Literacy Studies 

(NLE), na sigla em língua inglesa. 

No Brasil, Street é um dos mais conhecidos estudiosos dentre os pesquisadores desta 

linha de estudos. Neste trabalho optamos pelos Novos Estudos do Letramento como principal 
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base teórica sobre o letramento. Outros autores brasileiros, como Soares, Tfouni e Kleiman, 

compõem esta base para dialogar com os NEL.   

À época em que estes modelos foram propostos por Street (1984) houveram 

interpretações equivocadas a respeito, de modo que o modelo ideológico foi concebido de 

modo a vir a ser alçado como uma abordagem alternativa, emancipadora e, portanto, 

preferível em relação ao modelo autônomo, tido como limitador e excludente por privilegiar 

práticas de letramento representativas dos grupos dominantes da sociedade. 

Street (2003, 2005), dentre outros estudiosos, ao retomar a discussão sobre ambos os 

modelos de letramento mostram que o modelo autônomo é mais um, dentre os letramentos 

existentes na sociedade, uma vez que os contextos de interação são inúmeros e assim criam 

inúmeras práticas sociais de leitura e escrita. Para Street (2005): 

 

O que veio a ser denominado "Novos Estudos do Letramento" (NLS) (Gee, 1991; 

Street, 1996) representa uma nova tradição em considerar a natureza do 

letramento, focando não tanto em aquisição de competências, como nas 

abordagens dominantes, mas sim sobre o que significa pensar letramento como 

uma prática social (Street, 1985).  Isto implica o reconhecimento de múltiplos 

letramentos, variando de acordo com o tempo e o espaço, mas também impugnado 

em relações de poder. NLS, então, não toma nada por concedido em relação ao 

letramento e as práticas sociais com que torna-se associado, problematizando o 

que conta como letramento, a qualquer tempo e lugar afim de perguntar quais 

―letramentos‖ são dominantes e quais são marginalizados ou  resistentes. Para 

resolver estas questões etnograficamente, os pesquisadores construíram um aparato 

conceitual sobre ambas termos, que lhe dão novos significados e melhoram alguns 

Antigos (p.77). 

 

 Na perspectiva dos Novos Estudos do Letramento, devido as diversidade para se 

comunicar, é mais pertinente falar em letramentos, considerando assim, a diversidade de 

práticas sociais de leitura e escrita que, historicamente, permeiam as relações sociais em 

diferentes épocas e lugares. Acenando para a perspectiva dos múltiplos letramentos, passamos 

agora para a definição dos dois modelos de letramento, já anunciados. 
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1.3.2.1 O modelo autônomo de letramento 

 

Ao descrever o modelo de letramento, Kleiman (2008) nos mostra algumas de suas 

características: 

 

A característica de ―autonomia‖ refere-se ao fato de que a escrita seria, neste 

modelo, um produto completo em si mesmo, que não estaria preso ao contexto de 

sua produção para ser interpretado; o processo de interpretação seria determinado 

pelo funcionamento lógico interno ao texto escrito, não dependendo das (nem 

refletindo, portanto) reformulações estratégicas que caracterizam a oralidade, pois 

nela, em função do interlocutor, mudam-se rumos, improvisa-se, enfim, utilizam-

se outros princípios que os regidos pela lógica, a racionalidade, ou consistência 

interna, que acabam influenciando a forma da mensagem (p.21-22). 

 

 Desta concepção decorre uma separação evidente entre escrita e oralidade, que embora 

distintas, são relacionadas. Neste modelo de letramento, a escrita é sobreposta à oralidade, 

pois teria a vantagem de ser mais organizada por ser lógica, fixa, descontextualizada e 

abstrata, permitindo que este pré-estabelecimento pudesse ser meramente aprendido pelo 

sujeito, para depois poder ser utilizado. Para tal aprendizado bastaria que o sujeito tivesse suas 

competências de ordem cognitiva e lógica, por exemplo, desenvolvidas. 

No modelo autônomo de letramento, costuma-se relacionar desenvolvimento cognitivo 

com a aquisição e desenvolvimento da escrita, pois se concebe que na medida em que se 

utiliza a escrita, tida como produto advindo da abstração, o sujeito abandona conceitos 

dependentes do abstrato, como imaginação, intuição e percepção, para deter-se no que pode 

ser definido em uma dimensão concreta. Logo, o raciocínio do sujeito sobre produtos 

concretos elevaria sua capacidade de produzir relações lógicas e assim o faria desenvolver 

suas habilidades para poder escrever e ler com competência.  

O letramento autônomo é vulnerável, porque implica uma visão dicotômica entre 

oralidade e escrita. Escrita e oralidade se inter-relacionam e constituem interfaces das práticas 

do discurso oral e escrito. 

Kleiman (2008) nos mostra que este discurso dicotômico sobre oralidade e escrita é 

compartilhado por várias instâncias sociais, principalmente a escola e os meios de 

comunicação, cujos discursos atribuem à escrita efeitos transformadores na sociedade, sendo 

estes efeitos de caráter positivo por se relacionarem ao progresso, à produtividade, à melhoria 

na qualidade de vida e ao avanço das ciências e tecnologias. Nesta perspectiva, a linguagem 
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passa a ser entendida como um sistema no qual pensamentos, sentimentos e ideias, que 

pertencem aos indivíduos, representam a cultura e geram os significados que são produzidos 

no processo de interação. 

No modelo autônomo de letramento, as principais características seriam a posse de 

habilidades advindas de diversas perspectivas, cognitiva especialmente, e centradas na escrita, 

apontando uma dimensão individual deste modelo, fato que determinaria o sucesso do sujeito 

no desenvolvimento de sua capacidade de leitura e escrita que o elevaria socialmente. 

Em Novos Estudos do Letramento, Street (2003) nos mostra que, se por um lado o 

modelo autônomo pode introduzir uma padronização de habilidades ensináveis e determinar 

comportamentos e pensamentos àqueles que aprendem, por outro lado, este modelo de 

letramento poderá ser melhor aproveitado em espaços sociais que por características 

relacionadas lhe imprimem estas funções. 

Para Street (2005) são as relações de poder que determinam ―a natureza das interações 

dos participantes e seus processos interpretativos‖ (p.175), não devendo se atribuir 

simplesmente críticas negativas ao modelo autônomo, devido à sua natural limitação. 

 

1.3.2.2 O modelo ideológico de letramento 

 

Para Street (2003), o modelo ideológico de letramento trata-se de uma abordagem 

alternativa ao modelo autônomo, por que atenta aos significados culturais e também à 

dimensão de poder conferida pelos processos de leitura e de escrita. Nesta abordagem, o foco 

não está apenas em habilidades neutras adquiridas através do processo de escolarização, mas 

na compreensão de que ―existem aspectos sobre o poder, suposições sobre um conjunto 

específico de ideias, concepções, grupo cultural, que são, de alguma maneira, assumidos por 

outro grupo‖ (id, p.6). 

Segundo Kleiman (2008) ―Street denomina o modelo alternativo de letramento 

ideológico para destacar explicitamente o fato de que todas as práticas de letramento são 

aspectos não apenas da cultura, mas também das estruturas de poder numa sociedade‖ (p.38). 

Para Street (1993): 

 

Qualquer estudo etnográfico de letramento atestará, por implicação, sua 

significância para diferenciações que são feitas com base no poder, na autoridade, 

na classe social, a partir da interpretação destes conceitos pelo pesquisador. Assim, 

já que todos os enfoques sobre letramento tem um víeis desse tipo, faz mais 

sentido, do ponto de vista da pesquisa acadêmica, admitir e revelar, de início, o 
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sistema ideológico utilizado, pois assim ele pode ser abertamente estudado, 

contestado e refinado (p.9). 

 

 Esta concepção parece admitir que as formas de aquisição da escrita na escola e em 

outras instâncias devem ser entendidas no seio de estruturas de poder e cultura. 

 Logo, as práticas letradas de determinados grupos socioeconômicos podem ser 

diferentes devido às maneiras como estes não apenas se situam em relação às estruturas 

culturais e sociais, mas também se relacionam com a escrita em determinado contexto.  

Em grupos socioeconômicos mais privilegiados, é possível perceber que tanto as 

crianças quanto os demais sujeitos detêm e realizam usos da escrita e leitura, que por sua vez 

estão plenamente relacionados com os usos estabelecidos e explorados na escola. Mas 

também é possível notar que nestes grupos existe uma cultura de leitura e escrita de caráter 

não escolar, muito forte, talvez maior que as de caráter escolar, proporcionadas pelas 

inúmeras demandas envolvendo estas habilidades, fato que poderia justificar um maior 

sucesso dos sujeitos destes grupos na escola (e/ou fora dela). 

Entretanto, a escola assume um discurso que é condizente com o das classes 

dominantes. Este discurso, estabelecido pelos grupos dominantes do poder político e 

econômico, estabelece, direta ou indiretamente, as metas que o sujeito precisa atingir afim de 

servir à produtividade e demais interesses da classe dominante. 

De acordo com o letramento ideológico, é necessário levar em consideração que existe 

um sistema de ideias que determina a forma de como se pode aprender e que há fatores de 

ordem cultural, social e político por trás daquilo que se ensina e da maneira com se ensina. O 

que parece ser ideal é conhecer as práticas discursivas compartilhadas pelos grupos de sujeitos 

que se inserem na sociedade atual, tecnológica, para poderem sobreviver. Se os discursos são 

inúmeros e são produzidos pela necessidade de interação dos indivíduos, então parece 

imprescindível conhecer como tais discursos são criados e o que representam para estes 

grupos. 

Como já foi dito, são as mudanças históricas da sociedade que criam demandas de 

comunicação e por fim dão origem a novos discursos, comportamentos e processos. Não 

conhecer as maneiras como os diversos grupos se comunicam e a intencionalidade desta 

comunicação seria como desconsiderar a dimensão sociológica e cultural por trás das práticas 

de letramento. 
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1.3.3 Letramento e escolarização: há uma relação? 

 

 Ribeiro (2004) organizou obra baseada em estudos aplicados com o objetivo de medir 

os índices de letramento da população brasileira. Este estudo decorreu de pesquisa para o 

Índice Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF) de 2001, no qual se avaliou os níveis de 

alfabetismo, isto é, de uso da leitura e escrita no cotidiano, da população brasileira. O estudo 

forneceu interpretações sobre os dados levantados que consideraram análises sobre políticas 

de leitura, aspectos sócio-culturais e históricos e estudos relacionados com práticas de leitura 

e escrita. Dentre os diversos resultados deste estudo, podemos utilizar, para suprir os objetivos 

desta pesquisa, aqueles referentes à análise das relações entre letramento e escolarização. 

 Soares (2004b) relaciona letramento e escolarização, após definir alfabetização, 

letramento e escolarização, para que sejam reconhecidas tanto suas devidas especificidades 

quanto suas possíveis relações. As constatações da autora servem para ilustrar o que 

pretendemos neste tópico.  

Primeiramente, não parece tão óbvia uma relação entre escolarização e letramento, 

mesmo que, em contrapartida, seja possível relacionar escolarização e alfabetização - embora 

lembremos que esta última pode ser efetivada em instâncias não escolares, como igreja, 

família, etc., mas que devido a aspectos sócio-histórico-culturais somente é legitimada pela 

escola.  A obscuridade da relação entre letramento e escolarização advém de o primeiro ser 

um contínuo variável, ilimitado, pois as práticas de leitura e escrita podem variar de acordo 

com o contexto em que se encontram os sujeitos. Contudo, este contexto é condicionado por 

ações decorrentes das condições de disseminação e uso da escrita, entre outros. 

 No tópico, a seguir, serão apresentados dados do INAF 2001 sobre níveis de 

letramento no Brasil. 

 

1.3.3.1 Alguns dados sobre os níveis de letramento do INAF – Indicador Nacional de 

Alfabetismo Funcional 

 

O Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF) trata-se de uma pesquisa 

anual sobre o alfabetismo funcional no Brasil. Esta pesquisa é fomentada pelo Instituto Paulo 

Montenegro, voltado para projetos da área da educação, criado pelo IBOPE, no ano 2000.  

Este indicador revela os níveis de alfabetismo funcional da população brasileira adulta, 

tendo como objetivo oferecer informações qualificadas sobre as habilidades e práticas de 

leitura, escrita e matemática dos brasileiros entre 15 e 64 anos de idade. 
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Segundo Soares (1995), o conceito de alfabetismo funcional se designa à pessoa capaz 

de utilizar a leitura e a escrita para fazer frente às demandas de seu contexto social e usar 

essas habilidades para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida. 

 Para se ter uma maior precisão sobre o nível de alfabetismo funcional da amostra de 

população investigada em pesquisa do INAF 2001, os pesquisadores utilizaram três níveis de 

alfabetismo proposto por Ferraro (2002) que concernem com determinados anos de 

escolaridade para cada nível. O nível 1 seria para aqueles que tinham de um a três anos de 

escolaridade; o nível 2 para os sujeitos com quatro a sete anos de escolaridade e o nível 3 para 

quem tivesse oito ou mais anos de escolaridade. 

No entanto, no INAF 2001 não se considerou a relação entre o número de anos 

escolares cursados pelo sujeito para defini-lo em determinado nível de letramento, mas de 

acordo com as respostas fornecidas por estes sujeitos nos testes é que os mesmos foram 

enquadrados em determinado nível. Assim, foi possível constatar, por exemplo, que no nível 

1, embora a maior parte dos entrevistados tivesse baixa escolaridade, havia pessoas com nível 

superior completo ou pelo menos oito anos de estudos.Também se constatou que no nível 3, a 

maior parte da população tinha escolaridade de oito ou mais anos de estudos,embora tenha se 

encontrado pessoas com escolaridade de até três anos neste mesmo nível. 

Talvez este fato se explique se observamos as experiências dos sujeitos com o tipo 

material utilizado pelo teste, um material um formato, linguagem e com exigências diferentes 

do que se requer em situações escolares de avaliações. O material de testagem dos sujeitos era 

caracterizado como uma revista de variedades com textos de mídia impressa e questões 

referentes aos mesmos.  

A amostra permitiu concluir que a interpretação dos dados não segue uma concepção 

arbitrária baseada em relações de causa-efeito (neste caso, maior escolaridade levaria a um 

maior letramento, ou o inverso) entre o nível de acerto e os anos de escolaridade dos sujeitos 

da pesquisa a fim de obter informações fidedignas sobre o alfabetismo da população. 

 

1.3.3.2 Relações entre letramento e escolarização 

 

 De acordo com os dados constatados na pesquisa do INAF (2001), não se pode negar 

que uma maior escolaridade influencia determinadas ações de leitura e escrita dos sujeitos. 

Mas para explicar o que esta por trás quando este fenômeno não se confirma, Soares (2004b, 

p.99-100) sugere algumas hipóteses: 
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1.  É possível que tenha ocorrido reversão de habilidades de letramento adquiridas pela 

escolarização devido ao pouco ou nenhum uso destas fora da escola; 

2. Um longo período de tempo pode estar interposto entre a época da escolarização e o 

ano de realização do teste; 

3. Um possível distanciamento entre o letramento escolar e o letramento não escolar 

(grifo da autora). 

 

Para explicar todas estas hipóteses, Soares (2004b) a autora recorre à dimensão do uso 

social da leitura e escrita no cotidiano e dos aspectos sócio-históricos e culturais que 

determinam a relação dos indivíduos com os letramentos. A autora apresenta que as práticas 

de leitura e escrita se diferenciam ao longo do tempo e espaço, devido a transformações de 

ordem social, cultural e política. 

Assim, na primeira hipótese, o fato de os sujeitos não usarem de modo efetivo as 

práticas de leitura e escrita vivenciadas na escola, pode tê-los desabilitado ao uso funcional 

dessas práticas. Na segunda hipótese as exigências que antes seriam requeridas aos sujeitos 

quanto à leitura e escrita, podem não atender às demandas do mundo atual devido a celeridade 

das transformações das práticas sociais em virtude da emergência das novas tecnologias da 

comunicação e da informação, que se materializa na profusão de textos de diferentes gêneros 

textuais.  Na terceira hipótese está em jogo a ruptura entre as práticas sociais de leitura e 

escrita da escola e as do contexto social e cultural dos educandos, o que torna pouco 

significativo o processo de escolarização dos textos, os quais em sua grande maioria sequer 

dialogam com a realidade dos aprendizes. 

Analisando as relações entre o processo de escolarização de determinando práticas de 

letramento, Scholze (2007) contrapõe-se a não ―pedagogização‖ (grifo da autora) da leitura e 

escrita: 

 

A escola moderna constitui-se como uma imensa maquinaria, cujos princípios 

proclamados apontaram cada vez mais para os ideais do iluminismo, cujas práticas 

estiveram sempre mais ou menos ajustadas ao funcionamento do mundo que 

estava sendo construído no funcionamento desses ideais. Assim, ao invés de uma 

contradição o que existe é uma articulação produtiva entre escola e modernidade, 

participando ativamente na construção/fabricação do sujeito moderno 

(assujeitado/controlado/analisado/confessante) junto com as demais instituições 

(p.118). 
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 Se levarmos em consideração que em outros instrumentos de avaliação da leitura e 

escrita (ENEM, ENADE, PISA, SAEB) os textos utilizados são literários, ao contrário dos 

utilizados pelo INAF, cujos textos são de diversos gêneros, os quais têm presença nas práticas 

sociais de leitura, inclusive na mídia, é compreensível o porquê da colocação de sujeitos com 

alta escolarização em níveis mais baixos de alfabetismo (letramento), em vista que em virtude 

de suas experiências e práticas de leitura e escrita serem baseadas no modelo escolar de 

letramento, tiveram desvantagem em um teste que não lhes avaliou com base em suas 

experiências e práticas escolares. Sendo assim, é possível compreender o porquê de alguns 

sujeitos pesquisados terem ficado em níveis mais altos de alfabetismo mesmo com poucos 

anos de escolaridade, uma vez que tinham contato com os gêneros de textos utilizados na 

pesquisa. 

A relação entre escolarização e letramento pode ser considerada possível em se 

tratando de práticas de letramento escolar que valorizam o uso das habilidades de leitura e 

escrita que são requeridas ao sujeito para que atinja sucesso na escola, que é uma das 

instituições de letramento existentes na sociedade. Na verdade, embora ainda não seja clara a 

existência de uma relação entre escolarização e letramento, como atenta Soares (2004b), não 

há como ser negado que a escolarização habilita, de certa forma, o desenvolvimento das 

habilidades de leitura e escrita pelos seus usuários. ―De certa forma‖, porque que nos 

resultados do INAF, e em outros testes de avaliação que medem o grau destas habilidades, a 

grande maioria dos sujeitos que atingiram os melhores níveis avaliativos e declaram se inserir 

em práticas sociais de escrita e leitura, foram aqueles que têm mais anos de escolaridade. 

Agora faremos algumas considerações sobre o conceito de eventos e práticas de 

letramento se seguem no tópico seguinte. 

 

1.3.4 Eventos e práticas de letramento 

 

 Eventos e práticas de letramento são duas dimensões fundamentais ao debate sobre 

letramento.  Para Soares (2004b), os Novos Estudos do Letramento, na perspectiva de Brian 

Street e Shirley Heath, inauguram uma nova fase de estudos sobre letramento, passando a 

considerar o modelo autônomo e ideológico de letramento, como também a relação desses 

modelos com o que ocorre dentro e fora da escola. 

 Segundo Heath (1982), os eventos de letramento são situações nas quais a escrita é 

uma parte integrante da interação direta ou indireta entre sujeitos, como, por exemplo, quando 

alguém está lendo um conteúdo num jornal e compartilha ou discute esta informação com 
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outro. Já as práticas de letramento, Segundo Street (2003) tratam-se das ações que os sujeitos 

exercem num evento de letramento de acordo com as suas concepções socioculturais, seus 

valores, ideologias e crenças. 

Soares (2004b) explica que a definição de cada um dos termos tem apenas finalidades 

didáticas e de orientação ao pesquisador nas situações de observação de fenômenos 

envolvendo a língua escrita e se constituem em uma interface de determinadas realidades. A 

autora nos atenta que ―é o uso do conceito de práticas de letramento como instrumento de 

análise que permite a interpretação do evento para além de sua descrição‖ (ID. p.105). 

 Para poderem ser compreendidas as diferenças entre letramento não escolar e 

letramento escolar é necessário compreender os sentidos por trás das práticas de letramento 

escolar, isto é, quais elementos e fatos caracterizam  as práticas desempenhadas por sujeitos 

nos diversos eventos envolvendo a língua escrita. Soares (2004b, p.105) usa o termo 

letramento social para descrever as práticas de letramento que são feitas fora da escola, 

embora a mesma atente que o uso deste termo nesta perspectiva esteja sujeito a uma revisão 

pelo fato de todas as práticas de letramento serem sociais. Neste estudo se opta por utilizar o 

termo letramento não escolar na acepção de letramento social. 

Quando um texto escrito é utilizado por alguma pessoa ou grupo de pessoas em uma 

situação espontânea de suas vidas - seja no âmbito pessoal, profissional, religioso, familiar, 

etc. - respondendo a necessidades ou interesses daquele momento, se configura como uma 

prática de letramento cujo caráter é não escolar. Para Rojo (2009), exemplos deste fato podem 

ser constatados quando um sujeito lê uma reportagem em uma revista ou jornal, e, 

espontaneamente, olha ou não a manchete, se dirige ou não diretamente ao corpo do texto, 

observa figuras, seleciona alguma parte específica deste suportes textuais, faz ou não 

comentários naturais sobre o que lê, etc. 

Já na escola, geralmente as práticas de letramento, assim como os eventos, são 

planejadas, instituídas de acordo com critérios que visam determinada aprendizagem. Neste 

caso, há uma maior autonomização das atividades escolares, em face das características 

sociais inerentes determinados por este contexto. Os eventos e as práticas de letramento do 

âmbito escolar podem resultar em experiências artificiais e forjadas quando não se leva em 

consideração a necessidade de propor práticas escolares de ensino de leitura e escrita que 

dialoguem com a realidade social e cultural dos educandos. 

Para Soares (2004b), ―é a pedagogização do letramento, (...) processo pelo qual a 

leitura e a escrita, no contexto escolar, integram eventos e práticas sociais específicas, 
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associados à aprendizagem de natureza bastante diferente dos eventos e práticas associados a 

objetos e a concepção não escolares‖ (p.107). 

Sobre a pedagogização das práticas de leitura e escrita, podemos recorrer à teoria da 

transposição didática, cunhada por Chevallard (1997), na qual são analisados os processos em 

que o saber produzido pelo cientista (saber sábio) se transforma naquele que está contido nos 

livros didáticos e nos programas determinados na matriz curricular da escola (saber a ensinar) 

e no que é efetivamente ensinado na sala de aula (saber ensinado). Nesta transposição, não 

perde o saber ensinado sua ligação com o saber sábio, mas ganha outra significação de acordo 

com o contexto escolar vivido. Portanto, esta teoria analisa as modificações que o saber 

produzido pelo cientista (o saber sábio) sofre até ser transformado em objeto de ensino. Os 

contextos escolares de eventos e práticas de letramento, por exemplo, envolvem situações de 

transposição didática de saberes sobre os textos que circulam socialmente, os quais são 

transpostos para as práticas escolares cotidianas. 

Entretanto, devemos considerar que existem diversas situações escolares envolvendo o 

uso de textos numa perspectiva de espontaneidade, sem a necessidade de autonomização da 

aprendizagem, onde o prazer e as ideias pessoais são valorizadas e incentivadas, obedecendo 

as necessidades e os interesses do dado contexto. Street (2009) demonstra este fato ao 

considerar que letramento escolar e não escolar são facetas diferentes do contexto social 

amplo. Estes letramentos são sociais, pois estão inseridos em processos sociais amplos, mas 

os mesmo possuem características e objetivos concernentes com as necessidades requeridas 

em seus devidos contextos. 

Assim, as práticas de letramento que se ensinam na escola são, presumidamente, 

práticas de letramento escolar, organizadas e sistematizadas para este contexto, resguardando-

se suas especificidades e finalidades sociais, ou são práticas de letramentos transpostas à sala 

de aula, cuja orientação para a sua incorporação ao currículo e ao plano pedagógico leva em 

consideração o processo social e histórico dessas práticas, suas especificidades e finalidades.  

Como a escola é a agência privilegiada e reconhecida por promover o 

desenvolvimento das práticas de leitura e escrita dos alunos, então estas práticas são 

legitimadas como ―superiores‖, pois são efetivadas pela e na instituição Escola. Já as práticas 

não escolares de letramento, acabam sendo tomadas como ―inferiores‖, pois se efetivam na 

vivência social, sem a sistematização que lhes garantem um caráter científico, como na 

escolarização. Sobre este fato, Scholze (2007) nos diz que: 
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A critica à escola é feita conjuntamente à critica feita à pedagogização dos 

conhecimentos e práticas veiculadas nela. O domínio prático distingue-se da 

competência erudita (ou escolar), a qual, por ter sido adquirida nas situações do 

aprendizado escolar – onde a linguagem frequentemente é tratada como letra 

morta, como simples objeto de análise, isto é, fora de toda a situação prática 

(p.120). 

 

Isto explica por que uma pequena parte da população de alta escolaridade testada no 

INAF 2001 ficou no nível mais baixo de letramento. As práticas de letramento com que 

estava familiarizada (práticas escolares de letramento) não eram as mesmas que as exigidas 

para se responder o conteúdo do material de teste do indicador de níveis de letramento 

(práticas não escolares de letramento). Por isso, estas pessoas não puderam corresponder ao 

teste de acordo com seu nível de escolaridade. As práticas de letramento escolar seguem 

rotinas e procedimentos prefixados para a escrita e leitura de textos, que Scholze (2007) 

descreve a seguir: 

 

Em geral, na escola, a produção de textos se dá de uma só vez, sem o tempo 

necessário para a organização das ideias, da definição do rumo que vai dar ao 

escrito, sem a discussão e a troca com os pares e sem a reescritura, procedimentos 

normais nas produções de escritores experientes. Ao estudante é dado um 

determinado tempo, é-lhe solicitado determinado tema e é esperado que produza 

um texto dentro de um numero determinado de linhas (p.121). 

 

Em linhas gerais, é possível dizer que a escola, com suas práticas de letramento, busca 

desenvolver habilidades de leitura e escrita nos alunos. Contudo, se as práticas escolares não 

contribuem para inserção dos escolarizados em práticas de letramento não escolares, devido 

ao condicionamento com a rotina escolar, os educandos não alcançam, de forma efetiva, 

níveis de letramento mais elevados, a exemplo do que revela o INAF (2001).  

 

1.4. A proposta pedagógica para o ensino da língua portuguesa no movimento dos sem 

terra 

 

 Considerando-se que esse trabalho investigou práticas de letramento em uma escola do 

MST, não poderíamos excluir desta análise o que a proposta pedagógica do Movimento 

determina para o ensino da língua escrita. 
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 No caderno de educação do Movimento, de 1992, intitulado ―Como fazer a escola que 

queremos‖, há uma seção dedicada apenas às áreas de estudos, referindo-se estas áreas as de 

Estudos Sociais, Ciências, Matemática, Comunicação e Expressão. Tendo em vista a época 

em que o documento foi criado constatamos que se tratam das áreas do currículo escolar 

nacional vigente para as séries iniciais do ensino fundamental (na época, da 1ª a 4ª série). 

Algumas áreas já não têm a mesma denominação, como por exemplo, Estudos Sociais que 

hoje é dividida em História e Geografia e Comunicação e expressão, que hoje se chama 

Língua Portuguesa ou Português, de acordo com as normas estabelecidas pela lei 9394/96 

(LDBE 1996) para a educação brasileira e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 2003) 

que entraram em vigor no ano seguinte à publicação da LDBE. 

 Como este trabalho pretende analisar especificamente a área de linguagem, então o 

próximo tópico deter-se-á sobre nas apreciações para a área de língua portuguesa. 

Primeiramente, o conteúdo da área de linguagem na proposta pedagógica do MST 

divide-se em duas partes: a primeira parte é dedicada às habilidades e práticas a serem 

desenvolvidas sobre a oralidade, escrita, leitura e expressão das crianças; a segunda parte se 

dedicada ao tratamento da alfabetização de crianças. Na proposta pedagógica do Movimento 

dos Sem Terra (MST, 2005) se diz que a área de Comunicação e Expressão (hoje Português, 

ou Língua Portuguesa) deve ser trabalhada explorando-se diversos princípios e incentivando 

diferentes habilidades, que serão apresentadas e analisadas a seguir. 

 

1.4.1 Princípios pedagógicos do MST para a área de língua portuguesa 

 

Na proposta pedagógica do Movimento dos Sem Terra (MST, 2005)a área de 

linguagem, ou seja, língua portuguesa, expressa nas práticas de leitura, escrita, expressão oral 

e corporal recebe longo tratamento através de sequências textuais do tipo descritivas. Logo, 

estas descrições encontram-se a seguir, parafraseadas com base no texto original. 

 

1. O foco da área de língua portuguesa será expressão oral, leitura escrita ou produção de 

textos. 

2. A expressão oral deve se basear no relato de experiências pessoais, históricas, 

familiares, histórias de luta; acontecimentos, trabalho realizado, programas assistidos; 

debates sobre assuntos lidos, ou ouvidos, sobre situações polêmicas do assentamento 

ou da escola, da família, criação de histórias, adivinhações, poemas; cantos e 

dramatizações. Para tanto, se estabelece como princípio que se respeite e valorize o 
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jeito de se expressar das crianças, ao mesmo tempo em que se introduz e estimule o 

domínio da linguagem oficial, especialmente no que se refere à concordância verbal, 

pronúncia e acentuação. No conteúdo deve se observar o nível dos argumentos, a 

coerência dentre outros aspectos. 

3. Para a leiturase sugere a prática de leitura de textos informativos e narrativos, curtos e 

longos. Sugere-se ainda que esta leitura seja realizada com estilo, finalidade e 

linguagens diferentes tratando do mesmo tema. Que se aproveitem todos os escritos do 

cotidiano, como bula de remédio, placas, rótulos, cartazes, etc. Que a leitura possa ser 

praticada tendo-se domínio de entonação, ritmo e fluência. Que seja feita com vistas 

para compreensão e análise dos textos. E que se explore a leitura de outras linguagens 

como, gestos, mímicas, dança, coros, escultura, etc. 

4. Para a escrita é sugerido que se realize a produção de textos, principalmente sobre a 

realidade atual, a história e a cultura do grupo a partir da prática da expressão oral. 

Que se observe a clareza, a sequência lógica das ideias, a capacidade da 

argumentação, a correção ortográfica (não supervalorizando esta). Que se valorize a 

riqueza de ideias e palavras. Uso da passagem do discurso direto para o indireto e 

vice-versa. Elaboração de notícias e de correspondências diversas (cartas, bilhetes, 

cartões, ofícios). Análise de textos diversos como, por exemplo, jornal, histórias, 

literatura infantil, relatórios de experiências, documentos do MST que circulam no 

assentamento. Que se produzam peças de teatro, poemas e canções, jogos, cantigas, 

brincadeiras (resgatando jogos e cantigas populares da região). 

5. Para a expressão corpora pode-se trabalhar com exercícios físicos, músicas 

(fabricação de instrumentos musicais caseiros), jogos, teatro e dança. 

 

De acordo com a apresentação acima, oficialmente estabelecida na proposta 

pedagógica do MST, podem ser feitas várias considerações. Primeiramente, estes princípios 

apontam para uma perspectiva de letramento, pois tratam-se de usos sociais da escrita (Soares, 

2006). Para desenvolver a oralidade, leitura, escrita e expressão corporal, a proposta 

pedagógica do MST sugere que as crianças sejam envolvidas em atividades e eventos nos 

quais a diversidade de gêneros textuais seja explorada.  

Embora no texto da proposta pedagógica para a língua portuguesa não haja referência 

às terminologias como gêneros textuais e tipos textuais, devido a fatores históricos, como o 

fato de na época estes termos não serem ainda amplamente discutidos e/ou utilizados como 

hoje, os mesmos estão implícitos e se relacionam com definições dadas por Marcuschi (2002): 
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Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga para 

referir os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, 

propriedades funcionais, estilo e composição característica. Se os tipos textuais são 

apenas meia dúzia, os gêneros são inúmeros. Alguns exemplos de gêneros textuais 

seriam: telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, 

reportagem, notícia jornalística (...). Usamos a expressão tipo textual para designar 

uma espécie de construção teórica definida pela natureza lingüística de sua 

composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas}. Em 

geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas 

como: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção (p.22). 

 

Logo, pode-se dizer que os textos a serem trabalhados nas práticas de ensino, aos quais 

o MST se refere, se tratam de gêneros e tipos textuais que nada mais são do que textos 

produzidos através do processo sócio interativo humano para atender determinada 

necessidade de comunicação socialmente e historicamente estabelecida. Nessa perspectiva, os 

gêneros textuais são criações da cultura. 

A proposta pedagógica do MST para a área de língua portuguesa aponta ao 

desenvolvimento das habilidades e práticas de leitura, escrita, expressão oral e corporal 

através das ações de ler, escrever, narrar, comentar, discutir, debater, supor, sugerir, dentre 

outras, sendo estas ações, nada mais que reflexos das várias possibilidades de enunciação 

através do processo interativo. Para Bakhthin (2003): 

 

Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de 

transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem. Nenhum 

fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) pode integrar o sistema da língua 

sem ter percorrido um complexo e longo caminho de experimentação e elaboração 

de gêneros e estilos (p.268). 

 

 Os discursos advêm da ação da linguagem, pois ao oralizar (para conversar, debater, 

falar, etc.) e escrever (para informar, avisar, contestar, analisar, argumentar, etc.) o ser 

humano participa de processos de comunicação estabelecidos em um dado tempo e espaço, 

que geram demandas textuais diferentes. Para Scholze (2007) é a linguagem: 

 

(...) compreendida como um sistema de representação, isto é, um dos meios pelos 

quais pensamentos, ideias e sentimentos, que são do sujeito, são representados em 

uma cultura. Ela é central para os processos por meios dos quais é produzido o 
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significado. (...) Nesse sentido, pode-se dizer que o sujeito circula e, com ele, 

circula também a cultura. Elas estão em estreita ligação (p.117). 

 

 A concepção desta autora tem estreita ligação com o texto dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino de língua portuguesa (2003), que legitimam a linguagem como: 

 

Uma forma de ação interindividual orientada por uma finalidade específica; um 

processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes nos 

diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos da sua história. Dessa 

forma, se produz linguagem tanto numa conversa de bar, entre amigos, quanto ao 

escrever uma lista de compras, ou ao redigir uma carta — diferentes práticas 

sociais das quais se pode participar. Por outro lado, a conversa de bar na época 

atual diferencia-se da que ocorria há um século, por exemplo, tanto em relação ao 

assunto quanto à forma de dizer, propriamente — características específicas do 

momento histórico. Além disso, uma conversa de bar entre economistas pode 

diferenciar-se daquela que ocorre entre professores ou operários de uma 

construção, tanto em função do registro6 e do conhecimento lingüístico quanto em 

relação ao assunto em pauta (p17). 

 

A relação entre o conteúdo dos PCN com os princípios pedagógicos do MST é estreita 

e evidente. Assim, é na consideração da existência e valorização de contextos específicos, 

determinados pelas características próprias dos indivíduos que dele fazem parte, que se 

baseiam as questões do Movimento. 

Por ser um movimento social rural que valoriza a cooperação e o trabalho coletivo 

para se alcançar uma meta universal, podemos dizer que a proposta pedagógica do MST 

sinaliza para princípios da teoria da sóciointeração. Para Vygotsky, (2000) a chave para 

compreensão da conduta reside nas relações dialéticas que os sujeitos mantêm com seu meio, 

criando e modificando suas próprias condições de desenvolvimento. Além disto, este 

desenvolvimento deve levar em consideração o ponto de vista histórico, implicando origem e 

transformações genéticas. O autor nos diz ainda que: 

 

Qualquer função do desenvolvimento cultural do menino ou da menina aparece 

duas vezes e dois planos: primeiro aparece no plano social e depois no psicológico. 

Em primeiro lugar, aparece entre as pessoas como uma categoria interpsicológica e 

depois parece no menino ou na menina como uma categoria intrapsicológica. (...) 

As relações sociais ou as relações entre as pessoas subjazem a todas as funções e 

às suas relações (p.98). 
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Como esta teoria implica na apropriação dos elementos e fatos culturais através da 

participação em atividades conjuntas - e no MST a aprendizagem escolar é um fenômeno 

comunitário, pois envolve participação de toda a comunidade do Movimento - a 

aprendizagem escolar implica que os alunos e alunas aprendam participando das atividades 

desenvolvidas em comunidades, sendo que estas atividades estão conectadas com as práticas 

desta comunidade e com sua história. Sapelli (2008) apresenta, em estudo sobre currículo no 

MST, uma explícita adesão e preferência do Movimento à teoria da sócio interação de 

Vygotsky (2000), pois esta atende melhor os princípios de interação, diálogo e participação 

ativa dos sujeitos militantes, definidos no Movimento pelo processo coletivo de organização. 

Segundo Freire (2005), a leitura de mundo leva ao reconhecimento do mundo pelo 

sujeito e deste enquanto ser integrante e influente deste mundo. Essa concepção de leitura está 

implicada nos princípios pedagógicos do Movimento, pois outras linguagens, que não 

somente a escrita, são valorizadas e requeridas a serem desenvolvidas, bem como também se 

requer que os produtos das mais possíveis linguagens que fazem parte do universo da criança, 

ou de outras faixas etárias, como gestos, mímicas, danças, coros, escultura, peças de teatro, 

poemas e canções, jogos, cantigas, brincadeiras, jogos e cantigas populares, devem ser 

explorados como elementos para inserção e desenvolvimento das capacidades. É possível 

relacionar esta perspectiva de letramento do MST com os princípios estabelecidos nos PCN-

LP, pois dentre muitas exigências, estes parâmetros atentam que: 

 

Ensinar a escrever textos torna-se uma tarefa muito difícil fora do convívio com 

textos verdadeiros, com leitores e escritores verdadeiros e com situações de 

comunicação que os tornem necessários. Fora da escola escrevem-se textos 

dirigidos a interlocutores de fato. Todo texto pertence a um determinado gênero, 

com uma forma própria, que se pode aprender. Quando entram na escola, os textos 

que circulam socialmente cumprem um papel modelizador, servindo como fonte 

de referência, repertório textual, suporte da atividade intertextual.  A diversidade 

textual que existe fora da escola pode e deve estar a serviço da expansão do 

conhecimento letrado do aluno (p.28). 

 

É nesta diversidade textual, característica da discursividade e da produção cultural 

humana mediada pela linguagem, que se pauta a proposta de ensino da linguagem no MST. A 

proposta pedagógica do MST referente à área de língua portuguesa vai ao encontro das 

interpretações que podem ser traçadas quando se define o letramento e suas práticas.  

Nesta perspectiva, os princípios pedagógicos propostos para a área de linguagem na 

educação escolar do MST corroboram com os princípios de uma perspectiva de letramento. 
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CAPÍTULO 2.  METODOLOGIA 

 

 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa e, portanto, visou entender um fenômeno 

localmente situado, procurando encontrar o sentido deste fenômeno e interpretar os 

significados que lhe são atribuídos pelas pessoas que dele fazem parte. Para Neves (1996), a 

pesquisa qualitativa ―compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que 

visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de significados‖ 

(p.1). 

Justificamos a natureza qualitativa desta pesquisa pelo fato de a mesma ter tido o 

caráter de superação das interpretações impregnadas pela vontade humana, que podem gerar 

pareceres pessoais sobre os fatos, assim se debruçando à investigação e compreensão 

imparciais dos fenômenos sociais, demonstrando por fim conclusões que levem à reflexão 

crítica dos fatos constatados na pesquisa. Para Chizotti (2003): 

 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que 

constituem objetos de pesquisa, para extrair deste convívio os significados visíveis 

e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível e, após este 

tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com 

perspicácia e competência cientificas, os significados patentes e ocultos do seu 

objeto de pesquisa (p.2). 

 

Logo, compreender os fenômenos locais situados, sem fugir ao rigor e à objetividade 

cientifica, sob a luz da interpretação dos métodos de pesquisa qualitativa, foi um 

compromisso pretendido nesta pesquisa. O caráter de qualidade desta pesquisa corroborou 

com interesses de neutralidade sobre os fatos e objetos observados, embora tenhamos 

considerado, enquanto pesquisadores, que tais fatos e objetos constituem um universo de 

possibilidades que não nos deve fugir à doravante interpretação. Assim a qualidade nesta 

pesquisa foi possível dentro do contexto evidenciado e atualmente vigente, porque, segundo 

Garnica (1997): 

 

O termo pesquisa ganha novo significado, passando a ser concebido como uma 

trajetória circular em torno do que se deseja compreender, não se preocupando 

única e/ou aprioristicamente com princípios, leis e generalizações, mas voltando o 

olhar à qualidade, aos elementos que sejam significativos para o observador-

investigador. Essa "compreensão", por sua vez, não está ligada estritamente ao 
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racional, mas é tida como uma capacidade própria do homem, imerso num 

contexto que constrói e do qual é parte ativa (p.3). 

 

Segundo Melucci (2005), a importância da vida cotidiana proporciona dimensões 

cruciais à sociedade contemporânea, fazendo com que as pessoas construam sentidos sobre 

seu pensar e agir e experimente oportunidades e limites para suas ações. Logo, Melucci 

(2005) defende que a abordagem para pesquisa de tipo qualitativo leve em consideração o fato 

de que: 

 

Na vida cotidiana, os indivíduos constroem ativamente o sentido da própria ação, 

que não é mais somente indicado pelas estruturas sociais e submetido aos vínculos 

de ordem construída. O sentido é sempre mais produzido através de relações e esta 

dimensão construtiva e relacional acresce na ação o componente de significação na 

pesquisa. Isto muda a atenção para as dimensões culturais da ação humana e 

acentua o interesse e a importância da pesquisa de tipo qualitativo (p.29). 

 

Definida a natureza dessa pesquisa podemos passar à modalidade, ou tipologia em que 

essa se enquadra. Esta pesquisa pode ser definida como um estudo de caso, pois de acordo 

com nossos objetivos e abordagem pretendida, podemos relacioná-la a seguinte definição de 

Neves (1996): 

 

―O objeto do estudo de caso, por seu turno, é a análise profunda de uma unidade 

de estudo. [...] visa ao exame detalhado de um ambiente, de um sujeito ou de uma 

situação em particular. [...] tem se tornado a abordagem preferida daqueles que 

procuram saber como e porque certos fenômenos acontecem ou [...] quando os 

fenômenos analisados são atuais e só fazem sentido dentro de um contexto 

especifico‖ (p.3). 

 

Para Gil (1995), embora o estudo de caso não aceite um roteiro rígido, ele pode ser 

delineado em quatro fases distintas que são: a) delimitação da unidade-caso; b) coleta de 

dados; c) seleção, análise e interpretação dos dados; d) elaboração do relatório. Foram 

exatamente por fases que passamos para realizar a coleta, seleção e tratamento dos dados, 

assim como a elaboração da redação com os resultados desta pesquisa. Segundo Ventura 

(2007), o estudo de caso ―parece ser apropriado para investigação de fenômenos quando há 

uma grande variedade de fatores e relacionamentos que podem ser diretamente observados e 

não existem leis básicas para determinar quais são importantes‖ (p.385). 
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O campo de observação desta pesquisa foi a Escola Municipal São Sebastião, no 

Assentamento Chico Mendes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, ou 

simplesmente Movimento dos Sem Terra, localizado no município de São Lourenço da Mata, 

na região metropolitana do Recife (RMR). O Assentamento Chico Mendes se localiza às 

margens do KM-80, na BR-408, e a escola se encontra no meio do assentamento, como 

simbolismo à educação, por ser esta tida pelos organizadores do local como uma atividade 

cultural condutora do desenvolvimento humano e pessoal dos agricultores e da sociedade. 

Para realizar a coleta de dados deste trabalho observamos uma sala de aula 

multisseriada da escola São Sebastião, do assentamento Chico Mendes, entre os dias oito de 

março e nove de abril de 2010. No total foram realizadas setenta e duas horas de observações 

em vinte e quatro dias. 

As observações foram registradas em diário de campo e foram focadas nas práticas de 

letramento envolvendo atividades de leitura e escrita com variados materiais escritos em 

diversos gêneros textuais, assim como no registro da oralidade da professora e dos alunos que 

deram prosseguimento às atividades envolvendo a escrita.  

A escola municipal supracitada foi instalada pelo município em 2009, após os 

agricultores terem recebido a posse oficial da terra em 2008, e trata-se de uma construção de 

pau-a-pique com paredes até um metro de altura, coberta de telhas e com piso de barro batido. 

A escola possui apenas uma sala de aula, na qual funciona apenas o primeiro e segundo ano 

do Fundamental I, durante o turno da manhã, o único da escola no período das observações, e 

que na época atendia dezoito alunos. Neste período, as outras séries do Ensino Fundamental 

não eram oferecidas por não existir demanda por elas. Sete alunos cursavam o primeiro ano 

do Ensino Fundamental I e onze o segundo ano. Apenas doze alunos frequentaram 

regularmente as aulas durante o período de observações. Na escola, atualmente, se encontra 

em funcionamento uma turma do programa Brasil alfabetizado durante a noite. 

O interior da escola é composto por materiais e mobília escolar, como carteiras de 

madeira, birô, quadro de giz, estante para livros e dois quadros, um de isopor, composto por 

letras e sílabas do alfabeto e outro de madeira, ornamentado com figuras impressas ou 

recortes de seres da natureza. Há ainda um candeeiro no teto da sala de aula, embora, no 

período das observações, não houvesse expediente escolar durante a noite. Ao lado da escola 

há um barracão de pau a pique, coberto de telhas, onde é guardada a merenda e o material 

didático da escola. 

Os sujeitos desta pesquisa foram alunos do primeiro e segundo ano do Ensino 

Fundamental I da sala de aula e sua professora. Nos anexos, os nomes dos alunos não foram 
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revelados por não termos obtido autorização dos responsáveis, e assim estes sujeitos foram 

referidos pela letra A, de aluno, e por um número sequencial, para diferenciar cada um. A 

professora, Ívia Maria, é chamada por P, de professora, nesses mesmos anexos. 

As observações sobre a professora se voltaram a fim de analisar os significados das 

práticas de letramento que a mesma desenvolveu nas aulas com vistas a construir 

competências de leitura e escrita nos alunos, dentre outras. Os alunos foram analisados para se 

entender quais os efeitos e significados que as práticas de letramento ensinadas exerceram 

sobre eles.  

Durante o período de observações foram analisados doze alunos com frequência 

regular, dentre dezoito oficialmente matriculados, sendo sete do segundo ano, todos 

alfabetizados, e cinco do primeiro ano do Ensino Fundamental, sendo três alfabetizandos e 

dois já alfabetizados, além da professora. 

A docente é formada no curso Normal Médio, obtido em escola estadual, e na 

licenciatura em Pedagogia, pela Universidade de Pernambuco – UPE, Campus de Nazaré da 

Mata, município da região da Zona da Mata do estado. A mesma possui experiência no 

magistério há mais de sete anos, sendo pouco mais de um ano nesta escola do MST. 

Para seleção dos sujeitos desta pesquisa levamos em consideração os seguintes 

critérios: a) que os alunos tivessem uma frequência regular, isto é, participassem do maior 

numero possível de aulas observadas, como forma de fornecer elementos suficientes para a 

análise; b) que a professora tivesse formação adequada para o magistério nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental e que tivesse alguma experiência docente neste nível de ensino, como 

forma de estar contextualizada com as necessidades deste ambiente e paradigma, assim como 

que tivesse conhecimentos sobre a educação no MST, como forma de compreender os 

referenciais simbólicos e as práticas do universo de um assentamento do Movimento. 

O supracitado conhecimento sobre a educação no MST é referente ao saber construído 

através de formações especificas para se atuar na área da educação escolar nos assentamentos. 

No caso da professora observada nesta pesquisa, constatamos que embora a docente possuísse 

vinculo com a rede municipal de São Lourenço da Mata e não com o MST, não teve uma 

formação inicial para atuar na localidade, mas esteve presente em encontros, oficinas e 

palestras realizadas no Centro de Formação de Formadores, do Movimento. Este Centro trata-

se de uma unidade de formação dos educadores que devem atuar nas áreas do MST, e 

encontra-se localizado na Fazenda Normandia, às margens da BR-104, em Caruaru, 

Pernambuco. É neste local onde se realizam as diversas formações dos professores dos 

assentamentos do MST. 
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Para o Movimento dos Sem Terra, a leitura e escrita devem ser habilidades 

desenvolvidas ―em consonância com a contextualização dos objetos e mensagens que a vida 

especifica dos sujeitos do Movimento produzem através da interação cotidiana‖ (p. 77, MST, 

2005). Logo, observar o cotidiano do MST, especificamente a realidade escolar e assim 

compreender quais os sentidos construídos nesta realidade, através da análise sobre os 

significados que determinadas práticas de letramento (uso social da leitura e escrita) assumem 

para os sujeitos desta pesquisa, funciona como justificativa para a seleção destes sujeitos e 

local e não outro. 

Como compreender de fato o que significava para a professora se utilizar de tais 

gêneros textuais, de determinados modos, para determinadas finalidades? Como perceber 

quais significados os alunos atribuíram às práticas de letramento que lhes foram 

proporcionadas na escola do MST? Estas indagações foram levantadas mediante objetivos 

estabelecidos previamente, os quais condicionaram a escolha dos sujeitos e do campo da 

investigação.  Para Duarte (2002): 

 

A descrição e delimitação da população base, ou seja, dos sujeitos a serem 

entrevistados, assim como o seu grau de representatividade no grupo social em 

estudo, constituem um problema a ser imediatamente enfrentado, já que se trata do 

solo sobre o qual grande parte do trabalho de campo será assentado (p.3). 

 

Segundo Neto (1998), ―o trabalho de campo deve estar ligado a uma vontade e a uma 

identificação com o tema a ser estudado, permitindo uma melhor realização da pesquisa 

proposta‖ (p.52). Tendo definido práticas de letramento como tema e Movimento dos Sem 

Terra como campo de interesse nesta pesquisa partimos ao trabalho de análise da realidade na 

perspectiva qualitativa. 

Os métodos de pesquisa utilizados neste estudo foram a observação e a análise de 

conteúdo. 

Utilizamos a observação porque este é um método que fornece informações descritivas 

(o que, quem, como, onde, quando e porque) sobre o contexto, tendo com isto a finalidade de 

proporcionar que se construa um parecer crítico relacionado ao que se observou. Em pesquisa 

qualitativa, a observação é um método bastante empregado devido a propriedade que possui 

de fornecer retratos da vida cotidiana que podem ser postos em suspensão para analises 

reflexivas, sendo estas realizadas mediante rigor e parcimônia. Para Tura (2003): 
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A observação é a primeira forma de aproximação do indivíduo com o mundo em 

que vive. (...) Pelo olhar adentramos no mundo, começamos anos comunicar com 

ele e iniciamos o conhecimento a respeito dos seres que nele habitam. A 

observação, com as características de sistematização de condutas e procedimentos 

e de focalização em torno de um objeto determinado, constitui também um 

procedimento básico de investigação científica, da experimentação (p.184). 

 

Levamos em consideração que a observação sempre é uma intervenção, pois esta visa 

estabelecer diferenças, alem de indicar limites e modificar o campo das ações. Ao observar 

um fato social como a educação, especificamente um evento de letramento como a aula, 

mesmo que nos pondo na condição de observadores da presença humana em si pode acarretar 

condicionamentos de ações e discursos, assim modificando, mesmo que minimamente, a 

realidade observada. Para Melucci (2005), ―a observação advém na sua factualidade pela 

condição de introduzir uma certa medida de opacidade do observador e de estabilizar o 

campo‖ (p.319). O autor complementa este raciocínio ao nos dizer ainda que: 

 

A observação se realiza quando o observador deixa de registrar, em uma proporção 

mais ou menos grande, o fato que o campo social está em movimento, é objeto de 

sua intervenção e encaminha continuamente as próprias retroações (p.319). 

 

Assim, a observação empregada nesta pesquisa esteve sobre a legitimação de 

consensos e procedimentos partilhados, que assim tornam este método uma atividade 

cientifica. O que observamos registramos em informações no diário de campo, primeiramente 

manuscrito e depois transposto ao formato digital, para que em seguida fizéssemos análise 

reflexiva. 

A análise de conteúdo, método apropriado aos objetivos propostos nesta pesquisa, foi 

adotada sobre duas fontes principais de informações, aqui nomeadas, de acordo com Minayo 

(2002, p.75), como ―unidades de registro‖: a) o dossiê com a proposta pedagógica do MST, 

com as produções voltadas à educação no MST, principalmente as informações sobre a área 

de língua portuguesa; b) nosso diário de campo, analisando as informações registradas através 

das observações, para, por fim, compreender os significados e sentidos das práticas de 

letramento desenvolvidas no contexto da escola observada. Para Oliveira, Andrade, Ens e 

Mussis (2003): 

 

A abordagem de análise de conteúdo tem por finalidade, a partir de um conjunto 

de técnicas parciais, mas complementares, explicar e sistematizar o conteúdo da 
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mensagem e o significado desse conteúdo, por meio de deduções lógicas e 

justificadas, tendo como referência sua origem (quem emitiu) e o contexto da 

mensagem ou os efeitos dessa mensagem. Nesse processo, faz-se necessário 

considerar a totalidade de um ―texto‖, passando-o pelo crivo da classificação ou do 

recenseamento, procurando identificar as freqüências ou ausências de itens, ou 

seja, categorizar para introduzir uma ordem, segundo certos critérios, na desordem 

aparente (p.3-4). 

 

De acordo com o campo desta pesquisa, escola de assentamento do MST, a maneira 

como funcionou a revisão e análise do conteúdo, de acordo com os objetivos traçados para 

este estudo, foi ao encontro de algumas proposições de Bardin (2004) para definir este método 

de pesquisa, pois, segundo este autor, nossa análise caracterizou-se por: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens (p.42). 

 

Após o levantamento dos dados, seguimos com a análise qualitativa dos mesmos, 

lançando um olhar crítico, bem como questionando os objetivos sociais do contexto e das 

práticas de letramento observadas, com o propósito de perceber o sentido dessas práticas para 

o contexto no qual estão inseridas e se estas mesmas práticas de letramento se encontravam 

em consonância com princípios da proposta pedagógica do MST para a área de linguagem. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os relatos das observações realizadas durante a investigação encontram-se ilustradas 

nos anexos, que também trazem alguns excertos das falas da professora e de seus respectivos 

alunos, com ênfase para posições adotadas em seus discursos.A análise dos dados será 

apresentada no tópico de categorias de análise, através da apresentação de algumas atividades 

desenvolvidas em sala de aula neste período. 

Devemos dizer que não apenas as atividades envolvendo a leitura e escrita foram 

consideradas nesta análise e na discussão dos resultados que seguem adiante, mas também nos 

momentos iniciais das aulas onde a oralidade foi o ponto central. Estes momentos, de certa 

forma, pareceram criar uma rotina de comportamentos, pois todas as aulas observadas, a 

professora iniciou com saudação de bom dia, seguida de indagação sobre como havia sido o 

dia anterior dos alunos e logo após na discussão sobre os fatos relatados por estes discentes. 

Alguns destes momentos iniciais das aulas serviram como base para trabalhar atividades 

focadas em práticas de escrita e leitura. 

 

3.1 Descrições das aulas observadas 

 

 Durante o processo de coleta de dados pudemos constatar que as práticas do discurso 

oral e escrito realizadas pela professora investigada, junto aos alunos, tiveram em comum o 

fato de utilizarem uma diversidade de material escrito, em diversos gêneros e variados 

suportes,na sala de aula. Em todas as aulas, a professora levava consigo planejamento de 

atividades, escrito em folhas soltas que a mesma carregava juntamente com o seu material 

didático. 

Recorremos ao modelo de agrupamento de gêneros textuais proposto por Dolz e 

Schenewly (2003, p.121), que nos permitiu compreender a exploração dos gêneros face à sua 

organização no processo didático observado. O quadro, a seguir, mostra uma síntese dos 

gêneros textuais que foram utilizados durante a observação. Levamos em consideração a 

ordem dos aspectos tipológicos (Op. Cit.) para a distribuição dos gêneros trabalhados pela 

professora. 
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Tabela 1 - Gêneros textuais trabalhados por aspectos tipológicos 

Aspectos Tipológicos Gêneros textuais orais Gêneros textuais escritos 

 

Narrativo 

 

 

 

Conversa 

Exposição oral de fatos 

 

Conto 

Biografia romanceada 

Poesia 

Narrativa escrita de fatos 

Relato Conversa Reportagem 

 

Argumentativo 

 

 

Discurso oral de opinião 

Texto de opinião 

Carta de solicitação 

Ensaio  

 

 

Expositivo 

 

 

Discurso oral de opinião 

Texto didático 

Calendário 

Lista 

Propaganda (panfleto) 

Verbete 

 

 

Notamos que o agrupamento, acima ilustrado, leva em consideração os aspectos 

tipológicos de gêneros orais e escritos. Observamos também a existência de uma relação de 

concomitância e/ou alternância entre atividades orais e escritas na sala de aula. 

A priori, a análise dos dados da observação sugere que o uso da diversidade textual e a 

mediação da professora contribuíram para a construção da aprendizagem nos alunos, na 

medida em que a docente interveio sobre os domínios discursivos inerentes aos textos, isto é, 

sobre a apropriação das características discursivas dos textos explorados, sendo estas 

representadas, principalmente, pela linguagem empregada para se escrever e assim apresentar 

o conteúdo de cada texto. 

Quando falamos aqui em ―domínio discursivo‖ estamos dialogando com a definição 

cunhada por Bakhtin (2003) quando esse autor se refere aos discursos que se manifestam e 

pertencem a contextos específicos de comunicação. 

Sendo assim, nenhuma atividade proposta pela professora aos alunos, tendo como base 

determinados gêneros de texto, nos pareceu ter sido desprovida de intencionalidade de 

domínio sobre aspectos linguísticos e discursivos destes gêneros. As atividades, segundo as 

observações, apontaram objetivos de aprendizagem específicos sobre as características dos 
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textos, bem como revelaram elementos da realidade social e cultural do assentamento como 

base na qual se instauravam as práticas do discurso oral e escrito. 

 

3.1.2 Atividades de leitura e escrita e suas categorias 

 

As atividades de leitura e escrita evidenciadas apresentaram distintos objetivos, que se 

relacionavam quanto aos eixos de ensino. Quando se tratava de ler ou escrever, estas práticas 

de letramento foram realizadas de diferentes modos, assim como levaram em consideração 

aspectos referentes à variedade linguística e ao nível de apropriação do sistema de escrita 

alfabético (SEA), apresentado pelos alunos.  

É interessante ressaltarmos que mesmo em uma sala multisseriada, com alunos em 

diferentes níveis de aprendizagem e apropriação do SEA, a professora jamais deixou de 

inserir todos os educandos nas atividades de leitura e escrita, dando-lhes suporte, ora maior, 

ora menor, para que todos alcançassem a aprendizagem. 

A Tabela 2 - Modos de ler e escrever na interface com a análise sobre SEA e a 

variação linguística - a seguir, mostra uma organização mais ampla dos dados das aulas em 

categorias que se apresentam na interface entre os gêneros textuais utilizados, os modos de 

ler, os modos de escrever e a análise sobre o SEA e sobre a variação linguística.   

 

Tabela 2 – Modos de ler e escrever na interface com a análise sobre SEA e a variação 

linguística. 

 

Gênero 

Textual 

 

Modos de Ler 

 

Modos de 

Escrever 

 

Análise 

Sobre o SEA 

Análise Sobre 

Variação 

Linguística 

Conto     

 

Biografia 

romanceada 

Leitura em voz 

alta (somente pela 

professora) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Poesia 

 

 

Silenciosa, 

Coletiva e em voz 

alta 

 

 

Cópia e escrita de 

texto pessoal 

Reflexão 

fonológica 

com base na 

silaba 

(comparação) 

 

 

- 
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Narrativa 

escrita de fatos 

Silenciosa, 

coletiva e em voz 

alta 

 

Escrita de 

narrativa 

 

- 

 

- 

 

Reportagem 

Silenciosa e 

coletiva 

Cópia de palavras 

selecionadas 

 

- 

 

- 

 

 

Texto 

informativo 

 

 

 

Silenciosa, 

coletiva e em voz 

alta pela 

professora 

Copia de palavras 

selecionadas; 

escrita no quadro; 

cópia no quadro e 

no caderno; 

escrita de 

narrativa; 

reescrita de texto. 

 

 

 

Reflexão 

fonológica 

com base na 

silaba 

(comparação) 

 

 

 

- 

 

 

Carta de 

solicitação 

 

 

Silenciosa e 

coletiva 

 

 

Escrita coletiva 

no quadro e cópia 

no caderno 

 

 

 

- 

Comparação entre 

palavras e 

expressões formais 

e não-formais; 

preferência por 

termos formais. 

 

 

Lista  

 

 

Silenciosa e 

coletiva 

 

 

Escrita coletiva 

no quadro e cópia 

no caderno 

Reflexão 

fonológica 

com base na 

silaba e no 

número de 

letras 

 

 

- 

 

 

Texto didático 

 

 

Silenciosa e 

coletiva 

Cópia de 

palavras; 

desenho; 

resolução/respost

a de exercícios 

 

 

- 

 

 

- 

 

Ensaio 

Em voz alta 

somente pela 

professora 

 

Resolução/Respos

ta de exercícios; 

 

- 

 

- 

65 



14 
 

 

 

Calendário 

 

Silenciosa e 

coletiva 

 

Escrita dos nomes 

dos meses do ano 

 

 

- 

Verificação 

ortográfica (termo 

convencional X 

termo cotidiano) 

 

 

Lista 

 

 

Leitura coletiva e 

silenciosa 

 

 

Escrita no quadro 

e Cópia no 

caderno 

Reflexão 

fonológica 

com base na 

silaba e no 

número de 

letras 

Comparação entre 

palavras e 

expressões formais 

com não-formais; 

preferência por 

termos formais  

 

Verbete 

 

Coletiva 

 

Cópia no caderno 

Reflexão 

fonológica 

com base na 

silaba 

 

- 

 

Propaganda 

publicitária 

(panfleto) 

 

Leitura silenciosa 

e coletiva 

 

Cópia de palavras 

no caderno 

Reflexão 

fonológica 

com base na 

silaba 

 

- 

 

Notas 

 

Silenciosa 

 

Cópia no caderno 

 

- 

 

- 

 

 

Nas atividades de leitura pudemos constatar as seguintes modalidades: a) leitura 

silenciosa, em dupla ou sozinho, para análise do conteúdo dos textos; b) leitura coletiva, após 

a leitura silenciosa para verificar a pronuncia e sincronia, isto é, se os alunos estavam lendo 

em uníssono; c) leitura de verificação do conteúdo do texto, sob comando da professora, para 

retomar trechos que corroboravam com o tema que docente ensinava, ou que se confrontavam 

com as informações dadas pelos alunos para as perguntas feitas pela professora (por exemplo, 

perguntas da professora como, ―onde você viu isso?‖ ―Isso está escrito onde?‖ ―Cadê, onde 

está?‖ etc.), assim como para responder exercícios e/ou questionários sobre o conteúdo do 

texto; d) leitura expositiva, para os alunos, individualmente ou em dupla, exporem oralmente 

à frente da turma a sua produção escrita; e) leitura para análise fonológica, em atividades 

voltadas principalmente aos alunos que se apropriavam do sistema de escrita alfabético 
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(SEA), mas também aos alunos já alfabetizados para o aperfeiçoamento da consciência 

fonológica. 

Nas atividades de produção escrita, a professora focalizou nos gêneros textuais que 

ensinou em sala de aula. Por exemplo, ao se utilizar de um gênero como o verbete, a 

professora trabalhou com os alunos atividades visando a retomada e exploração das 

características deste mesmo gênero textual. Estas atividades foram realizadas pelos alunos 

individual ou coletivamente, sendo que as voltadas à produção escrita envolveram ainda a 

reescrita de textos, para aperfeiçoamento da linguagem e adequação da mesma às 

características discursivas próprias do gênero textual em questão. Algumas das atividades 

mencionadas foram iniciadas em sala de aula e em alguns casos estendidas para fora da sala 

de aula, em forma de tarefa de casa. 

 

3.2 Práticas de letramento observadas 

 

De acordo com as observações realizadas durante o período de coleta de dados 

pudemos, assim, dividir tais observações em categorias de análise. Estas categorias se 

basearam em proposições de Bardin (2004, p.112-113), de modo que fosse possível fornecer 

uma representação significativa dos dados. Logo, utilizamos o princípio da exclusão mútua, 

para que cada elemento categorizado na análise não viesse a conter ambiguidades, ou seja, 

não aparecesse em mais de uma divisão, bem como utilizamos o princípio da homogeneidade, 

para que apenas um aspecto da classificação governasse a organização das categorias. 

Considerando a pertinência dos dados coletados nesta pesquisa, levamos em conta as 

informações referentes ao uso da leitura e escrita pelos alunos e pela professora no contexto 

observado, para que assim pudéssemos compreender os sentidos das práticas de letramento 

investigadas. 

Logo, as práticas de letramento categorizadas foram apreendidas a partir dos eventos 

de letramento, ou seja, das aulas observadas, nos quais consideramos os modos de ler e 

escrever na interface com a análise sobre SEA e a variação linguística.   

 A seguir apresentamos cada uma das práticas de letramento que buscamos revelar em 

um maior nível de detalhamento. 
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3.2.1 Práticas de letramento voltadas para o sistema de escrita alfabético (SEA) 

 

 É sabido que em séries iniciais do Ensino Fundamental, as atividades envolvendo o 

sistema de escrita alfabético (SEA) fazem parte da rotina escolar. Na Escola Municipal São 

Sebastião não foi diferente, sobretudo em se tratando do fato de a mesma ser um barracão que 

abriga uma turma multiseriada, com o primeiro e o segundo ano do Fundamental I, tendo 

alunos já alfabetizados e outros em processo de alfabetização. 

Na categoria em tela, levamos em consideração as observações sobre as atividades 

escolares aplicadas pela professora, com foco no desenvolvimento nos alunos de habilidades 

envolvendo leitura e escrita, tendo como base a análise sobre o SEA.  

Nesta análise sobre o sistema consideramos ainda as atividades com análise de 

reflexão fonológica (Morais, 2005). Esta consideração pode ser justificada pelo fato de que 

algumas pesquisas (Morais 2005; Ferreiro e Teberosky, 1985) demonstram que na tomada de 

consciência do SEA é necessário que o aprendiz inicialmente compreenda a relação entre as 

partes orais e as notações escritas. Neste processo, o aprendiz pode compreender que as 

palavras, sílabas, letras e fonemas são unidades da língua. Com este conhecimento 

metalinguístico será possível ao aprendiz fazer relações na escrita que ajudem no seu processo 

de alfabetização, ou pós-alfabetização, sendo este processo dado de maneira consciente, e não 

mecânica ou associacionista.  

Durante a observação das aulas, constatamos que a professora desenvolveu atividades 

voltadas à compreensão sobre o SEA tendo como base vários gêneros textuais.  

Em uma dessas aulas, a docente utilizou material escrito do gênero textual calendário e 

um livro de geografia. Em outras aulas, a docente realizou uma atividade envolvendo análise 

fonológica com foco na sílaba. Para tanto, valeu-se do uso de revistas e encartes de 

propaganda. A seguir, descrevemos como foi o procedimento de trabalho com cada gênero 

textual citado. 

Com os calendários impressos em cartões e em uma agenda, a professora teceu 

relações entre os nomes dos meses do ano e os meses do aniversario dos alunos, além de 

relações de caráter fonológico, as quais são enumeradas, a seguir, e apresentadas no anexo 1 

(PLSEA 1)
1
. 

                                                             
1Doravante os anexos serão citados com as letras iniciais de cada categoria acompanhadas do número de cada 

anexo. Por exemplo, (PLSEA 1) é a sigla que estamos utilizando para nos referir ao primeiro anexo no qual se 

encontra a  categoria Práticas de letramento voltadas para o SEA.   
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I – Relação entre a escrita de nomes dos meses do ano com o mês de aniversário dos alunos – 

envolvia uma comparação entre os meses do aniversário dos alunos com os nomes de outros 

meses como, por exemplo, a relação que era feita entre os nomes dos meses janeiro, junho e 

julho. 

II – Relação entre sílabas do silabário da sala de aula com o nome dos meses: se houvesse 

alguma sílaba disposta no silabário exposto na sala de aula que fosse correspondente a sílaba 

dos meses, os alunos deveriam evidenciar esta relação identificando tais sílabas. 

III – Formação de novas palavras com as sílabas do silabário: os alunos deveriam formar 

palavras apenas com as sílabas que identificaram ser correspondentes com o nome dos meses 

do ano. Como resultado, os alunos apenas reescreveram o nome dos meses do ano, mas não 

fizeram novas palavras. 

IV – Comparação de escrita: os alunos tiveram que comparar a escrita resultante da junção 

das silabas do silabário com a escrita convencional dos meses do ano. 

 

 Durante esta atividade, percebemos que a professora não abordou sobre a função 

social do calendário, isto é, questões envolvendo datas comemorativas gerais, ou para o 

contexto do MST. 

Com o livro de geografia explorando o tema espaço, cujo relato pode ser conferido no 

anexo 2 (PLSEA 2), a professora trabalhou da seguinte forma: 

 

I – Coleta de informação sobre o entorno da escola: os alunos tiveram que citar oralmente 

objetos existentes no entorno da escola. 

II – Escrita do nome dos objetos presentes no entorno da escola: os alunos escreveram o nome 

de alguns objetos de acordo com suas hipóteses de escrita. 

II – Comparação da escrita convencional dos nomes dos objetos com a escrita dos alunos: os 

alunos compararam suas escritas com a escrita convencional dos nomes dos objetos, feita no 

quadro pela professora. 

IV – Comparação de diferenças entre as escritas: os alunos identificaram as diferenças entre 

as suas escritas com a escrita convencional dos nomes dos objetos e evidenciaram estas 

diferenças com um círculo sobre as partes diferentes correspondentes as palavras escritas. 

É importante salientar que estas atividades visavam claramente o desenvolvimento de 

habilidades de leitura e escrita pelos alunos, tendo como foco a apropriação do SEA pelos 
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educandos. É importante salientar ainda que dos doze alunos observados, somente três não se 

encontravam alfabetizados. 

Durante a consecução destas aulas, notamos que a professora procurou estimular os 

educandos a retomarem a leitura e a escrita que realizaram, ao mesmo tempo em que 

incentivou o trabalho em grupo entre os alunos alfabetizandos e os alfabetizados. Isso pode 

ser constatado se forem observados os relatos dos anexos PLSEA 1 e 2. Em algumas destas 

aulas, a docente observada também realizou práticas de leitura voltada à compreensão, através 

de atividades de interpretação de texto. 

 O relato destas aulas, ou seja, que a professora trabalhou o SEA, permite que façamos 

outras considerações sobre a perspectiva do trabalho de alfabetização desenvolvido por ela. 

Constatamos que a docente sistematizou o ensino do SEA para alcançar o objetivo de que 

seus alunos não alfabetizados se apropriassem desse sistema, assim como seus alunos já 

alfabetizados aperfeiçoassem seus conhecimentos já construídos sobre a escrita alfabética. 

As atividades citadas tiveram como foco a exploração do SEA, com ênfase na 

exploração de aspectos fonológicos. Os alunos foram postos para fazer comparação entre a 

estrutura escrita das palavras (comparação e correspondência entre letras e silabas de 

diferentes palavras). 

A professora utilizou material escrito (calendário e livro didático) para poder alcançar 

os objetivos traçados para as aulas. O trabalho com o texto didático do livro de geografia teve 

como foco trabalhar o tema espaço físico e localização, mas suas atividades focaram no 

trabalho com o SEA, como podemos contatar no anexo 2 - PLSEA 2. 

Tomando-se o relato das atividades na aula, conforme anexos PLSEA 1 e 2,podemos 

ainda constatar que a fala da professora visa a construção de uma habilidade que 

determinados alunos ainda não detêm (a alfabetização). No caso do debate gerado na aula 

sobre o tema espaço, apresentadas no anexo PLSEA 2,a professora lança estratégias de análise 

textual a respeito deste conteúdo didático, e em seguida trabalha com os nomes dos objetos 

coletados pelos alunos no espaço do assentamento e da escola. Esta mesma estratégia se 

repete quando a docente trabalha com os alunos os nomes dos meses do ano e de seus 

aniversários, apresentadas no anexo PLSEA 1. 

Em ambas as aulas, a professora assume o objetivo de alfabetizar os alunos, e utiliza 

como suporte textos escritos circulantes tanto nos meios escolares quanto em meios extra 

escolares. Logo, a prática da professora nestas aulas se encaixa numa perspectiva de 

letramento autônomo (STREET, 2003), pois esta tem como base a apropriação de habilidades 

especificas pelos alunos que são julgadas como fundamentais para o sucesso escolar, uma vez 
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que a alfabetização permitirá que os alunos alfabetizandos exerçam a leitura de textos na 

escola ou fora desta. Mas, também podemos dizer que constatamos a existência de um 

letramento ideológico (id.) integrado ao letramento autônomo, pois a alfabetização promovida 

pela professora pode propiciar aos alunos, além do exercício da leitura dentro e fora da escola, 

a reflexão sobre a utilidade destas habilidades e a contextualização do conteúdo do texto 

explorado. 

Assim, a professora assume nestas aulas objetivos escolares, dentre os quais garantir a 

aprendizagem de habilidades e conteúdos específicos durante o processo de escolarização 

(retome os diálogos do anexo PLSEA 1), mas promove reflexão sobre o porque deste tipo de 

trabalho.  

Podemos dizer também que as práticas de letramento promovidas pela docente nestas 

aulas mostravam avanços na direção de uma proposta que se concretizava através de uma 

série de tarefas conexas e contextualizadas a fim de garantir a alfabetização dos alunos, cujos 

objetivos tinham como base a relação de textos diversos com atividades especificas de 

apropriação do SEA. Ao mesmo tempo, a professora demonstrava ter conhecimento de como 

mediar tal processo. 

As práticas de letramento proporcionadas pela professora aos alunos corroboravam 

com objetivos escolares do processo de apropriação do sistema de escrita alfabético 

concomitante à apropriação da variedade discursiva existente na sociedade. Entretanto, isto 

foi feito sem que os saberes da professora se sobrepusessem aos saberes dos alunos. 

Esse fato demonstra que a relação professora-alunos não se configurou como uma 

relação de submissão, pois os alunos foram levados a construir suas reflexões sobre os objetos 

temáticos ensinados nas atividades efetivadas. 

Ao realizarem as atividades de escrita dos nomes dos meses do ano ou dos elementos 

dispostos no lugar em que se encontram tais nomes, assim como a atividade de comparação 

da escrita em suas hipóteses com a escrita convencional, os alunos refletiram sobre estas 

escritas. Este fato pode ser confirmado quando observamos que os alunos realizaram a 

atividade envolvendo a circulação das diferenças existentes entre os nomes escritos em suas 

hipóteses e na maneira convencional. 

Em outra aula, relatada no anexo 3 (PLSEA 3), a professora se utilizou do gênero 

textual poesia para trabalhar mais uma vez com base na construção de habilidade de reflexão 

fonológica. 

Utilizando o poema A Casa, de Vinicius de Morais, retirado de um livro de português 

e escrito no quadro, a professora trabalhou da seguinte forma: 
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I – Cópia: a professora copiou o poema no quadro e mandou que os alunos fizessem o mesmo 

nos seus devidos cadernos. Em seguida, os alunos foram designados a copiar palavras do 

poema que tivessem partes finais semelhantes. 

II – Apresentação de elementos textuais: a professora apresentou aos alunos o título, a autoria 

e o ano do poema definindo cada um destes elementos. 

III – Canto: a professora ensinou aos alunos que o poema era cantável e os ensinou a música, 

assim como cantá-lo. 

IV – Atenção à disposição do texto no papel: a professora apresentou aos alunos que o texto 

do poema não precisa ser disposto de uma margem à outra do papel, como os demais textos, 

mas, sim apenas algumas palavras para cada verso. 

V – Atenção a aspectos linguísticos: a professora ensinou aos alunos sobre versos e estrofes. 

VI – Seleção de palavras: a professora mandou que os alunos selecionassem palavras que 

rimavam. 

VII – Trabalho com base na sílaba: a professora utilizou palavras dos poemas que rimavam e 

trabalhou de maneira silábica com as mesmas, isto é, separando as palavras por sílabas e 

depois as silabas por letras, a fim de demonstrar que as letras quando unidas formavam 

sílabas, e estas quando unidas formavam palavras. 

IX – Comparação entre palavras: a professora fez os alunos identificarem as semelhanças 

entre as escritas das palavras que rimavam. Os discentes apontaram letras e sílabas finais 

semelhantes. 

X – Agrupamento de palavras: a professora fez com que os alunos agrupassem palavras de 

acordo com o número de letras e sílabas. Para tanto, a mestra disse aos aprendizes que 

contassem o número de vezes que abriam a boca para dizer o nome das palavras, ou batessem 

palmas à cada vez que abrissem a boca ao dizer o nome da palavra, pois, o número de sílabas 

presente nas palavras corresponderia ao número de vezes que os educandos abririam a boca 

para pronunciar estes segmentos das palavras. 

 

 Em atividade semelhante realizada em outra aula e envolvendo os gêneros textuais 

reportagem e propaganda, tendo como suporte revistas com reportagens e encartes 

publicitários, cujo relato consta no anexo 4 (PLSEA 4), a professora focou no trabalho 

fonológico tendo como características as seguintes atividade: 
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I – leitura do conteúdo dos textos: os alunos foram agrupados em dupla para lerem o conteúdo 

de textos. Os alunos alfabetizandos ficaram com colegas já alfabetizados. 

II – Seleção de palavras: os alunos foram designados a selecionar palavras do texto que lhe 

parecem interessantes, de acordo com o destaque no papel, a diagramação ou fonte da palavra 

escrita, ou ainda se por acaso já conhecessem alguma palavra. 

III – Escrita de palavras: os alunos escreveram no caderno as palavras selecionadas. 

IV – Trabalho com base na sílaba: separação das palavras selecionadas pelos alunos em 

sílabas. 

V – Revisão da atividade: a professora corrigiu esta atividade com todos os alunos, através da 

escrita das palavras selecionadas por esses discentes no quadro e, em seguida, contagem do 

número de sílabas. Esta contagem de sílabas se caracterizou por ter sido feita oralmente e de 

maneira sequencial (co-mér-cio, para a palavra comércio, por exemplo) ou através do bater de 

palmas para cada sílaba identificada. 

 

Na atividade de outra aula, relatada no anexo (PLSEA 5), a professora explorou o 

dicionário e o gênero textual verbete, desta vez deslocando o foco do trabalho de reflexão 

fonológica. Esta aula apresentou as seguintes atividades: 

 

I – Cópia: a professora mandou os alunos copiarem algumas palavras retiradas de uma revista 

e escritas no quadro; 

II – Comando de pesquisa: a professora mandou os alunos procurarem as palavras copiadas 

em um dicionário; 

III – Ordem alfabética: a professora instruiu os alunos como procurar palavras no dicionário 

tendo como princípios a ordem alfabética. A docente se utilizou do silabário para ilustrar suas 

explicações, focando na posição das letras na sílaba. Houve uma longa discussão entre 

professora e alunos para explicar tal explanação; 

IV – Realização da atividade: após iniciada a atividade, a professora assessorou os alunos em 

todos os momentos. Os alunos alfabetizandos e alfabetizandos duplas; 

V - Fim da atividade: a professora terminou a aula sem que os alunos tivessem conseguido 

cumprir tudo o que fora requisitado para a atividade.  

 

 De acordo com estas aulas podemos dizer que as práticas de letramento promovidas 

pela professora foram vivenciadas pelos aprendizes com vistas ao cumprimento de objetivos 

específicos para cada uma das aulas. Constatamos que a professora realizou todas as 
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atividades fazendo com que os alunos alcançassem êxito nas mesmas. Também nos chamou 

atenção o fato de a professora aparentou acreditar fielmente que tais atividades ajudariam os 

alunos a se alfabetizar, assim evidenciando o fato ideológico empregado nas práticas de 

letramento propiciadas por ela. 

Estas práticas de alfabetização, numa perspectiva de letramento, mediadas pela 

professora deram indícios de que a docente buscou chamar atenção dos discentes para os 

segmentos sonoros das palavras, o que se configurou como uma atividade voltada aos 

princípios da análise de reflexão fonológica, que demandou dos aprendizes habilidades 

metalinguísticas como, por exemplo, lidar com a noção de segmentos menores, em nível 

fonológico.  

Assim, podemos dizer que a prática de alfabetização propiciada pela professora 

permitiu aos alunos refletirem sobre determinadas possibilidades de análise fonológica. 

Porém, a atividade realizada pode ser desdobrada em outras possibilidades de análise no nível 

dos segmentos sonoros das palavras. Estas noções trazidas na prática de ensino da 

alfabetização pela professora apresentaram aspectos que visavam desenvolver habilidades 

individuais concernentes ao processo de apropriação da escrita alfabética pelos aprendizes. 

Com as atividades mencionadas a professora conseguiu fazer com que os alunos 

realizassem atividades que cumprissem os objetivos escolares, em cuja verificação da 

aprendizagem, através de exercícios cujos alunos realizaram com êxito. Ao mesmo tempo, a 

professora, em todo momento, monitorou e ajudou os alunos a resolverem as atividades de 

modo lúdico e introduzindo ainda noções envolvendo análise linguística, como, por exemplo, 

ao trabalhar com o gênero textual poesia. 

A professora, inclusive, trabalhou com a poesia através de dois diferentes suportes 

textuais: o livro didático de português
2
, do qual retirou o poema ―A Casa‖, de Vinicius de 

Moraes, usado na aula e um livro exclusivamente de poesias
3
 deste mesmo autor. 

Nos dois suportes textuais, a professora procurou definir e explorar características 

como autoria, titulação, ano da produção do texto, e atentar os alunos ao fato deste gênero 

textual ter uma disposição exclusiva no papel quando nele escrito (o fato de se escrever em 

estrofe, não ir até o fim da margem esquerda, por exemplo). 

                                                             
2 O título em questão trata-se de um livro de Língua Portuguesa, para o segundo ano do Ensino Fundamental, 

com a seguinte referência: PINELA, T. GIARETTA, L.A. De olho no futuro. São Paulo: Quinteto Editorial, 

2005. 

3 O título em questão trata-se da seguinte referência: MORAES, Vinícius de. A arca de Noé. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1991. 
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Tais informações ensinadas pela professora foram muito ricas e exploradas 

contextualizadamente, com o auxilio de materiais reais de escrita, que assim introduziram nos 

alunos noções sobre práticas de letramento que deveriam ser utilizadas ao lidarem com a 

escrita e/ou reconhecimento do gênero textual poesia. No entanto, esta riqueza ficou restrita 

apenas à atividade de reflexão fonológica que a professora realizou. A atividade com a poesia 

se restringiu apenas ao trabalho com base nas sílabas de palavras do poema. A produção 

textual no gênero poesia não aconteceu e vimos que isto poderia ter enriquecido as atividades 

e consolidado a aprendizagem dos alunos. 

Com o gênero textual verbete, a professora explorou a busca de palavra desconhecida 

pelos alunos no dicionário, o que não deixou de ser algo pertinente, pois se referiu à uma 

palavra do próprio poema (―esmero‖) A Casa, utilizado na aula, embora  não tenha servido 

para exercitar maiores concepções sobre o gênero textual em questão. Embora a aula tenha 

tido base no texto escrito, os exercícios sobre o mesmo pareceram ser insuficientes para 

garantir que os alunos se apropriassem, de modo efetivo, das características e da linguagem 

do verbete, alem da forma de pesquisa deste gênero textual. 

Os alunos obtiveram êxito nas atividades que lhes foram dispensadas e 

compreenderam o discurso escolar, tendo se utilizado do mesmo para resolver exercícios. 

Percebemos que a maneira dos alunos compreenderem poderia fazer com que estes aprendizes 

criassem atitudes endurecidas, determinadas quanto à maneira de utilizar estes gêneros 

textuais escritos. Pensamos que se a prática sistemática de escrita que foi ensina explorando 

estes gêneros textuais (poesia e verbete), também houvesse sido ensinada aos alunos com vias 

à produção de textos espontâneos, esta aprendizagem poderia ter se consolidado um saber 

adquirido efetivamente. Assim, as práticas de letramento trabalhadas pela docente e os 

discentes podem ser aqui classificadas como de cunho instrumental (STREET, 2003), onde a 

aquisição de habilidades para uso da leitura e escrita é o foco principal. 

Em todas as aulas que tiveram como base a apropriação do SEA e a análise 

fonológica, a professora utilizou práticas de letramento que visaram o cumprimento dos 

objetivos escolares traçados para as atividades destas aulas. Assim, as maneira de pensar e de 

agir da professora colocaram aos alunos determinadas práticas de letramento para serem 

exercidas com vistas a se alcançar os objetivos das aulas. Notamos ainda que mesmo com as 

contestações dos alunos, por exemplo, na aula com o gênero verbete, relacionadas à 

compreensão de como buscar a informação e também de como entender este conceito, 

predominou o discurso do como fazer ao invés da plena reflexão, mesmo que os alunos 

tenham tido espaço e incentivo para contestarem o ensino proporcionado. Lembramos que 
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mesmo assim os alunos obtiveram algum êxito nesta atividade, que, lembramos, terminou 

inconclusa. 

As situações de ensino das práticas de letramento observadas podem ser 

compreendidas à luz de Kleiman (2008, p.48) quando esta autora ao discutir sobre a interação 

na sala de aula de alfabetização de adolescentes e adultos se reporta a conflitos na interação 

em sala de aula, os quais podem surgir devido à imposição de práticas discursivas aos alunos, 

as quais não dialogam com a realidade social e cultural dos educandos, que são obrigados a 

abandonar suas práticas discursivas para utilizarem práticas discursivas da sociedade 

dominante.  

Tais situações são reveladoras do que Street (2003) denominou de modelo autônomo, 

cuja concepção instrumental da alfabetização se opõe ao modelo ideológico de letramento que 

considera a relação dos educandos com o contexto social e cultural imediato. 

No caso destas duas aulas, o contexto de ensino e aprendizagem segundo 

determinados padrões não foge às regras do lugar social no qual se constitui a escola. Neste 

contexto cabem determinadas formas de agir e de pensar, e sendo múltiplas estas formas, os 

condutores do processo educativo, no caso dos professores, podem adotar uma ou outra forma 

que lhe pareçam mais adequadas. 

Embora as atividades realizadas pela professora dessem margem para outras 

possibilidades de desenvolvimento de habilidades relacionadas à apropriação do SEA e a 

diferentes usos da leitura e escrita em nossa sociedade, não significa que a docente tenha 

reduzido o processo de alfabetização dos alunos totalmente ao modelo autônomo, pois a 

mestra também trabalhou numa perspectiva ideológica de letramento, uma vez que foram 

contestadas as ideias por trás do ensino dado. Esta contestação de caráter ideológico, que nos 

referimos anteriormente, é referente às funções sociais dos conteúdos e habilidades tratados 

através do ensino da professora. 

 Ainda focando do SEA, a professora trabalhou com um sequência de aulas tendo como 

base um texto informativo de um livro de medicina alternativa
4
 e também um texto de 

capítulo de um livro de ciências
5
 sobre alimentação e nutrição, como podemos constatar no 

anexo 6 (PLSEA). Do livro de medicina alternativa, a professora fotocopiou algumas páginas 

                                                             
4 O título refere-se à seguinte obra: SPETHMANN, Carlos Nascimento. Medicina alternativa de A a Z. 

Urberlândia (MG): Natureza, 2004. 

5 O título se refere a um livro antigo de ciências, voltado à sétima série do ensino fundamental de oito anos, com 

a seguinte referência: GOWDAK, D. MARTINS, E. Ciências, natureza e vida. São Paulo: FTD, 1996. 
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e distribui-as entre os alunos para trabalhar o conceito de substâncias dos alimentos e doenças 

evitadas pela ingestão de determinados alimentos. A professora embasou suas explicações no 

conteúdo do livro de ciências.  

Estas aulas envolveram atividades de leitura e interpretação textual, além de ter tido 

objetivos de trabalhar a análise fonológica envolvendo as seguintes atividades: 

 

I – Agrupamento dos alunos: a professora criou grupos de alunos na sala de aula, três grupos 

com três e um com duas pessoas, e distribuiu para cada grupo fotocopias de uma parte do 

livro de Medicina alternativa. 

II – Leitura silenciosa: os alunos foram postos para ler os textos por trinta minutos. 

III – Exposição oral: os alunos foram designados a falar o que haviam entendido da leitura 

realizada. 

IV – Interpretação textual: a professora designou os alunos a falarem sobre o conteúdo do 

texto lido, focando esta compreensão sobre as substâncias e doenças evitadas por através de 

alimentação. 

V – Prática de escrita: os alunos foram designados a escrever nos cadernos o nome dos 

alimentos, das substâncias correspondentes e das doenças evitadas pela ingestão de alimentos 

de acordo com a leitura pessoal realizada. 

VI – Levantamento dos dados: os alunos foram designados a ditar os nomes dos alimentos, 

doenças e substâncias que selecionaram para que fossem copiados no quadro pela professora. 

VII – Classificação e cópia: a professora classificou com os alunos os nomes escritos por 

alimentos, substâncias e doenças evitadas. Em seguida, os alunos tiveram que copiar tudo no 

caderno. 

VIII – Silabação: os alunos foram designados a dividir em sílabas os nomes dos alimentos, 

doenças e substâncias copiados no caderno. 

IX – Classificação de acordo com a escrita: os alunos foram designados a organizar os nomes 

dos alimentos, substâncias e doenças de acordo com as semelhanças de escrita, na parte inicial 

ou final da palavra. 

X – Produção textual – os alunos foram designados a construir um texto sobre um prato que 

pode ser feito com alguns dos alimentos estudados. Estes textos foram escritos nos gêneros 

poesia ou história. 

XI – Exposição Oral: os alunos leram, de pé e na frente da sala o texto produzido para os 

colegas de classe. 
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Cabe sinalizarmos que todas estas atividades foram realizadas em dias sequenciados. 

Devido ao esgotamento do tempo da aula neste dia, a exposição oral só ocorreu na aula 

seguinte. Nestas aulas pudemos perceber o cuidado da professora em tratar dos temas 

alimentação e nutrição sobre abordagens diferentes, sempre utilizando atividades de leitura e 

escrita com os alunos. A professora utilizou diferentes gêneros textuais com os quais realizou 

reflexões com os alunos. Para introdução e desenvolvimento do tema, a professora usou o 

texto didático do livro de ciências, mas no desenvolvimento da aula se concentrou no livro de 

medicina alternativa, o qual manipulou e apresentou aos alunos de uma maneira que 

proporcionou aos discentes uma compreensão eficiente sobre a titulação e autoria deste 

material. 

A professora, mais uma vez, explorou a atividade de divisão silábica de palavras 

inerentes ao universo temático do livro. A mestra fez com que os alunos não realizassem as 

atividades sozinhos, pois em todo momento monitorou e auxiliou os aprendizes na resolução 

daquilo em que mais sentiram dificuldades de compreensão. 

É importante citar a ênfase que a professora também deu à expressão oral dos alunos, 

mandando-os ler a atividade escrita realizada para todos os colegas da classe, sendo que a 

mestra fez isto, concomitantemente ao incentivo de indagações relacionadas aos conteúdos 

dos textos lidos pelos colegas de classe ouvintes. Outro ponto que constatamos é que a 

professora exigiu que as produções escritas fossem em gêneros textuais com os quais já havia 

trabalhado com os alunos, realizando a explicação de dúvidas sobre cada gênero textual para 

os alunos. 

Pode-se dizer que mais uma vez as práticas de letramento que a professora utilizou 

para realizar este trabalho possuem características contextualizadas com os objetivos 

escolares de trabalho. O trabalho com temas é pertinente aos objetivos escolares, e a 

professora trabalhou com os temas contextualizando-os com questões do cotidiano, 

desenvolvendo interesse e participação dos alunos nas atividades de leitura e produção escrita.  

Assim, constatamos uma alternância entre o modelo autônomo e o ideológico nas práticas de 

letramento da docente. 

A professora colocou os alunos para realizarem várias operações cognitivas tendo 

contexto social e saber cientifico como referências. Este fato ficou patente quando a 

professora expôs sobre doenças, alimentos e termos do universo científico, como, por 

exemplo, vitaminas, nutrientes, etc. Através das atividades de leitura, seleção, cópia e divisão 

silábica por categorias de diferentes palavras relacionadas com o tema destas aulas, a 

professora familiarizou os alunos com tais termos. E, por fim, a professora mais uma vez 
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trabalhou com a análise fonológica com vistas a consolidar as habilidades já construídas pelos 

alunos alfabetizados e desenvolver as dos alunos alfabetizandos. 

Assim, as atividades com leitura e escrita desenvolvidas pela professora 

proporcionaram aos alunos a possibilidade de utilizar diferentes práticas de letramento para 

alcançar os objetivos propostos nas aulas observadas. Porém, observamos que essas práticas 

podem servir não apenas para resolução de atividades escolares, mas também para contextos 

não-escolares. 

 

3.2.2 Práticas de letramento envolvendo estudo sobre elementos linguísticos de textos 

jornalísticos e literários 

 

 Atividades escolares envolvendo a leitura e interpretação de textos com o objetivo de 

explorar as características linguísticas e os elementos composicionais dos textos são comuns 

no contexto escolar (FIORIN, 2007; PRETO BAY 2007). A observação das aulas evidenciou 

essa tendência ao nos mostrar que a professora focou a aprendizagem dos alunos na leitura de 

textos, particularmente na interpretação textual.   

 Algumas pesquisas realizadas sobre o trabalho do ensino da língua em sala de aula 

(Fiorin, 2007; Scholze, 2007) demonstram que a ênfase na análise sobre o reconhecimento das 

partes dos textos, assim como da metalinguagem são evidentes. No caso desta categoria de 

análise, o foco se voltou ao ensino de partes específicas do texto, de modo que os alunos 

pudessem aprender, por exemplo, o que seria o título ou a manchete de um texto, como 

relatado no anexo 7 (PLTJL) . Para tanto, a professora realizou comparação entre textos de 

diferentes gêneros. 

 Em uma aula, a professora utilizou revistas de circulação nacional e um livro com uma 

história ilustrada, realizando as seguintes atividades: 

 

I – Instruções da professora: a professora introduz a atividade com comparação utilizando 

uma revista e um encarte. Sobre estes materiais escritos, a docente aponta com o dedo o lugar 

em que se encontra o título de cada material. Para fazer uma comparação, a professora 

utilizou um livro de história para demonstrar qual seria seu título e onde este se localizava. A 

mestra ensinou os alunos que o título era a parte dos textos com as letras mais destacadas por 

elementos como centralização, tamanho e espessura da letra. 
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II - Análise sobre diversos materiais de leitura: a professora distribuiu aos alunos materiais de 

leitura variados para que os educandos apontassem qual era o título. Estes materiais foram 

encartes, jornais publicitários, revistas diversas e um livro. 

III – Correção da aprendizagem: a professora indagou os alunos sobre os títulos dos textos e 

de acordo com as respostas dos alunos e diante de alguns erros e confusão entre título ou 

manchete, principalmente pelos alfabetizandos, a docente procedeu se utilizando de 

fundamentação teórica e demonstra suas observações tomando como exemplo o próprio texto 

analisado pelos alunos. Os gêneros textuais destes textos foram jornalísticos e literários. 

 

Nesta atividade, a professora utilizou os gêneros propaganda publicitária, reportagem e 

história nos suportes textuais encarte, revista, jornal e livro. A docente teve a intenção de 

trabalhar relacionando estes gêneros textuais de modo que os conceitos de título e manchete 

fossem aprendidos pelos alunos e assim alcançassem os objetivos de a aula. Em contrapartida, 

a docente teve que lidar com a confusão surgida entre título e manchete de um texto. 

As práticas de letramento propiciadas pela professora podem ser classificadas como de 

caráter voltado à construção de habilidades específicas sobre o texto escrito, sendo estas 

práticas de letramento realizadas através do trabalho coletivo e da supervisão que a professora 

promoveu sobre os alunos. A professora pareceu ter clareza do que estava fazendo sobre seus 

alunos, pois conduziu todas as atividades de leitura e escrita de maneira, a nosso ver coerente 

e relacionada, não deixando jamais de perder o foco sobre a funcionalidade dos textos 

trabalhados, bem como das atribuições que lhes é empregada.  

Entretanto, a fala da professora se apoiou totalmente no conhecimento escolarizado e 

isto fez com que surgissem problemas. Por exemplo, houve um momento no qual ocorreu 

uma confusão dos alunos alfabetizandos sobre o nome da revista que analisavam e a sua 

manchete, sendo esta confusão baseada na informação da professora de que o título se 

identifica por que ―tem as letras maiores, mais visíveis‖, quando, na verdade, esta informação 

não correspondeu ao que foi verificado no suporte textual analisado (retome o relato do anexo 

7 PLTJL). Constatamos que a professora tentou modificar a ―errônea‖ concepção construída 

por estes alunos, mas pareceu não conseguir êxito nisto, devido a provável aprendizagem das 

informações que os alunos receberam primeiramente da professora para poderem responder 

ao objetivo desta aula. 

Os alunos alfabetizados não se confundiram porque como já sabiam ler os textos 

escritos e apresentavam um nível de interpretação textual mais avançado, se utilizaram de sua 

leitura descendente (Kato, 1995) para identificar do que se tratava o título e a manchete da 
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revista. A fala da professora para sanar esta confusão não passou de uma informação aos 

alunos sobre possibilidades (―nem sempre o maior nome será o nome da revista‖, segundo a 

professora), realizada sem reflexão. Ou seja, o foco desta atividade foi o letramento 

instrumental dos alunos sobre elementos linguísticos. 

Os alunos, principalmente os alfabetizandos, terminaram concordaram com as práticas 

de letramento propiciadas pela professora e as utilizaram para realizar as atividades propostas, 

sem discordar das mesmas, evidenciando uma sobreposição do saber escolar. Interessante é 

que a professora fez isto proporcionando aos alunos o contato com uma diversidade de textos 

em vários gêneros. A mesma conduziu com uma segurança aparente todas as atividades.  

Entretanto, evidenciamos que o excesso de textos utilizados não deu espaço para que a 

professora pudesse assessorar plenamente os alunos diante das dificuldades que surgiram. Em 

contrapartida, é importante dizermos que a professora realizou todas as atividades procurando 

contextualizar, principalmente quando comparou textos diferentes. 

Estas atividades focaram na construção de habilidades autônomas de leitura nos 

alunos, passando pelo crivo da sistematização dos conteúdos escolares, algo necessário no 

contexto escolar caracterizado pelas atividades de planejamento, através de práticas de 

letramento relacionadas às necessidades deste contexto. 

 

3.2.3 Práticas de letramento envolvendo estudo de listas e tabelas 

 

Nas aulas com os gêneros textuais lista e tabela, a professora proporcionou práticas de 

letramento envolvendo vários procedimentos, relatados no anexo 8 (PLLT), envolvendo as 

seguintes atividades: 

 

I – Apresentação do texto: a professora apresentou aos alunos uma fotocópia de uma lista com 

a merenda escolar para ser utilizada como texto base. 

II – Leitura e comentários sobre o texto: a professora leu a lista da merenda escolar e explicou 

aos alunos sobre determinadas parte do texto, isto é, qual o nome, a função e para que serve. 

III – Justificativa da atividade: a professora explicou para que era aquela atividade (no caso, 

para solicitar ao prefeito do município uma merenda escolar mais satisfatória). 

IV – coleta de informações: após a solicitação da professora, os alunos citaram os alimentos 

que deveriam fazer parte da nova merenda escolar, de acordo com seus gostos pessoais. 

V – tomada de notas: a professora anotou cada item sugerido no quadro. 
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VI – Cópia: os alunos copiaram em seus cadernos os itens anotados no quadro. 

VII – Debate: a professora discutiu com os alunos sobre a necessidade de cada gênero 

alimentício sugerido à merenda escolar, assim como sobre a quantidade solicitada para cada 

um destes gêneros. 

VIII – Conclusão: após discussão, a professora seleciona para a listagem final apenas os itens 

que a mesma e os alunos julgaram úteis à merenda. 

IX – Categorização dos itens: os itens alimentícios e suas quantidades são organizados numa 

tabela com a listagem da merenda de acordo com a categoria concernente à cada elemento 

(gênero, unidades e total). Esta tabela foi escrita no quadro. 

X – Contextualização do gênero textual – após pronta a lista da merenda, a professora 

comentou, indagou e discutiu com os alunos sobre a utilidade do gênero textual lista no 

cotidiano. Os alunos expuseram sobre os usos que seus pais faziam de uma lista, como 

comprar materiais e sementes para a roça. 

 

 Como pudemos perceber, esta atividade envolveu a leitura, compreensão interpretação 

e produção textual do início ao fim. 

Na apresentação inicial da professora aos alunos do gênero textual lista, a mesma 

focou inicialmente na organização linguística, com base na classificação das partes do texto 

neste gênero. Assim, o início da explicação da professora foi marcado pela nomeação sobre 

que era cabeçalho, título, assinatura e carimbo da lista de merenda da escola. Depois, o 

objetivo se voltou à compreensão das funções destes elementos linguísticos para, por fim, 

culminar na produção de uma nova lista da merenda, baseada em discussões sobre 

possibilidades e gostos pessoais. 

 Com esta atividade, os alunos exercitaram práticas de letramento que contextualizaram 

ideias e ações do cotidiano, não necessariamente fixadas na sala de aula. 

O gênero textual lista, baseado na tomada e agrupamento de notas, se caracteriza pela 

construção e transmissão de saberes, informações, cujo aspecto tipológico é o expositivo 

devido à propriedade de linguagem concernente ao gênero, voltada à apresentação de 

diferentes formas de saber. A professora utilizou a lista com o objetivo de tentar construir nos 

alunos a habilidade de agrupamento de informações. Esta construção se baseou em etapas que 

foram desde a apresentação das partes do texto, seguidas de suas funções, até passar por uma 

densa discussão que levou na geração de um produto baseado no ensino, isto é, uma nova lista 

com itens alimentícios sugeridos pelos alunos sob supervisão da professora. 
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Nesta aula, a professora conseguiu êxito dos alunos através de um trabalho voltado à 

contextualização do gênero textual lista e das questões a ele inerentes. O produto final, uma 

nova lista produzida pelos alunos, evidencia esta construção alcançada. As práticas de 

letramento implicadas neste contexto podem ser definidas como tendo um meio termo entre a 

perspectiva instrumental e a ideológica, pois não apenas as habilidades individuais de leitura e 

escrita para finalidades escolares foram focadas, mas também a reflexão sobre o porquê deste 

letramento estar sendo dado (ROJO, 2009; STREET, 2003). 

 

3.2.4 Práticas de letramento envolvendo a resolução de exercícios baseados na leitura, 

compreensão, interpretação e produção escrita 

 

 Atividades tendo como foco a leitura e escrita são comuns na escola, até mesmo 

devido à característica fundamental desta instância, que é a de sistematizar o saberes humanos 

construídos e ensiná-los como forma de instruir os alunos para que assim exerçam a cidadania 

na sociedade (FIORIN, 2007). 

 Algumas aulas observadas caracterizaram-se por terem tido como base textos 

produzidos por pessoas do MST e organizados em um livro do Movimento. Estas aulas se 

voltaram para a análise textual através de leitura e interpretação, seguidas de produção escrita 

relacionada ao gênero e ao conteúdo do texto trabalhado pelos alunos. Assim, as aulas deste 

período se basearam na sequência leitura>compreensão>interpretação>produção textual e o 

material de leitura utilizado foi um livro do MST ilustrado no anexo 9 (PLEE)
6
. 

  Todas estas atividades foram supervisionadas de perto pela professora, que, em todo 

momento, esclareceu duvidas, fez exposições e sugeriu sobre a forma de ler e a produção 

escrita dos alunos. 

 A primeira destas aulas se baseou em um texto do gênero ensaio do livro supracitado, 

produzido por um aluno do segundo ano do ensino médio, de escola estadual de um 

assentamento do MST, apresentados no anexo já citado. Esta aula teve as seguintes atividades 

como características: 

 

I – Cópia: a professora transcreveu todo o texto no quadro para que os alunos pudessem 

copiá-lo. 

                                                             
6
Este anexo refere-se a atividades envolvendo práticas de letramento com exercícios escolares envolvendo 

leitura, compreensão interpretação e produção textual. 
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II – Leitura: os alunos foram designados a ler o texto em silêncio. 

III – Compreensão: a professora indagou os alunos sobre o conteúdo do texto. 

IV – Interpretação: a professora indagou os alunos sobre a existência de possíveis relações do 

conteúdo do texto com o seu cotidiano e com suas experiências pessoais dando plena 

liberdade à argumentação dos alunos. 

V – Realização de exercícios: os alunos foram designados pela professora a responder um 

questionário sobre o conteúdo do texto copiado. 

VI – Correção das Atividades: a professora corrigiu com os alunos as respostas do 

questionário. 

 

 Em outra aula envolvendo práticas de letramento voltadas à leitura, escrita, 

compreensão e interpretação textual, a docente focou na produção escrita baseada em fatos do 

cotidiano. A professora baseou-se em uma engraçada experiência pessoal ocorrida antes de 

chegar à escola como pretexto para as atividades da aula deste dia, como pode ser constatado 

no relato do anexo 10 (PLEE 2). Ao final, essa atividade culminou em produções textuais, 

pelos alunos, sobre fatos engraçados. As seguintes atividades foram realizadas nesta aula: 

 

I – Conversa: a professora e os alunos contaram fatos engraçados que lhes ocorreram que ou 

aconteceram a outras pessoas. 

II – Exercício: a professora pôs no quadro um exercício de uma questão que requisitou aos 

alunos a produção de um texto sobre um fato real engraçado que lhes tenha ocorrido ou a 

alguma outra pessoa. 

III – Produção e Supervisão de atividade: a professora acompanhou os alunos em todas as 

suas produções, fazendo correções, ajustes e sugestões. 

IV – Justificativa: a professora parou a aula em um instante e explicou aos alunos que o texto 

que estavam produzindo se tratava de um relato, isto é, um registro do cotidiano. A mesma 

definiu este gênero e contextualizou com os relatos do início da aula. Após esta explanação, 

os alunos voltaram à produção textual supervisionada pela docente. 

V – Apresentação dos trabalhos: os alunos foram designados a apresentar aos colegas sua 

produção escrita. Ao final de cada apresentação, a professora elogiava e os colegas 

aplaudiam. 

VI – Tarefa de Casa: a professora designou aos alunos uma tarefa de casa para ser entregue na 

aula seguinte. Esta tarefa se tratava de uma produção escrita nos gêneros textuais poesia, 

história ou relato sobre um fato engraçado ocorrido com alguém do assentamento. 
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VII – Correção: na aula seguinte, os alunos entregaram as atividades solicitadas para se feita 

em casa e a professora as corrigiu em silêncio na sala de aula, enquanto os alunos copiavam 

uma atividade de matemática posta no quadro. As produções dos alunos foram nos gêneros 

relato e história. 

 

As atividades realizadas pela professora nestas aulas podem ser caracterizadas como 

voltadas ao desenvolvimento de habilidades instrumentais individuais nos alunos. Embora 

não explicito, pode-se perceber que o objetivo destas aulas tem seu foco na apropriação de 

habilidades para a produção de textos com características abstratas – por exemplo, um relato 

engraçado sobre um fato do cotidiano. A professora investiu em práticas de letramento na 

perspectiva instrumental através de uma abordagem interacionista, pois, a todo momento, a 

docente monitorou e esclareceu dúvidas dos alunos, sugeriu maneiras para se escrever os 

textos, incentivou a leitura dos discentes frente aos colegas ouvintes, elogiou as produções 

escritas e lançou questionamentos a estes ouvintes sobre o conteúdo do texto lido, 

incentivando a exposição oral. 

Na atividade de perguntas e respostas, corriqueira no contexto escolar, a professora 

criou os enunciados para fazer questionamentos sobre o texto. A docente se utilizou de uma 

estratégia eficiente para verificação do conteúdo de respostas. Ao verificar as respostas dadas 

pelos alunos sobre o texto, a cada resposta não condizente com o objetivo da pergunta, a 

professora fez com que os alunos voltassem ao texto, indicando o trecho no qual estava a 

informação para a resposta correta, e assim os estudantes são inseridos na releitura do texto 

para encontrar a resposta apropriada à pergunta. 

Consideramos esta atividade como uma eficiente forma de leitura, pois faz com que o 

aluno reveja o conteúdo do texto e desenvolva seu raciocínio sobre o tratamento que dá à 

interpretação textual. Como a professora buscou conduzir os alunos às respostas corretas, isto 

é, que fossem mais apropriadas ao enunciado das perguntas efetuadas, pode- se dizer que esta 

atividade visa instrumentalizar os educandos através de práticas de letramento que servem 

para estudar de acordo com os objetivos escolares. As práticas de letramento utilizadas pela 

professora para atingir nos alunos este objetivo podem ser consideradas como eficientes do 

ponto de vista de letramento instrumental por que este tipo de prática pode fazer com que os 

alunos sejam conduzidos à aprendizagem eficiente nesta perspectiva. 

Embora as práticas de letramento envolvidas nesta atividade possam ser rotuladas de 

tradicional por alguns, pelo fato de serem na perspectiva instrumental do letramento, não 

podemos deixar de dizer que com ela a professora realizou um ensino cuja verificação da 
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aprendizagem demonstrando êxito dos alunos aos objetivos requeridos. Assim, se no contexto 

escolar as atividades de perguntas e respostas são corriqueiramente exigidas devido à natureza 

da escola, então a professora faz um bom trabalho de instrumentalização dos alunos com as 

habilidades requeridas às exigências deste contexto. 

As atividades de produção textual, em classe ou para casa, que foram observadas 

podem ser descritas como contextualizadas, pois os fatos do cotidiano dos alunos foram 

colocados como a fonte de informações a ser utilizada nos textos que estes escreveram.  

Ainda assim, algumas críticas podem ser apontadas na atividade para classe, como, 

por exemplo, o fato de a professora não esclarecer o que é um texto curto e um longo, 

podendo os alunos realizar seus textos nas medidas que bem julgarem, atribuindo-lhes seu 

próprio significado sobre texto curto ou longo. A avaliação da professora pode ou não 

depender do juízo que esta venha emprega à concepção que tem sobe texto curto ou longo, 

muito embora a mesma explane satisfação com a apresentação dos trabalhos dos alunos. 

Outra crítica pode ainda ser feita sobre o texto utilizado pela professora na primeira 

aula. Embora este texto tivesse um conteúdo relacionado com os objetivos e a realidade do 

MST, ou seja, envolvendo luta pela terra, coletividade, realidade dos militantes, etc. o mesmo 

não foi utilizado pela docente com vistas a estabelecer uma discussão sobre o seu conteúdo. 

Uma discussão crítica e reflexiva sobre o tema do texto sucumbiu a priorização do 

desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, com ênfase na compreensão e 

interpretação de texto. Assim podemos dizer que a exploração do tema do texto, fato não 

ocorrido e que poderia ter criado uma rica e talvez interessante discussão, foi uma lacuna que 

a mestra deixou nestas atividades, ainda mais se considerarmos que o suporte em que o texto 

se encontrava fora produzido pelo MST. 

Se, por um lado, nestas atividades as práticas de letramento ensinadas pela professora 

são eficientes para instrumentalizar os alunos com habilidade individuais envolvendo leitura e 

escrita para responder às exigências escolares, entretanto, estas mesmas atividades, feitas sem 

reflexão do conteúdo textual utilizado, vão na contramão do que se estabelece na proposta 

pedagógica do MST (2005) no trabalho da linguagem focando nas habilidades de leitura, 

escrita, compreensão e interpretação textual. 
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CAPÍTULO 4.  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 Esta pesquisa trabalha com uma concepção de letramento enquanto prática social e 

leva em conta valores atribuídos à escrita de acordo com as concepções de determinados 

grupos sociais, sendo estes valores manifestos, explícita ou implicitamente, em práticas e 

eventos de letramento. 

 A noção de letramento deste trabalho baseia-se nos estudos de Street (1984, 2003), 

que define os modelos de letramento autônomo e ideológico, assim como os eventos e 

práticas de letramento. Este autor trabalha na linha de pesquisa intitulada New Literacy 

Studies (NLS), ou Novos Estudos do Letramento, numa tradução direta do termo. 

Em NLS, Street (2003) reconhece a existência de múltiplos letramentos, os quais se 

relacionam com os aspectos inerentes ao contexto cultural e social e aos significados 

atribuídos pelos sujeitos. Segundo esta concepção, os sujeitos criariam demandas de 

letramento de acordo com a cultura vigente, de modo que estas demandas pudessem 

responder às necessidades inerentes a esta cultura. Ainda de acordo com a visão de múltiplos 

letramentos, não se justifica haver marginalização de um tipo de letramento sobre outro, uma 

vez que cada um tem suas características específicas que respondem a necessidades 

especificas de uso da escrita e leitura. 

 Logo, este trabalho, que visa criar um parecer reflexivo sobre as práticas de letramento 

evidenciadas numa escola de assentamento da reforma agrária sob a égide do MST, procura se 

prender a apresentação dos fatos observados e registrados, de modo que sejam desvendados 

os possíveis significados que norteiam a interação entre a professora e os alunos pesquisados, 

envolvendo a escrita e leitura nesta escola. 

 O conceito de eventos de letramento, originalmente estabelecido por Heath (1982), 

porém retomado por Street (1984), ajuda nesta análise, pois permite o enquadramento dos 

fatos observados como se estes fossem ―painéis‖, que, por sua vez, proporcionam o 

entendimento dos significados por trás das mediações do uso do texto escrito nestes eventos. 

Estes significados caracterizam, pois, as práticas de letramento, objeto central deste trabalho. 

Para Street (2003), as práticas de letramento se referem ―ao conceito cultural mais 

amplo das formas especificas de pensar e de fazer a leitura e a escrita dentro dos contextos 

culturais‖ (p.8). É sob esta concepção de práticas de letramento que se ampara este trabalho. 

 Assim, as seguintes considerações referentes ao contexto observado se amparam sob a 

égide das proposições acima apresentadas. 
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4.1 As práticas de letramento evidenciadas 

 

 Durante o período em que as observações foram realizadas, a professora da escola do 

assentamento Chico Mendes costumava trabalhar com a mediação de textos escritos para 

efetivar seu trabalho pedagógico. É verdade também que a docente se deteve em construir 

habilidades de leitura e escrita nos seus alunos, uma vez que se encontrava em uma realidade 

de alunos alfabetizandos e alfabetizados. 

 Para caracterizar estas práticas de letramento é interessante retomarmos algumas 

considerações relacionadas aos principais eventos de letramento observados: as aulas. As 

aulas são eventos de letramento porque, segundo Street (2003; apud Heath 1982), são 

situações em que ―o texto escrito faz parte da natureza das interações dos participantes e de 

seus processos interpretativos‖ (p.8).  

A aula é um evento de letramento do domínio discursivo escolar, e por isto contem 

características relacionadas com as concepções estabelecidas para este domínio. O 

mapeamento dos eventos de letramento nesta pesquisa permite um olhar sobre as práticas de 

letramento investigadas, pois ajuda a elucidar os aspectos dos fenômenos observados.  

É, no entanto, a análise das práticas de letramento o foco de interesse desse estudo. As 

aulas observadas, eventos de letramento, foram constituídas por micro-eventos, isto é, 

momentos específicos de uso do texto escrito para finalidades diversas. Assim, a aula é o 

evento de letramento central das análises, sendo os momentos particulares da aula, como a 

conversa inicial, a discussão sobre o conteúdo do dia, a realização de atividades escritas, 

leituras, etc. os micro-eventos de letramento, cada qual com os seus devidos aspectos. 

  Nestes micro-eventos de letramentos e configuraram usos da escrita em diversos 

momentos e para finalidades diversas, e destes micro-eventos pudemos destacar aspectos 

totalmente relacionados a uma rotina escolar estabelecida e que se configurou como um ritual 

diário das aulas, tais quais: saudações iniciais seguidas de narrativa de fatos; apresentação e 

discussão do tema da aula envolvendo atividades de escrita e leitura; uso de diversos materiais 

de escrita; formas diversas de ler e escrever. 

Nossa discussão será sobre os supracitados aspectos acima, pois podemos dizer que 

esta maneira de discutir os resultados nos proporcionou uma visão mais elaborada das práticas 

de letramento evidenciadas, pois, de acordo com Street (2003), este tipo de estratégia visa 

extrair ―significado dos eventos de letramento observados que, poderiam não estar presentes 

numa primeira instância do pensamento‖ (p.8). Estes significados, segundo Street (2003), 
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estão relacionados às maneiras de pensar e de fazer a escrita e leitura num dado contexto, e é 

esta concepção que define o conceito de práticas de letramento. 

 

4.1.1 Saudações iniciais seguidas de narrativa de fatos 

 

A rotina da sala de aula observada compreendeu um tempo pedagógico que aconteceu 

dentro do seguinte horário escolar, geralmente realizado entre às sete e às onze horas e meia 

da manhã.No caso deste aspecto (saudações iniciais seguidas de narrativa de fatos), que 

compreende um ritual de interação em que professora inicia a aula dando bom dia aos alunos 

e perguntando se estes estão bem e como foi o dia anterior, podemos fazer algumas 

considerações.  

O comportamento da professora e dos alunos evidenciou a existência de uma prática 

discursiva caracterizada pela narrativa de fatos diversos pelos alunos, sendo estas narrativas 

incentivadas pela professora através das expressões orais de interesse que ela externa. Esta 

prática ganha significado no contexto da situação em que as aulas são iniciadas e se 

configuram como um padrão de interação que se expressa na saudação da professora, seguida 

por uma conversa informal, na qual os fatos da vida dos alunos eram o tema central. 

Estes fatos podem ser analisados à luz das concepções construídas por Street (1984) 

através de trabalho antropológico sobre comunidades orientais. Este autor nos diz que 

questões retóricas e conceituais envolvidas na variedade e complexidade de atividades de uma 

comunidade, se configuram de acordo com diferentes demandas relacionadas às necessidades 

de funcionamento dessas comunidades. 

No contexto da escola observada, os cumprimentos iniciais e as narrativas dos alunos e 

da professora se encaixam nesta concepção por que são rituais que funcionaram na medida em 

que se objetivou iniciar a rotina escolar de uma maneira mais leve, porém relacionada às 

atividades que se seguiram. A oralidade expressada pelos sujeitos desta pesquisa serviu para 

dar sentido ao início das atividades escolares, que, por sua vez, centraram seu foco na escrita. 

Na proposta pedagógica do Movimento dos Sem Terra (MST, 2005) encontram-se 

estabelecidos princípios e objetivos voltados à dimensão da expressão oral na sala de aula. 

Sobre esta dimensão, o Movimento (id.) discute a respeito das variadas ferramentas de 

comunicação existentes envolvendo trabalhos com a oralidade, ressaltando contextualização e 

valorização da realidade e cultura do Movimento. De acordo com essa proposta pedagógica, a 

expressão oral deve ser trabalhada com ênfase no ―relato de experiências pessoais, históricas, 

familiares, história de luta, acontecimentos, trabalhos realizados, entrevistas, programas 
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assistidos, debates sobre assuntos lidou ou ouvidos, ou ainda sobre situações polêmicas do 

assentamento, da escola ou família‖ (p.79).  

Nas aulas observadas, notamos que o cumprimento inicial seguido da narrativa de 

fatos, além da retomada destas narrativas para realização de atividades visando a produção 

escrita foram práticas de letramento correspondentes ao institucionalmente proposto pelo 

MST em sua proposta pedagógica.  

Os eventos de letramento envolvendo saudações e narrativas de fatos, embora não 

tenham envolvido práticas de leitura e escrita, podem ser caracterizadas como práticas de 

letramento, pois se configuraram como ricas situações de interações que significaram o uso da 

escrita e da leitura que veio a ser feito nas atividades seguintes, que finalmente envolveram 

escrita. Para Street (2003, 1984) esta condição de sensibilidade à observação permite a 

identificação de uma variedade rica de práticas de letramento. 

As saudações e narrativas, portanto, se estabelecem como micro-eventos de letramento 

da aula, que, por sua vez, ajudam a significar a abordagem das atividades seguintes, 

envolvendo o uso da escrita e da leitura. E nestes eventos, as práticas de letramento 

estabelecidas na oralidade dos sujeitos desta pesquisa corroboram com a perspectiva 

ideológica de Street (1993), pois permitem a expressão numa forma não padronizada de 

acordo com o modelo de comportamento da escola. Ou seja, embora estes micro-eventos 

ocorram na escola, que é uma agência que padroniza as formas de letramento, na perspectiva 

―autônoma‖ do termo, a oralidade expressa pela professora e pelos alunos não parece se 

aprisionar no modelo escolar de letramento e assim assume um viés ideológico, pois 

reconhece ―a variedade de práticas culturais associadas à leitura e escrita em diferentes 

contextos‖ (STREET, 1993, p.7). 

Um fato relacionado à rotina da sala de aula, com ênfase nos aspectos expressos nas 

saudações e narrativas, é que em seguida à oralidade, a docente procurou apresentar o tema da 

aula, sempre tendo como base algum texto escrito que sempre era lido e, por vezes, copiado 

do quadro pelos alunos, para em seguida ser comentado pela professora. Estes micro-eventos 

de letramento caracterizados na apresentação do tema da aula, leitura, cópia e comentário do 

texto, foram sempre seguidos pela realização de atividades individuais e em grupo, tendo 

estas atividades a principal característica de envolver alguma produção escrita pelos alunos 

sob a orientação da professora. 

Se, por um acaso, não parecer que nestes micro-eventos de letramento não estão 

inseridas práticas de letramento pelo fato de não ter havido intermediação pelo texto escrito 

podemos citar estudos que contradizem esta regra. Tfouni (2006), em pesquisa etnográfica, 
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analisou, através de entrevistas, o discurso oral de pessoas analfabetas, mas com ampla 

expressão oral e identificou na estrutura do discurso de seus entrevistados, características de 

letramento. Segundo a autora (idem), estes discursos apresentavam ―princípio organizador 

contraditório, porém necessário e desejável‖ (p.54). E a mesma ainda afirma que ―trabalhar 

dentro desta contradição é (...) a principal característica de um discurso letrado (op. Cit.)‖ e 

por fim completa que, no caso desta perspectiva, não está apenas ―considerando o discurso 

escrito apenas, mas o discurso oral penetrado pela escrita‖ (op. Cit.). 

Autores como Dolz e Schneuwly [ET. AL.] (2004, p215-219), por exemplo, apontam 

que a exposição oral, embora pouco trabalhada em sala de aula, representa um instrumento 

importante de transmissão de conteúdos e que este discurso pode reduzir a assimetria entre os 

interlocutores do evento comunicativo, fator que possibilita maior aprendizagem dos 

conteúdos. Momentos de aulas que possuam momentos específicos que favoreçam a 

expressão oral fornecem possibilidades de se trabalhar a consciência do comportamento 

quando se transmite alguma ideia ou fato. 

Lembramos que embora houvessem partido da expressão oral para iniciar as aulas, a 

professora e os alunos prosseguiram e culminaram a rotina das aulas utilizando textos 

escritos. Assim, a perspectiva ideológica de letramento sempre esteve relacionada à 

perspectiva autônoma, sendo a professora a pessoa responsável por dosar o uso de uma ou de 

outra perspectiva, de acordo com as necessidades do contexto. A docente por vezes, 

―autonomizou‖ as atividades porque isto faz parte da natureza da escola, mas ela ao fazer isto, 

também não pareceu se esquecer de dar margem a outras práticas de letramento que 

geralmente se expressam externamente ao contexto escolar. 

Logo, subjacente aos aspectos dos eventos de letramento desta rotina escolar se 

constituíram práticas de letramento que moldaram a percepção dos alunos sobre o modus 

operandi das aulas, assim como ajudaram a definir o papel e o lugar da professora e dos 

alunos. 

 

4.1.2 Apresentação e discussão do tema da aula envolvendo atividades de escrita e 

leitura 

 

 Em todas as aulas observadas, a professora utilizou diferentes textos escritos em 

variados suportes textuais a fim de encaminhar as atividades na sala de aula.  Estes 

encaminhamentos envolveram diferentes práticas de escrita e leitura que tiveram como base 

um tema especifico para a aula do dia. 
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Por ser a escola uma agência que possui suas maneiras especificas de trabalhar as 

práticas de letramento, a professora, ao dar encaminhamento às atividades de leitura e escrita, 

não fugiu ao trabalho pedagógico de acordo com estas especificidades. Este fenômeno de 

pedagogização do ensino pode ser entendido, por exemplo, se retomarmos a teoria de 

Chevallard (1997), na qual se analisam os processos em que o saber produzido pelo cientista 

(saber sábio) se transforma naquele que está contido nos livros didáticos e nos programas 

determinados na matriz curricular da escola (saber a ensinar) e no que é efetivamente 

ensinado na sala de aula (saber ensinado). Assim, os contextos escolares de eventos e práticas 

de letramento, por exemplo, envolvem situações de transposição didática de saberes sobre os 

textos que circulam socialmente, os quais são transpostos para as práticas escolares 

cotidianas. 

  As atividades observadas foram realizadas coletiva ou individualmente e envolveram 

variadas ações, tais quais: a) leitura silenciosa, ou em voz alta pelos alunos; b) debate sobre o 

conteúdo dos textos, sendo este geralmente relacionado pela professora com a vivência dos 

aprendizes no assentamento; c) cópia de escritas do quadro; d) realização de atividades 

escritas pelos alunos; e) às vezes, apresentação pelos alunos das suas atividades escritas, 

orientada pela docente; f) correção das atividades pela educadora. Autores como Fiorin, Preto 

Bay e Scholze (1997), ao analisarem o ensino de língua portuguesa nas escolas e as práticas 

de letramento trabalhadas nestes eventos, apontam estas ações como nada mais que 

representantes da estrutura e modelo escolar, que sistematiza o ensino em busca de resultados 

específicos para se cumprir objetivos específicos da escola. 

Segundo os encaminhamentos dados pela professora, as atividades realizadas visavam 

a construção de habilidades de leitura e escrita nos alunos, relacionadas à reflexão dos 

conteúdos trabalhados, e vimos neste fato uma estreita relação com aquilo que sugerem 

alguns documentos oficiais (PCN Língua Portuguesa, 2003; MST, 2005, p.72-73) que 

norteiam o ensino da língua portuguesa, e que fundamentam este trabalho. 

Quando trata do tema das aulas e encaminha as atividades de escrita e leitura, 

percebemos que as práticas de letramento da professora assumiram, na maior parte, 

características do modelo autônomo de letramento (Street, 1984), pois, o enfoque se voltou 

mais à dimensão cognitiva, com ênfase na análise de termos técnicos a fim de culminar na 

construção de habilidades nos alunos para que eles manipulassem e produzissem textos de 

acordo com a perspectiva escolar. Assim, nestes momentos, o que a professora visou 

desenvolver nos discentes foi o que Soares (2004) intitula como ―níveis de alfabetismo‖ (ID, 

p.97). 

92 



14 
 

 

Estes indícios de letramento autônomo nas práticas da professora são ainda 

confirmados se tomarmos como referência as análises feitas por Fiorin (2007) sobre as 

práticas escolares de ensino de língua portuguesa. Esta autora aponta que tal ensino 

geralmente se fundamenta em noções a respeito do funcionamento da estrutura e das funções 

da linguagem humana, assim como foca na metalinguagem e nas práticas de redação. 

Os momentos de letramento ideológico foram mais aparentes quando a professora 

tratou os temas das aulas relacionando-os com a realidade do assentamento e as ideias do 

MST. Nestes momentos, os alunos expuseram seus pontos de vista e suas expressões de 

maneira corroborante com os princípios ideológicos do Movimento. Assim, podemos mais 

uma vez afirmar que a professora oscilou entre o letramento autônomo e o ideológico na 

medida em que visava construir as competências e habilidades nos alunos.  

Para nós, e de acordo com Brandt e Clinton e Street (2005),as oscilações da professora 

entre o letramento autônomo e o ideológico são decorrentes das limitações que os contextos 

sócio-culturais impõem às maneiras de pensar e de fazer a escrita e a leitura. Se a docente se 

encontrava no contexto da escola, então a mesma pareceu compreender que deveria 

desenvolver nos estudantes competências quanto as habilidades de escrita e leitura, mas sem 

deixar de enfatizar a dimensão ideológica do letramento, dando ênfase a outras maneiras de 

pensar e de agir que não necessariamente estavam relacionadas com as necessidades 

escolares. 

No seu trabalho pedagógico de tratamento dos temas das aulas, a professora se 

esforçou para fazer com que os alunos compreendessem a organização das informações nos 

textos e aprendessem a manipularem os materiais de escrita, apresentando e explicando sobre 

as parte do texto (o título, referências, parágrafos, diagramação e disposição do texto no 

papel, autoria) e focando a atenção dos estudantes em marcas linguísticas que caracterizavam 

cada texto como sendo de determinado gênero.  

Olhando para as ações capitaneadas pela docente para efetivar a construção destas 

habilidades nos discentes, nos pareceu que estas construções obedeceram às exigências da 

cultura escola. A sala de aula observada se constituiu como um espaço de circulação e de 

construção de práticas de letramento no mesmo sentido atribuído por Collins & Green 

(1992), isto é, um espaço culturalmente constituído através de  padrões e práticas construídas 

pelos sujeitos participantes do processo interativo. Este processo, por sua vez, se condiciona 

à natureza da escola. E assim não nos parece existir outra forma de a professora ter querido 

construir habilidades de escrita e leitura nos alunos se não houvesse ―autonomizado‖ as 
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práticas de letramento nos momentos em que o trabalho voltado às habilidades de escrita e 

leitura foram requeridos. 

As práticas de letramento observadas ao terem sido trabalhados os temas seguidos 

pelas atividades de escrita e leitura permitem ainda algumas considerações sobre os 

comportamentos exercidos pela docente e os discentes nestes eventos de letramento. 

Por exemplo, quando a professora colocava os alunos para lerem um texto, a mesma 

permitia e incentivava a manipulação do material de escrita. No tratamento sobre as partes do 

texto, a docente buscava se fixar na nomeação de cada parte e em seguida na explicação sobre 

o porquê desta nomeação. Ainda tratando sobre as partes do texto, a professora também 

insistiu que os alunos observassem bem cada parte e entendessem que sua disposição no papel 

não era aleatória, mas sim que esta disposição obedecia regras de organização. Essas 

interações aconteceram com a permissão controlada da professora de indagações dos alunos 

sobre os saberes tratados.  

Para nós, a docente pareceu acreditar que os alunos construiriam saberes linguísticos 

sobre estes aspectos apresentados. Esses eventos de letramento nos remetem às análises 

realizadas por Bortoni (2008) ao tratar dos eventos de fala relacionados à língua escrita, em 

determinada escola. Para Bortoni (idem, apud Hyrnes, 1974) um evento como este ―compõe-

se de atividades ou aspectos de atividades, que são governados por regras ou normas no uso 

da fala‖ (p.124). Dentre as categorias criadas por Bortoni (idem, p.124-125) para tratar os 

eventos de fala, as práticas de letramento da professora observada neste trabalho se encaixam 

na do tipo em que o foco consiste em informações instrucionais mais longas, onde se 

estabelecem diálogos entre professor e aluno controlados pelo docente, e em que o tema da 

interação se atém a um conteúdo instrucional que o educador visa transmitir. 

Nestes eventos dominados pela perspectiva do letramento instrumental foi possível 

observar que os alunos exercitaram práticas de letramento relacionadas com as necessidades 

das aulas, mas tiveram espaço para contestar e pensar sobre o conteúdo ensinado tomando 

como suporte alguns referenciais construídos pela interação no contexto do assentamento. 

Esses referenciais estavam relacionados com as maneiras como os alunos percebiam que os 

seus pais utilizavam determinados materiais de leitura para adquirir informações. Assim, a 

professora se utilizou, de alguma forma, destes referenciais durante a sua exposição e na 

realização das atividades para poder efetivar a aprendizagem. 
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4.1.3 Uso de diversos materiais de escrita 

 

Nas aulas observadas, o uso de materiais escritos pela professora e os alunos envolveu 

um conjunto diversificado de gêneros de texto pertencentes a diversas esferas discursivas, em 

diferentes suportes textuais. Autores como Fiorin, Preto Bay, Rosin e Scholze (2007), Geraldi 

(2008) e Suassuna (2006), em suas devidas abordagens sobre o assunto, apontam este fato 

como positivo pelo fato de possibilitar que diversas formas textuais e vozes discursivas sejam 

postas ao alcance dos educandos. 

Na proposta pedagógica do MST (2005, p.68-71) há explicitas considerações para que 

o ensino nas escolas dos assentamentos e acampamentos explore a diversidade textual, como 

forma de construir habilidades discursivas que permitam aos aprendizes se utilizarem de uma 

larga variedade de textos escritos em diversos contextos. 

Nas aulas observadas, as abordagens da professoras nas atividades envolvendo escrita 

e leitura focaram ora na construção de competências para apropriação do sistema de escrita 

alfabético (SEA), ora na análise metalinguística, explorando-se variados materiais de escrita 

para determinadas finalidades. O uso destes materiais variados de escrita, de acordo com 

nossas observações, apontou que a professora conhecia a necessidade de se trabalhar nesta 

perspectiva de variedade textual. Para Geraldi (2008), ao analisar sobre unidades básicas do 

ensino de português, fala sobre práticas de escrita e leitura de textos no ensino básico 

ressaltando como positivo o fato de serem utilizados, sob diferentes abordagens, diversos 

textos em diferentes gêneros, sejam estes curtos ou longos, variando o tamanho, a linguagem 

e a estrutura de acordo com as competências que o docente visa construir nos aprendizes deste 

nível de ensino.  

Nas aulas observadas, a professora proporcionou aos alunos práticas de letramento 

para que estes aprendessem a lidar com esta diversidade de materiais escritos, incluindo nesta 

aprendizagem análise sobre nomeação de estruturas (partes) do texto, modos da linguagem e 

busca de informações.  

Entretanto, não verificamos que os alunos aprenderam plenamente todas estas 

habilidades pretendidas, por exemplo, nas práticas de letramento envolvendo o trabalho de 

nomeação das estruturas de texto. Neste caso podemos citar o seguinte motivo: verificamos 

que a docente se deteve bastante em nomear as estruturas dos textos, geralmente antes de 

começa a leitura e análise textual efetiva com os alunos. Osakabe (2008) afirma que esta 

estratégia de ensino não faz sentido para ―quem não chegou a dominar habilidades de 

utilização corrente e não traumática da língua escrita‖ (p.38).  

95 



14 
 

 

A respeito da compreensão dos modos de linguagem, percebemos que os alunos foram 

capazes de construir aprendizagem relacionada a estas concepções, nas práticas de letramento 

proporcionadas pela docente (veja o anexo 5, 6 e 7, mais detalhadamente).  Neste caso, a 

aprendizagem foi melhor construída pelo fato de a professora, de acordo com proposições de 

Rojo (2009), não ter investido numa leitura centrada na decodificação, mas como um ato de 

cognição e de compreensão envolvendo conhecimento de mundo, de práticas sociais de leitura 

e conhecimentos linguísticos.  

No trabalho envolvendo a busca de informações a compreensão de textos, a professora 

focou na compreensão do que estava posto no texto. Se formos aos relatos no anexo 7 

podemos perceber o êxito evidente na aprendizagem dos alunos. A abordagem da docente 

focou no que Rojo (2009) define como sendo ―estratégias do leitor‖ (p.77), pois nesta 

abordagem o ato de ler foi visto ―como uma interação entre leitor e autor‖ (Id. p.77). Segundo 

as concepções desta mesma autora, os textos deixam pistas de suas intenções e significados, e, 

de acordo com as observações, a professora exercitou a mediação através do ato 

interacionista, trabalhando com estratégias como ativação de conhecimento de mundo, 

predição de conteúdos, checagem de hipóteses, localização e retomada de informações, 

estratégias essas discutidas por Rojo (id.). 

É importante dizer que mesmo nas atividades voltadas para o SEA, constatamos que as 

práticas de letramento desenvolvidas entre professora e alunos, com foco em exercícios de 

correspondência entre letras e som, não deixaram de exercitar a compreensão sobre o que 

estava escrito nos textos. E assim a diversidade de material de escrita pôde ser explorada de 

modo que o conteúdo deste material pudesse ter sido analisado dentro das possibilidades de 

compreensão dos alunos. 

 

4.1.4 Formas diversas de escrever e ler 

 

 Sobre os eventos de letramento relacionados aos aspectos das diversas formas de ler e 

escrever observamos que os alunos elaboraram questões relacionadas à produção do texto de 

modos distintos. Estas elaborações nos mostraram estar envolvidas por características 

subjetivas a cada um dos alunos, condicionadas por fatores de ordem cultural e social destes 

sujeitos e por características relacionadas ao tipo de trabalho realizado em sala de aula. 

 Assim, tanto nas práticas de letramento focadas no SEA, quanto na escrita e leitura de 

textos mais complexos, percebemos que os aprendizes procuraram meios para organizar seus 

textos e raciocínios, refletindo sobre a produção destes textos enquanto escreveram ou leram. 
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Durante as aulas observadas, os alunos organizaram e estabilizaram padrões convencionais 

em suas produções escritas. Estes procedimentos podem ser definidos, segundo Franchi 

(1987) como comportamentos de ordem epilinguística, uma vez que para este autor, esta 

perspectiva pode ser caracterizada como uma ―prática que opera sobre a própria linguagem, 

compara as expressões, transforma-as, experimenta novos modos de construção, [...] investe 

em novas formas linguísticas de novas significações‖ (p.36). 

Quanto aos modos de escrever, observamos que os modos de escrever estiveram 

relacionados com gênero textual e o tema trabalhado, assim como com as atividades 

solicitadas em cada aula. Os alunos produziram textos diversos, individuais ou coletivos, e 

foram apresentados às maneiras padrão para realizar as atividades nesta modalidade. Esta 

padronização, nada mais é do que o que Scholze (2007, p.118) definiu como ―tentativa de 

pedagogização‖, isto é, a busca de regulação da linguagem pela escola devido à natureza deste 

contexto. Sendo o letramento escolar uma dentre as diversas modalidades do letramento 

(STREET, 2009), é esperado que as práticas de letramento deste contexto assumam 

características relacionadas às necessidades que dele demandam. 

Entretanto, nas aulas observadas, também percebemos que os alunos escreveram 

individualmente, ou coletivamente, para copiar do quadro, para responder questões 

especificas, para produzir texto em gêneros diversos, tendo-se um padrão para realização 

destas atividades, mas com flexibilidade deste padrão, que foi ensinado juntamente com 

outras possibilidades de escrita. Para Scholze (id.), as práticas de letramento desenvolvidas 

nesta perspectiva podem ser vistas como ―um elemento de reflexão do indivíduo consigo, com 

o outro e com a sociedade [...] num processo de intersubjetividade‖ (p. 118), que produz 

conhecimento e poder. Assim, os alunos construíram habilidades de escrita relacionadas 

através da análise reflexiva sobre o tipo de material escrito e o tema explorado em cada aula. 

Para o MST (2005), as práticas de escrita devem ser desenvolvidas envolvendo a 

produção de textos, ―principalmente narrativos sobre a realidade atual, a história e a cultura 

do grupo, a partir de uma visão anterior da expressão oral‖ (p.79). E ainda são citados como 

objetivos, por MST (id.), o trabalho de interpretação e compreensão textual envolvendo textos 

como notícias, bilhetes, cartões, ofícios, poemas e canções, e realização de atividades para 

correção ortográfica, como pontuação, acentuação, observando-se a clareza e a sequência 

lógica de ideias durante a argumentação. 

Nas atividades observadas, focadas na alfabetização, a professora propiciou atividades 

que levaram os alunos à compreensão sobre o funcionamento da língua escrita, pois, houve 

movimentos envolvendo manipulação e releitura do material escrito pelos educandos por 
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meio da análise dos textos trabalhados. Assim, podemos dizer que o conhecimento da língua 

escrita foi se construindo através do gerenciamento de estratégias diversas dos aprendizes na 

compreensão do SEA.  

Estas estratégias se expressaram no trabalho discursivo, em fatores de ordem 

gramatical (ortografia, sintaxe, semântica, etc.) e na organização do texto no espaço do papel 

(veja os relatos do anexo 1 –PLSEA, até o anexo 8 - PLLT). Logo, podemos dizer que estas 

atividades realizadas pelos alunos e gerenciadas pela professora, revelaram que esses 

aprendizes criaram seus textos e assim se colocaram como sujeitos ativos da linguagem nestas 

criações. 

De acordo com Goulart (2007), estas estratégias nos pareceram ter sido organizadas 

como uma estrutura móvel, sujeita às modificações que surgiram de acordo com as 

necessidades de aprendizagem dos educandos e as questões pertinentes ao trabalho com o 

SEA. Quando observamos as atividades envolvendo análise fonológica, por exemplo, com a 

segmentação de palavras, comparação de palavras com a mesma quantidade de letras e sílabas 

e comparação de sílabas e letras, podemos perceber que as estratégias das crianças vão se 

explicitando através da capacidade destas de realizar um controle sobre as características do 

SEA e da língua escrita. Para Goulart (id.), ―a atividade epilinguística [...] relaciona-se 

intimamente ao monitoramento recorrente que se dá durante o processo de escrita‖ (p.67). 

Cardoso (2007, p.39) aponta que o problema de aprendizagem da escrita pela criança é 

o de ela conseguir um controle de sua própria atividade de linguagem, isto é, aprender a 

planejar e desenvolver um texto em função da situação, adaptando-o a um destinatário. 

Atividades de análise de textos diferentes num mesmo gênero, como algumas das propiciadas 

pela professora observada, tiveram como base esta perspectiva. Assim, as práticas de 

letramento envolvendo os modos de escrever, nos eventos de observados, apresentaram 

estreita relação com a proposta pedagógica do MST (2005, p.76-79) para o desenvolvimento 

desta habilidade, principalmente no que concerne à sistematização do ensino, contextualizada 

com a cultura e a vida no assentamento. 

 Quanto aos diferentes modos de ler, percebemos que a leitura silenciosa e em voz alta 

foram as que predominaram. Estas leituras foram realizadas, ora individual, ora 

coletivamente. 

A leitura em voz alta e coletiva se caracterizou, principalmente, pela imposição de um 

ritmo, quase em uníssono, pela professora. A docente realizou intervenções durante esta 

modalidade de leitura quando lhe pareceu necessário torná-la uníssono. Para Camps e 

Colomer (2002), este modo de ler não parece ter muito sentido, pois se trata unicamente da 
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oralização de um texto sem a pretensão de querer transmitir o que este texto diz a 

determinador receptor. 

Ainda na leitura em voz alta, também houve a modalidade de leitura individual, 

voltada exclusivamente para os alunos apresentarem aos colegas, na frente da sala de aula, o 

conteúdo de trabalhos escritos realizados. Para Camps e Colomer (id.), esse modo de ler 

possui mais eficiência e sentido para o processo de aprendizagem, pois estabelece uma 

―situação de comunicação oral na qual alguém deseja transmitir o que um texto diz [...]‖ 

(p.69), uma vez que ―é possível que seja necessário comunicar o resultado de uma busca de 

informações [...], ou que seja preciso comunicar algo simultaneamente a muitos receptores‖ 

(id.), e este tipo de atividade – leitura em voz alta – deve ser presente na educação leitora. 

A leitura silenciosa teve como característica o fato de não haver intervenção da 

professora sobre os alunos, a não ser para supervisionar se esses estavam mesmo lendo o 

texto. Este modo de ler foi realizado com a finalidade de se constatar informações dos textos 

trabalhados, para que essas fossem discutidas em sala de aula, focando na retomada de 

informações para comprovar o que se discutiu, ou para realizar tarefas de classe envolvendo 

interpretação de texto. Segundo Teberosky (2003), este tipo de estratégia, focada na 

compreensão leitora, ajuda a conferir hipóteses, levantar novas e refletir sobre causas de erros, 

caso aconteçam, assim como servem para identificar o tema e a ideia principal do texto. 

Em nossas observações, contatamos também que a leitura para buscar informações a 

fim de se gerar discussão e realizar tarefas voltadas para interpretação textual, em muitos 

momentos se fixou em decifrar informações específicas do texto sem procurar compreendê-lo. 

Este fenômeno foi condicionado pela professora devido à ênfase nas atividades de 

interpretação de texto e busca de palavras diversas para trabalho de análise fonológica. Camps 

e Colomer (2002) questionam este tipo de estratégia, se ela não permitir o controle da leitura 

pelo leitor e focar unicamente na concentração para realizar uma boa oralização. Entretanto, 

estas mesmas autoras apontam que ler para buscar respostas às perguntas em tarefas com 

interpretação de textos é uma dentre várias atividades orientadas para se aprender a ler. Koch 

(1983), entre vários aspectos, atenta que o ensino da leitura deve ser realizado de modo que os 

educandos apreendam a significação dos textos, assim como se tornem capazes de captar as 

intenções de quem escreve, de modo que estes se tornem os leitores capazes de rever os 

textos. 

Segundo Kleiman (1989), a compreensão de textos envolve múltiplos processos 

cognitivos, sendo esta tarefa caracterizada por diversas facetas, tais quais, ―a compreensão de 
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frases e sentenças, de argumentos, de provas formais e informais, de objetivos, de intenções, 

muitas vezes de ações e de motivações [...]‖, etc. 

As práticas de letramento observadas, relacionadas aos diferentes modos de ler, 

apontam o quanto a linguagem esta impregnada por representações e ideias que parecem guiar 

as ações dos sujeitos, que se utilizam dela no ato comunicativo e assim produzem 

significados, por sua vez caracterizadores da cultura da qual fazem parte (STREET, 2009). 

Na proposta pedagógica do MST (2005) são realizadas duas discussões sobre a leitura: 

a primeira fala sobre os materiais de escritas que podem ser lido; a segunda diz sobre quais 

habilidades construir com esta leitura. 

Na primeira discussão, a proposta pedagógica do Movimento sugere que a prática de 

leitura de textos informativos e narrativos, curtos e longos, além do aproveitamento dos 

escritos do cotidiano, como, por exemplo, ―placas, rótulos, bulas de remédio e cartazes‖ 

(p.74) devem ser explorados. Podemos fazer uma alusão ao uso de textos do cotidiano - 

recorrendo aos anexos deste trabalho como forma de ilustração sobre o material de escrita 

utilizado na escola - e também aos gêneros de texto predominantes na esfera escolar 

(MARCUSCHI, 2002).  

Quanto à segunda discussão, a proposta sugere que a prática de leitura foque no 

―tratamento dos textos quanto sua finalidade, estilo e diferentes linguagens tratando sobre o 

mesmo tema‖ (MST, 2005, p.74). Nesta segunda discussão podemos fazer referencia, mais 

uma vez aos gêneros textuais, tomando-se a definição dada por Marcuschi (2002), e à 

intertextualidade, recorrendo a Fiorin (2007) e Preto Bay (2007) como referências.  Esta 

segunda modalidade visa ainda que a leitura se realize de modo a dar ao aluno o domínio da 

mecânica de leitura, caracterizada na proposta pedagógica do MST (id.) como ―fluência, 

entonação e ritmo‖ (p.75). 

Assim, podemos resumir em três formas gerais as práticas de letramento envolvendo a 

escrita e a leitura nos eventos observados, baseadas na construção proposta por Rockwell 

(1987): 1) ler e escrever para a apropriação do sistema de escrita; 2) ler e escrever para 

realizar situações de interação; 3) ler e escrever para se ter acesso a outros conhecimentos. 

No primeiro caso, ler e escrever para a apropriação do sistema de escrita, as atividades 

se voltaram à cópia do quadro, realização de lições no nível da sílaba, principalmente para 

realizar análise fonológica, e envolvendo participação ativa dos alunos quanto à escolha das 

palavras para serem trabalhadas através da análise de textos com os temas específicos das 

aulas. Sobre esta perspectiva, Albuquerque e Morais (2005) apresentam pertinentes 

discussões focando no processo de apropriação do SEA, na compreensão dos sujeitos sobre 
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como este sistema funciona e no funcionamento metalinguístico dos indivíduos sobre a 

linguagem em distintos níveis e diferentes unidades. 

No segundo caso, ler e escrever para realizar situações de interação, as atividades se 

concentram principalmente na discussão sobre os conteúdos da aula que a professora 

encaminha antes de partir às atividades de escrita de textos, e esta interação abrangem os 

trabalhos coletivos de escrita de textos e leitura, principalmente para se aprofundar sobre o 

assunto da aula. MST (2005), Street (2005) e Vygotsky (2000) discutem sobre a significância 

do trabalho coletivo, como estratégia de aprendizagem, e sobre a afirmação de elementos da 

cultura dos sujeitos como fatores caracterizadores da identidade. 

No terceiro caso, ler e escrever para se ter acesso a outros conhecimentos, as 

atividades se concentraram em questionários e nas produções textuais produzidas pelos 

alunos. Camps e Colomer (2002), Kleiman (1989), MST (2005) e Bofarull (2003) são autores 

que comentam sobre os fenômenos inerentes às finalidades das atividades desses modos de 

escrever e ler. 

As práticas de letramento observadas revelaram sobre as maneiras de pensar e fazer a 

escrita e a leitura no contexto do MST e assim, consideramos que estas práticas nos 

pareceram relacionadas com as representações de conhecimento e identidade da professora e 

dos alunos. Em se tratando do contexto escolar observado, as práticas de letramento 

evidenciadas não poderiam ter fugido às características atribuídas a este contexto discursivo, a 

escola. Para Street (2003), as pesquisas sobre letramento que se mostram sensíveis ao 

contexto e à realidade local reconhecem melhor os pontos centrais em relação às necessidades 

práticas e, assim, às atribuições do poder. 

 

4.1.5 A interação entre professora e alunos nas práticas de letramento 

 

A interação entre professora e alunos foi caracterizada, dentre vários aspectos, pelo 

respeito da docente às falas dos alunos e pela aceitação dos discentes, mesmo que antecedida 

por contestação, dos conteúdos ensinados.  

As falas e argumentos sobre os conteúdos trabalhados nas aulas foram aproveitados 

pela professora e utilizados na maioria dos momentos como ponto de partida para novas 

indagações. Mesmo quando estas falas não estavam relacionadas aos conteúdos das aulas, a 

docente procurou não explicitar este fato, mas sim estimulou a reflexão dos alunos a respeito 

de suas colocações. Nestes eventos destacamos a valorização da professora das ideias, 

contextualização dos objetos e modos de vida do assentamento nas aulas. No trabalho com as 
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disciplinas específicas, a professora explorou a realidade local contextualizadamente. Para 

Street (2003, 2005, 2009) a compreensão sobre as ideias e ações dos sujeitos em um dado 

local sensibiliza a pesquisa de modo que possa ser compreendido o que regem tais ideias e 

atitudes, quais os significados atribuídos.  

À docente coube ainda controlar as maneiras de pensar e agir dos alunos diante da 

escrita, pois os sentidos atribuídos pelos discentes aos conteúdos trabalhados estiveram 

relacionados às conclusões guiadas pela professora. Nestes momentos de interação, cabe 

salientar, que as práticas de leitura foram realizadas concomitantemente ao uso da escrita, 

embora tenha havido momentos em que uma fosse mais enfatizada que a outra, sem, contudo, 

ter havido detrimento de uma para outra prática. 

Do ponto de vista dos novos estudos do letramento (STREET, 2003 e 2009), vemos 

como um fator positivo que evidenciou a aproximação da escola com a realidade do MST o 

fato de a professora não haver desperdiçado as experiências pessoais dos alunos e ter 

relacionado-as aos conteúdos escolares, muito embora não esqueçamos que na sala de aula 

observada, a natureza do contexto escolar tenha impostos maneiras específicas de pensar e 

fazer as práticas de letramento. Segundo Street (1995), o letramento enquanto um ato social 

está condicionado à natureza das instâncias sociais nos quais é requerido, e este raciocínio nos 

ajuda a compreender os significados das práticas de letramento evidenciadas nos eventos 

observados. No contexto observado, as maneiras pelas quais a professora e os alunos 

interagem simbolizam práticas de letramento afetadas pela natureza do contexto vivenciado, 

refletindo assim as posições desses sujeitos nas relações de poder estabelecidas.  

Sendo a escola uma instituição caracterizada principalmente pelo trabalho com saberes 

específicos (SOARES 2003; STREET 1995) supomos a existência de maneiras específicas de 

se trabalhar com estes saberes (HEATH 1982, STREET 1984, 2009), pois este contexto é 

atravessado cultural e socialmente por padrões e práticas construídas historicamente, afetando 

a vida dos participantes desse processo interativo. Logo, as supracitadas maneiras específicas 

de trabalho implicam a existência de regras, objetivos, materiais e modos de relação 

específicos subjacentes a própria natureza do contexto escolar, que impõe determinadas 

relações de poder durante o processo de escolarização. Todas as atividades, mediadas pelo 

texto escrito ou pela oralidade, evidenciaram estes aspectos. 

Sobre o discurso da professora podemos caracterizá-lo como de autoridade, assim 

como o discurso de um seminarista no contexto religioso, o de um líder político num contexto 

político (BAKHTIN, 2003). Mas, se essa autoridade pode soar como pedagogicamente 

tradicional para muitos, não podemos deixar de reconhecer que este tipo de discurso é o que 
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se espera de alguém que se coloca a frente de um processo que encaminha à qualquer 

aprendizagem. Alem disso, evidenciamos que os conhecimentos prévios, inferências e 

referenciais dos alunos serviram como ―gancho‖ na construção dos saberes escolares 

encaminhados pela professora. 

Nesta perspectiva, podemos dizer que as estratégias discursivas proporcionadas pela 

professora, de certa maneira evidenciaram um corte com a tradição escolar de trabalhar 

saberes e habilidades menosprezando o contexto fora da escola, e assim a realidade dos 

sujeitos deste contexto. Segundo Freire (2005), uma das condições para o aprendizado é que 

haja significação daquilo se aprende, sendo isto alcançado se aquilo que se aprende for 

utilizado na vivência cotidiana de modo que não se constitua como conhecimento meramente 

depositado na mente dos sujeitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De acordo com as informações apresentadas e análises realizadas sobre as práticas de 

letramento da escola do MST que foi observada neste trabalho, percebemos que dentre 

algumas visíveis contradições envolvendo o MST, envolvendo conflitos particulares e sociais 

englobando questionamento sobre a ordem atual, injusta e desigual, vem sendo construído um 

processo educativo cujo foco centra-se na escola. Diante deste paradigma, percebemos que 

uma proposta pedagógica emergiu e vem resistindo, com seus princípios de contestação da 

realidade como um todo e na proposição de uma aproximação com a realidade dos sujeitos 

como forma de construir um ser humano diferente, ativo (CALDART, 2004; MST, 2005). 

 Percebemos que as metodologias de trabalho realizadas na escola observada, mais 

especificamente envolvendo o trabalho com a linguagem, focadas nas habilidades de leitura e 

escrita, ora oscilaram entre uma perspectiva de letramento baseada no modelo instrumental, 

ora no modelo ideológico. Notamos ainda que a professora observada propiciou práticas de 

letramento aos alunos através de abordagens didáticas que pareceram ora mais cristalizadas na 

estrutura escolar, ora vislumbrando inovações e contextualizações com a realidade extra 

escolar. 

O processo de trabalho com a língua escrita demandou, tanto da professora quanto dos 

alunos, conflito e desenvolvimento de maneiras de pensar e agir com a língua no trabalho de 

construção das habilidades de escrita e leitura. Vimos que neste processo foi necessário 

considerar desde habilidades concernentes à aquisição do SEA até as necessárias para 

produção de textos mais complexos em diversos gêneros, analisando as ideias e atitudes 

desenvolvidas em relação às possibilidades de utilização destas habilidades.  

Observamos que as práticas de leitura e escrita proporcionadas pela professora não 

foram aleatórias, pois havia um planejamento das atividades envolvendo estas habilidades, 

com suporte em vários gêneros textuais, voltados aos diferentes propósitos sobre estas 

práticas. A professora utilizou uma gama de atividades baseadas em diversos gêneros textuais, 

de diferentes suportes, aproveitando para realizar abordagens envolvendo compreensão e 

interpretação de texto nos momentos em que realizava as aulas. As questões de compreensão 

e interpretação trabalhadas na sala de aula observada envolveram ainda a exploração e o 

tratamento de conhecimentos prévios dos alunos e vários aspectos textuais, ao mesmo tempo 

em que incentivaram momentos voltados à localização de informações nos conteúdos dos 

textos. 
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Diante disso, consideramos que a prática pedagógica da docente observada, por haver 

proporcionado aos alunos eventos de leitura e escrita com textos significativos, bem como de 

atividades de cunho mais focado no desenvolvimento de habilidades específicas, voltadas ao 

sucesso em atividades escolares, se compromete com o preenchimento de lacunas na 

aprendizagem que venham a desenvolver as habilidades dos alunos tanto na perspectiva do 

letramento instrumental, quanto do letramento social. 

Logo, as práticas de letramento desenvolvidas entre os sujeitos desta pesquisa 

ampliam a visão do que possa parecer uma mera noção de alfabetismo (SOARES, 2004b), 

focada na cognição (SOARES, 2006; KLEIMAN, 2008), e parece querer alcançar uma 

perspectiva de letramento relativa aos usos sociais da escrita e leitura que não somente os 

relativos ao contexto escolar.  

A realidade social foi um aspecto bastante trabalhado nas aulas, e a ideologia do MST 

se fez presente nestes eventos de letramento, sem, contudo, impedir que as práticas de 

letramento dos sujeitos dessa pesquisa pudessem ser exercidas através da contestação e 

reflexão sobre ideias, valores e atitudes implicadas nesse fenômeno.  

Assim, percebemos neste contexto duas perspectivas: primeiro, que a prática educativa 

emergente da proposta pedagógica do MST impulsionou a educação na direção de uma 

construção de práticas de letramento ―vinculada com as necessidades e os desafios da luta 

pela reforma agrária e pelas transformações sociais mais amplas em nosso país‖ (CALDART, 

1997, p.15). Segundo, que houve uma necessidade da docente observada de compreender a 

educação do MST, pois, dentre as práticas de letramento desenvolvidas entre a mestra e os 

estudantes, em alguns momentos não pareceu que ela estivesse devidamente esclarecida dos 

sentidos destas práticas, de maneira que possibilitasse os alunos alcançarem a condição de 

sujeitos de seu próprio pensamento, para, assim, darem encaminhamento às suas próprias 

vidas.  

Logo, vemos como necessário que o MST intensifique as formações continuadas dos 

educadores que trabalham nas escolas do Movimento, e que estes docentes possam ser 

acompanhados em suas atividades para que uma qualidade de ensino possa ser garantida 

àqueles que se utilizam deste ensino. 

Cremos que a relação dinâmica entre a perspectiva do contexto local, isto é, o 

assentamento Chico Mendes e suas ideologias, e a do central, neste caso, a secretaria de 

educação do Município de São Lourenço da Mata e sua proposta pedagógica, envolvendo 

habilidades e práticas específicas ou abrangentes de letramento, promovida pela docente 

observada, foi capaz de promover um paradigma de ensino e aprendizagem que superou este 
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aspecto binário e foi sutil na mediação entre o modelo instrumental e o ideológico de 

letramento, tanto na construção de habilidades específicas de leitura e escrita, quanto na 

contestação sobre o letramento a ser dado. 

Os sujeitos desta pesquisa, embora estivessem reunidos na escola para o cumprimento 

de objetivos e rotina específica de trabalho, pareceram tomar as decisões sobre seus 

pensamentos e relevância sobre o que estava sendo trabalhado, mesmo que ao final viesse a 

prevalecer a necessidade de se aprender algo para determinada finalidade.  

Estas considerações só foram possíveis por que através do estudo etnográfico podemos 

dar ouvidos ao que é dito, não impedir o que pode ser falado e desenvolvermos uma 

sensibilidade que permita compreender o que pode estar por trás daquilo que não se anuncia 

diretamente e que, portanto, nos é subjetivo, e ao mesmo tempo possível de ser interpretado, 

uma vez que este estudo nunca poderia ter a intenção de aceitar cegamente o que se projetou 

diante de nossos sentidos, nem romantizar perspectivas por que corroboramos com estas. 

As práticas de letramento evidenciadas, ora oscilantes na perspectiva de letramento 

autônomo, ora na de letramento ideológico, estiveram sujeitas as necessidades do contexto em 

que aconteceram, ou seja, a escola. Esta instância social possui suas próprias ideologias, 

construídas historicamente e que são, portanto, revestidas de sentidos próprios. Estes sentidos 

impõem determinados comportamentos e maneiras de pensar aos indivíduos que nele 

interagem, e este fenômeno, por fim, demanda discursos específicos para este tipo de 

contexto, uma vez que sua própria natureza impõe determinadas necessidades e possibilidades 

de comunicação.  

Assim, nunca acreditamos que as práticas de letramento de uma escola fugissem às 

especificidades e características do que se espera deste contexto. Tentamos entender os 

significados das práticas de letramento dos sujeitos observados e esperamos ter conseguido 

alcançar este objetivo. 

Esperamos que esta pesquisa, através de seus resultados, possa contribuir à sociedade 

no esclarecimento sobre as maneiras de pensar e de agir diante da escrita e do que se 

pronuncia em volta dela em um contexto escolar rural. Buscamos desvelar uma determinada 

realidade da educação de uma dentre milhares de escolas do MST, não pretendendo, assim, 

generalizar fatos, mas fornecer uma visão fiel e ao mesmo tempo mutável a novas pesquisas e 

perspectivas, se for o caso. Queremos contribuir com uma possível redefinição de 

perspectivas sobre práticas de letramento preocupadas com o processo de formação de 

indivíduos em contextos sociais diferenciados. 

 

106 



14 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALBUQUERQUE, E.B.C.; MORAIS, A.G. Alfabetização e letramento: o que são? Como se 

relacionam? Como alfabetizar letrando? In: ALBUQUERQUE, E.B.C.; LEAL, T.F. (orgs.) 

A alfabetização de jovens e adultos em uma perspectiva de letramento. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2005. 

 

ANJOS, M. dos; FERREIRA, M. B. Mini Aurélio Século XXI: o minidicionário da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004. 

 

BAKHTIN. M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. 4ª edição. Lisboa: Edições 70, 2004. 

 

BERGAMASCO. S. M.; NORDER, L.A.C. O que são assentamentos rurais. São Paulo: 

Brasiliense, 1996. 

 

BOFARULL, M.T. Avaliação da compreensão de leitura: proposta de um roteiro de 

observação. In: TEBEROSKY, A. [ET. AL.]. Compreensão de leitura: a língua como 

procedimento.Porto Alegre: Artmed, 2003. 

 

BORTONI, Stella Maris. Variação linguística e atividades de letramento em sala de aula. In: 

KLEIMAN, A. B. (org.) Os significados do Letramento: uma nova perspectiva sobre a 

prática social da escrita. Campinas (SP): Mercado de Letras, 10ª reimpressão, 2008. 

 

BRANDÃO, C. R. O que é o Método Paulo Freire. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

 

BRANDT, D.; CLINTON, K. Context and literacy practices. New York: Cambridge 

University, vol. 25, 2005. 

 

BRASIL. Diretrizes Operacionais Para a Educação Básica nas Escolas do Campo. 

Brasília: MEC, 2002. 

 

107 



14 
 

 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa. Brasília: Secretaria 

de Educação Básica, 2003. 

 

CALDART, R. S. Nossa luta é nossa escola: a educação das crianças nos acampamentos e 

assentamentos. In: MST. Caderno de educação, n. 13, São Paulo: Expressão Popular, 2005. 

_____________. Pedagogia do movimento do sem terra: escola é mais do que escola. São 

Paulo: Expressão Popular, 2004. 

 _____________. Movimento dos sem terra: lições de pedagogia. Currículo sem 

fronteiras, V.3, n.1, PP.50-59, 2003. 

______________. O MST e a formação dos sem terra: o movimento social como 

princípio educativo. Estudos avançados, V.15, n. 43, São Paulo, 2001. 

______________. Educação em Movimento: formação de educadoras e educadores no 

MST. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 

 

CALEFFE, H.; CALEFFE, L. G. Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador. 

Rio de Janeiro: Lamparina, 2008. 

 

CAMPS, A. COLOMER, T. Ensinar a ler, ensinar a compreender. Porto Alegre: Artmed, 

2002. 

 

CARDOSO, C. J. A escrita e o outro/interlocutor no dizer das crianças. In: ROSING, T.M.K. 

ROSING, Lia (orgs.). Teorias e práticas de letramento. Brasília: INEP, 2007. 

 

CHEVALLARD, Y. La Transposición Didáctica: del saber sabio al saber enseñado. 

Buenos Aires: Aique, 1997. 

 

CHIZOTTI, A. A Pesquisa Qualitativa em Ciências Humanas e Sociais: evolução e 

desafios. Revista Portuguesa de Educação. Vol. 16, n. 2, pp. 221-236, Braga, Portugal, 2003.  

 

COLINS, E. & GREEN, J. Learningin classroom settings: making or breaking a culture. In: 

MARSHALL, H. (ed.). Redefining student learning: roots of educational reestructuring. 

Norwood, Nj: Ablex. pp.59-85, 1992. 

 

108 



14 
 

 

DUARTE, R. Pesquisa Qualitativa: reflexões sobre o trabalho de campo. Cadernos de 

Pesquisa, n. 115, p. 139-154, março, UNICAP: Rio de Janeiro, 2002. 

 

FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1985. 284 p. 

 

FIORIN, J. L. O ensino de português nos níveis fundamental e médio: problemas e desafios. 

In: ROSING, T.M.K.  ROSING, L. (orgs.). Teorias e práticas de letramento. Brasília: 

INEP, 2007. 

 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005 

 

FRANCHI, C. Criatividade e gramática. Trabalhos em linguística aplicada. Campinas: 

Unicamp/IEL, n.9, 1987. 

 

GARNICA, A. V. M. Algumas Notas Sobre Pesquisa Qualitativa e Fenomenologia. 

Revista Interface - Comunicação, Saúde, Educação, vol. 1, agosto: São Paulo, 1997. 

 

GERALDI, J.W. Unidades básicas do ensino de português. In: GERALDI, J.W. (org.). O 

texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 4ª edição, 2008. 

 

GIL, A.C. Como elaborar projetos e pesquisa. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

 

GOULART, C. Processos de letramento na infância: aspectos da complexidade de processos 

de ensino-aprendizagem da língua escrita. In: ROSING, T.M.K. ROSING, L. (orgs.). 

Teorias e práticas de letramento. Brasília: INEP, 2007. 

 

HEATH, S.B. What no bedtime story means: narrative skills at home and school. In: 

Language and Society vol. 11, pp. 49-76, 1982. 

 

HOFFMANNN, J. Avaliação: mito e desafio, uma perspectiva construtivista. Porto 

Alegre: Mediação, 39ª edição, 2004. 

 

109 



14 
 

 

KATO, M. A. No mundo da escrita - uma perspectiva psicolinguística. São Paulo, Ática, 

1985. 

 

KLEIMAN, Ângela B. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola. In: 

KLEIMAN, Ângela B. (org.) Os significados do Letramento: uma nova perspectiva sobre 

a prática social da escrita. 10ª reimpressão. Campinas (SP): Mercado de Letras, 10ª 

reimpressão, 2008. 

 

LEAL, T. F. A aprendizagem dos princípios básicos do sistema alfabético: por que é 

importante sistematizar o ensino? In: ALBUQUERQUE, E.B.C. de; LEAL, T. F. (orgs.) A 

Alfabetização de Jovens e Adultos Em Uma Perspectiva de Letramento. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2005. 

 

LEITE, L. C. de M. Gramática e Literatura: desencontros e esperanças. In: GERALDI, J. W. 

O texto na sala de aula. 4ª edição. São Paulo: Ática, 2006. 

 

MACHADO, N. J. Educação: Projetos e Valores. São Paulo: Escrituras, 2000. 

 

MAGALHÃES, I. Práticas discursivas de letramento: a construção da identidade em relatos 

de mulheres. In: KLEIMAN, A. B. (org.) Os significados do Letramento: uma nova 

perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas (SP): Mercado de Letras, 10ª 

reimpressão, 2008. 

 

MARCUSCHI. L. A.. Gêneros Textuais: Definição e Funcionalidade. In: DIONÍSIO, A.P.; 

MACHADO, A.R.; BEZERRA, M.A. (orgs.) Gêneros Textuais e Ensino. Rio de Janeiro: 

Editora Lucerna, 2002. 

 

MELUCCI, A. Por uma sociologia reflexiva: pesquisa qualitativa e cultura. Petrópolis 

(RJ): Vozes, 2005. 

 

MENEZES NETO, A. J. Além da terra: a dimensão sócio-política do projeto educativo do 

MST. São Paulo USP, 2001 (tese de doutorado). 

 

110 



14 
 

 

MINAYO, M.C.S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 27ª edição. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2002. 

 

MOLLICA, M. C. Fala, letramento e inclusão social. São Paulo: Contexto, 2007. 

 

MST. Caderno de educação Nº 13: Dossiê MST Escola - Documento e Estudos 1990-

2001. São Paulo: Expressão Popular, 2005. 

 

NETO, O. C. O trabalho de campo como descoberta e criação. In: MINAYO, M.C.S (org.). 

Pesquisa Social: teoria método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1998. 

 

NAVROSKI, A. Alfabetizando nas escolas do MST. Unirevista, v.1, n.2, 2006. 

 

NEVES, J. L. Pesquisa Qualitativa – Características, Usos e Possibilidades. Caderno de 

pesquisas em Administração, vol.1. n.3. 2º semestre: São Paulo, 1996. 

 

OLIVEIRA, E.; ENS, R.T.; ANDRADE, D.B.S.F.; MUSSIS, C.R. Análise de conteúdo e 

pesquisa na área da educação. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 4, n.9, p.11-27, 

maio/ago. 2003. 

 

OSAKABE, H. Ensino de gramática e ensino de literatura. In: GERALDI, J.W. (org.). O 

texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 4ª edição, 2008. 

 

PÊCHEUX, M. Sobre a (des) Construção das teorias linguísticas (p. 07-31). In: Línguas e 

Instrumentos Linguísticos. Campinas: Pontes, 1999. 

 

PRETO BAY, A.M.R. Acesso social, práticas educativas e mudanças teórico-pedagógicas 

ligadas ao gênero textual. In: ROSING, T.M.K. ROSING, L (orgs.). Teorias e práticas de 

letramento. Brasília: INEP, 2007. 

 

RI, N. M. D. VIEITEZ, C. G. A Educação do Movimento dos Sem Terra: Instituto de 

Educação Josué de Castro. Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 89, 2004. 

 

111 



14 
 

 

RIBEIRO, V.M. (org.). Letramento no Brasil: reflexões a partir do INAF 2001. 2ª edição. 

São Paulo: Global, 2004. 

 

ROCKWELL, E. Os usos escolares da língua escrita. In: FERREIRO, E.; PALACIO, M. Os 

processos de leitura e escrita - novas perspectivas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987. 

 

ROJO, R. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola Editorial, 

2009. 

 

RUSCHEINSKY, A. Resenhas, Educação e Filosofia, n. 12, p.221-227, 1998. 

 

SAVELI, E.L. A proposta pedagógica do MST para as escolas dos assentamentos e 

acampamentos: a construção da escola necessária. Publicatio UEPG – Ciências Humanas, 

n.8, 19-30, 2000.  

 

SCHOLZE, L. Pela não-pedagogização da leitura e da escrita. In: ROSING, T.M.K. 

ROSING, L (orgs.). Teorias e práticas de letramento. Brasília: INEP, 2007. 

 

SILVA, T. T. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2009. 

 

SOARES, M. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 5ª edição, 2008. 

___________. Letramento, um tema em três gêneros. 2ª edição. Belo Horizonte: Autêntica, 

2006. 

___________. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira de 

Educação, n.25, 2004a. 

___________. Letramento e escolarização. In: Letramento no Brasil: reflexões a partir do 

INAF 2001. 2ª edição, São Paulo: Global, 2004b. 

___________. Língua escrita, sociedade e cultura. Revista Brasileira de Educação, Belo 

Horizonte, v. 0, p. 5-16, set./dez. 1995. 

 

STREET, B.V. The future of social literacy. In: BAYNHAM, M.; PRINSLOO, M. The 

future of literacy studies. New York: Palgrave Macmillan, 2009. 

112 



14 
 

 

____________. Context and literacy practices. New York: Cambridge University, vol.  25, 

2005. 

____________. What's "new" in New Literacy Studies? Critical approaches to literacy 

in theory and practice. London: Kings College, vol. 5, 2003. 

____________.Cross-Cultural Approaches to Literacy. New York: Cambridge University 

Press, 1993. 

______________. Literacy in theory and pratice. New York: Cambridge University Press, 

1984. 

 

SUASSUNA, L. Ensaios de Pedagogia da Língua Portuguesa. Recife, Editora Universitaria 

UFPE, 2006. 

 

TFOUNI, L. V. Letramento e alfabetização. 8ª edição. São Paulo: Cortez, 2006. 

____________. Adultos não alfabetizados - o avesso do avesso. Campinas, Pontes, 1988. 

 

TURA, M.L.R. A observação do cotidiano escolar. In: Vilela, R.A.T.; CARVALHO, M.P.; 

ZAGO, N. (orgs.). Itinerários da pesquisa – perspectivas qualitativas em sociologia da 

educação. Rio de Janeiro: DPeA, 2003. 

 

VENTURA, M. M. O Estudo de Caso como Modalidade de Pesquisa. Rev. SOCERJ. 

2007; set-out; n. 20 (5); 383-386. 

 

VYGOTSKY, L. S.A formação social da mente - o desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores. Org: Michel Cole [et al]. Tradução: José Cipolla Neto, Luis Silveira 

Menna Barreto, Solange Castro Afeche. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

 

SITES: 

 

BARBOSA, M.L.F.G.; COSTA, S. A.; FERREIRA, M.N.P. Alfabetização em escolas do 

MST e sua relação com o letramento dos aprendizes. 2008.Disponível em 

<http://www.ufpe.br/ce/images/Graduacao_pedagogia/pdf/2008.1/alfabetizao%20em%20esco

las%20do%20mst%20e%20sua%20relao%20com%20o%20letramento%20dos%20aprendize

s.pdf>, acesso em 01 de março de 2011. 

113

0 

http://www.ufpe.br/ce/images/Graduacao_pedagogia/pdf/2008.1/alfabetizao%20em%20escolas%20do%20mst%20e%20sua%20relao%20com%20o%20letramento%20dos%20aprendizes.pdf
http://www.ufpe.br/ce/images/Graduacao_pedagogia/pdf/2008.1/alfabetizao%20em%20escolas%20do%20mst%20e%20sua%20relao%20com%20o%20letramento%20dos%20aprendizes.pdf
http://www.ufpe.br/ce/images/Graduacao_pedagogia/pdf/2008.1/alfabetizao%20em%20escolas%20do%20mst%20e%20sua%20relao%20com%20o%20letramento%20dos%20aprendizes.pdf


14 
 

 

 

COLELLO, S. M. G. Alfabetização e Letramento: Repensando o Ensino da Língua 

Escrita . Disponível em: <http://www.hottopos.com/videtur29/silvia.htm>, acesso em 28 de 

janeiro de 2010. 

 

ENGELMANN, S. Os projetos de alfabetização do MST. 2010. Disponível em: 

<http://www.landaction.org/display.php?article=453>, acesso em 31 de janeiro de 2010. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. 2010. Disponível 

em:<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php?id_noticia=77

4>, acesso em 26 de novembro de 2010>. 

 

SAPELLI, M. L. S. Reflexões sobre a proposta curricular do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra no Paraná. 2008. Disponível em: 

<http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/comunicacoes3.html>, acesso em 

02 de janeiro de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 

http://www.landaction.org/display.php?article=453
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php?id_noticia=774
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php?id_noticia=774
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php?id_noticia=774
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/comunicacoes3.html


14 
 

 

ANEXOS 

 

 

Anexo 1: PLSEA 1 

 

No dia oito de março de 2010, a professora iniciou a aula às sete horas e trinta e 

dois minutos dando bom dia aos alunos e, em seguida, perguntando como havia sido o 

dia anterior. Os educandos falaram sobre fatos diversos. Durante a narrativa, a 

professora incentivava os alunos fazendo indagações todo momento, de modo a instigá-

los marcadas, como, por exemplo, ao fazer as seguintes perguntas: “é mesmo?”; “e 

como foi isso?”; “e aí, o que teve depois?”. Logo após este momento inicial, a 

professora abordou o conteúdo do dia. 

A professora começou explicando que iria trabalhar com o nome dos meses do 

ano e, assim, para cada aluno foi dado um calendário. Em seguida, a professora, 

primeiramente, leu o nome dos meses do ano, depois escreveu-os no quadro e a seguir 

pediu que os alunos lessem o nome dos meses e relacionassem a escrita do quadro com 

a do calendário para que dissessem de qual mês se tratava. Alguns meses foram 

identificados pelos alunos, isto é, fizeram relação com a escrita do quadro com o nome 

no calendário impresso. 

Em seguida, a professora perguntou aos alunos os meses de seus devidos 

aniversários e foram mencionados os seguintes meses: janeiro, março, maio e junho. A 

professora escreveu o nome destes meses no quadro, um sobre o outro, e perguntou aos 

alunos qual a relação entre a escrita do nome de cada mês, se referindo as semelhanças 

entre as letras dos nomes dos meses, expressa na seguinte fala da docente: ―o que é 

igual nas palavras, gente?‖; ―tem letra igual?‖; ―qual é?‖. Os alunos fizeram as 

seguintes relações: 

 

a) Semelhanças entre letras (A, J, M, O); 

b) semelhança entre partes de sílaba (MA, de maio e março; JU, de junho e 

julho). 

 

 Depois, a professora mandou os alunos procurarem sílabas no silabário da sala, 

que fossem iguais as partes dos nomes dos meses de seus aniversários. Após coletarem 

estas sílabas, os alunos foram designados pela professora para formarem novas 
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palavras com as sílabas coletadas. Dos alunos alfabetizandos, surgiram as seguintes 

palavras: a) GANENHO (janeiro); b) MAOI (maio); c) GUNHO (junho). Dos alunos 

alfabetizados houve a repetição dos nomes dos meses JANEIRO, MARÇO, MAIO e 

JUNHO. 

 Vimos que não foram formadas novas palavras, mas os mesmo nomes dos 

meses de aniversário dos alunos, de acordo com suas hipóteses de escrita. Logo após 

este levantamento, a professora mandou os alunos compararem a escrita das palavras 

que formaram no silabário com a escrita convencional dos nomes dos meses de seu 

aniversário e, em seguida, assim circularem as diferenças entre estas. Após esta 

atividade, os alunos pararam para o lanche. Vejamos o material de escrita utilizado 

nesta aula: 

 

 

Figura 1: Calendários utilizados                                   Figura 2: página de caderneta 
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Anexo 2: PLSEA 2 

 

No dia nove de março de 2010, a professora iniciou a aula às sete horas e trinta 

e um minutos, deu bom dia aos onze alunos presentes e perguntou-lhes como havia 

sido o dia anterior. Os discentes contaram diversos fatos ocorridos, e durante sua 

narrativa foram sendo incentivados pela professora a explicarem sobre estes fatos. A 

professora indagava os alunos com frases como: ―e aí, como foi isso?‖; ―mas menino, 

me explica isso direito‖; ―e por que tu fizesse isso?‖. Às oito horas e cinco minutos 

chegou o último aluno. 

Em seguida, a professora avisou aos alunos que trabalharia neste dia o tema 

―espaço‖ na disciplina de geografia. Depois, a docente leu um texto do livro didático de 

geografia sobre este tema. Ao final da leitura indagou os alunos o que estes haviam 

compreendido. Seguiu-se o seguinte diálogo: 

 

P: gente o que vocês entenderam sobre a leitura sobre espaço? O que é o espaço de 

acordo com o que eu li pra vocês? 

A1: lugar em que a gente tá, tia. 

A2: lugar que a gente arruma. 

A3: lugar que a gente mora também. 

A4: lugar que a gente trabalha, feito na terra, que agente planta. 

P: muito bem minha gente. Vocês entenderam que tudo o que nos rodeia pode ser 

entendido como espaço. Todo o meio ambiente, lugar, canto e pedacinho que existe 

pode ser entendido como espaço. Sendo uns mais amplos ou estreitos. Aqui no 

assentamento mesmo é um espaço. Mas assim me digam uma coisa. De onde vocês 

estão o que vocês conseguem ver no espaço que nos rodeia? 

A5: como assim tia? 

P: pronto venha cá na frente (a professora colocou o aluno A5 na frente do quadro). O 

que você tá enxergando daí de onde você tá? 

A5: pé de manga, pé de goiaba, casa. 

P: muito bem vá pra lá agora. Vem você agora A2. O que você consegue ver daí da 

frente? 

A2: to vendo borboleta, flor, geladeira. 

P: agora você senta. Venha você A4. O que você tá vendo daí da frente? 
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A4: to vendo a senhora (a professora); essa porta aí. 

  

         E assim, a professora levantou os elementos indicados pelos alunos e pediu que 

os mesmos escrevessem os nomes destes elementos no quadro. Como três dos doze 

alunos ainda estão em processo de alfabetização, estes realizaram a escrita dos 

elementos que indicaram observar de acordo com suas hipóteses alfabéticas. Foram 

realizadas as seguintes escritas por estes alunos: a) OIEAE (para pé de manga); b) EOA 

(para pé de goiaba); c) CAZA (para casa); d) EJA (para geladeira); e) ORLEA (para 

borboleta); f) FOR (para flor); g) AI (para Ívia, o nome da professora); h) OTA (para 

porta). 

 Logo após esta atividade, a professora mandou os alunos copiarem as palavras 

que escreveram e em seguida fazerem uma leitura silenciosa. Depois dessa leitura, a 

docente mandou os discentes compararem a escrita que realizaram com a escrita 

convencional das palavras (a professora havia escrito o nome convencional das 

palavras no quadro enquanto os alunos liam silenciosamente) e assim identificassem 

suas diferenças. Depois disto, a mestra pediu que os estudantes circulassem as 

diferenças entre as palavras que escreveram e a escrita convencional dos nomes dos 

objetos que identificaram no espaço observado. 

 

Anexo 3: PLSEA 3 

 

            No dia vinte e dois de março, a aula foi iniciada às sete e trinta e um, com onze 

alunos. A professora deu bom dia aos alunos e lhes perguntou como havia sido o fim 

de semana. Os discentes narraram fatos envolvendo brincadeiras, trabalho na roça, 

jogos, passeios, discussões entre os moradores, reunião no assentamento e cultos 

religiosos. A professora foi estimulando a narrativa dos alunos perguntando-lhes sobre 

os fatos narrados através de indagações como: ―é mesmo?”; “como foi isso, menino?” 

“E tu gostou?”.Às sete e quarenta e oito chegou o último aluno na sala de aula. 

 Após este momento inicial, a professora escreveu o cabeçalho no quadro, 

indicando a disciplina Português. Retirou de um livro didático direcionado ao terceiro 

ano do ensino fundamental o poema ―A Casa‖, de Vinicius de Moraes. Em seguida, a 

mestra copiou o poema no quadro e mandou os alunos copiarem em seus cadernos. 

Depois da cópia, a professora, apontando com o dedo, apresentou o título do poema, o 
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autor, o ano da poesia (1973) e explicou que o mesmo foi transformado em musica no 

ano de 1974. Em seguida, a docente cantou a versão musicalizada do poema para os 

alunos. Os discentes demonstraram conhecer de cor algumas partes e não tiveram 

dificuldades em acompanhar a professora na cantoria. Após a cantoria, a professora 

chamou atenção à disposição do texto no papel. A professora disse aos alunos que o 

texto trabalhado era uma poesia. A discente atentou ainda ao fato de o texto ser 

dividido em estrofes e de não ser escrito até o fim da página (à margem direita).  

             A professora mostrou aos alunos o texto na página do livro didático. Em 

seguida, a professora apresentou aos estudantes o livro ―A Arca de Noé‖, de Vinícius 

de Moraes, e mostrou o poema ―A Casa‖, apontando para a organização do texto no 

espaço da página. A professora disse aos alunos que esta era uma característica da 

poesia e que quando eles escrevessem ou copiassem algum poema deveriam fazer da 

mesma forma, usando as seguintes palavras: ―porque é assim que se escreve uma 

poesia no papel”, gente. Não vai até o fim da folha não viu, pessoal”. O poema foi 

escrito no quadro, pela docente, da seguinte forma: 

 

                                               A Casa 

(Vinicius de Moraes) 

 

Era uma casa muito engraçada 

Não tinha teto, não tinha nada 

 

Ninguém podia entrar nela, não 

Porque na casa não tinha chão 

 

Ninguém podia dormir na rede 

Porque na casa não tinha parede 

 

Ninguém podia fazer pipi 

Porque penico não tinha ali 

 

Mas era feita com muito esmero 

na rua dos bobos numero zero 
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Após esta explanação, a professora selecionou do poema as seguintes palavras 

que rimavam: a) engraçada/nada; b) rede/parede; c) não/chão; d) esmero/zero. Em 

seguida, a docente mandou os alunos copiarem estas palavras. Depois, a mestra 

trabalhou estas palavras de maneira silábica, isto é, separando e analisando-as por 

sílabas, que ela definiu aos alunos serem “partes das palavras formadas pela junção de 

letras”.  

Para trabalhar com as sílabas, a professora seguiu as seguintes etapas: 1º a 

professora leu cada palavra inteira; 2º depois leu a mesma palavra silabando-a, como 

por exemplo, a palavra parede foi lida pa-re-de; 3º em seguida a mestra leu enfatizando 

que cada letra junta à outra formava uma silaba, por exemplo, a palavra parede foi lida 

P com A, PA, R com É, RÊ, D com É, DI); 4º a professora releu a palavra silabando-a 

e em seguida de uma só vez, como, por exemplo, a palavra parede foi lida pa-re-de e, 

em seguida, parede). 

 Depois desta atividade, a professora mandou os alunos compararem as 

semelhanças na escrita das palavras que rimavam. Os alunos alfabetizandos apontaram 

letras iguais e os alfabetizados que o final da palavra era igual. A docente esclareceu 

aos discentes que este final igual, tanto no som como na escrita, era o que se chamava 

de rima da palavra, e que se ouvissem palavras com sons finais iguais poderiam 

escrever da mesma forma. Após esta explanação, a mestra mandou os estudantes 

agruparem as palavras pelos numero de letras e sílabas.  

             Em seguida, a professora explicou os alunos que se quisessem saber o número 

de sílabas das palavras, eles deveriam contar as vezes que abriam a boca para falar o 

nome da palavra, ou poderiam bater palmas para cada parte da palavra. Os alunos 

alfabetizandos realizaram o procedimento de bater as palmas para contar as sílabas das 

palavras e os alfabetizados, em silêncio, resolveram esta questão sem bater palmas e 

alguns alunos atentando às vezes que abriam a boca. Durante esta atividade, a 

professora auxiliou cada aluno, principalmente os alfabetizandos, a agrupar as palavras. 

A docente fez isto através de indagações e estímulo para operarem sobre estas palavras, 

como, por exemplo, ao mandar os alunos falarem o nome da palavra e, em seguida, 

assim perguntar ―quantas sílabas teve nessa palavra?‖. Para contar o número de letras 

nenhum aluno teve problema. No entanto, para agrupar as palavras todos os alunos 

necessitaram de ajuda da professora. A docente primeiramente resolvia alguns 
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agrupamentos com cada aluno, mas logo depois deixava para que os mesmos tentassem 

resolver o restante, embora tenha voltando para conferir, elogiando sempre que os 

discentes alcançavam êxito, isto é, acertavam o agrupamento. O intervalo foi dado às 

nove e meia. Os alunos retornaram às dez e oito para continuaram esta atividade. 

 A professora, sem que eu perguntasse, me disse que com atividades assim: “os 

alunos podem ser alfabetizados, por que isso cria neles uma noção do que „é‟ as 

sílabas e também do som das letras que „forma‟ as sílabas”. Os alunos terminaram 

esta atividade de agrupamento às dez e quarenta e cinco.  

            Então, a professora mandou que antes de terminar a aula os alunos procurassem 

no dicionário alguma palavra do poema que não soubessem o significado. Os alunos 

reclamaram de cansaço, mas fizeram o que mandou a professora. A única palavra que 

apontaram não conhecer foi ―esmero‖. Assim, ela entregou-lhes o dicionário para que 

procurassem o significado e copiassem no caderno este significado. Os alunos 

alfabetizados procuraram a palavra mostrando aos alfabetizandos como se fazia isto. A 

aula terminou às onze horas e vinte e cinco minutos, com o significado da palavra 

desvendado e escrito pelos alunos. 

 

Anexo 4: PLSEA 4 

 

No dia dezoito de março de 2010, a professora iniciou a aula às sete horas e 

vinte e cinco minutos Neste dia, a aula iniciou com os doze alunos presentes. A 

docente deu bom dia aos alunos e lhes perguntou como havia sido sua tarde e noite 

anterior. Os alunos contaram fatos sobre brincadeiras, travessuras de uma menina e um 

menino que foram punidas com castigo e a respeito de uma queimada não autorizada 

sobre uma faixa de terra feita por alguns agricultores, fato que irritou a presidente do 

assentamento.  Logo após estas narrativas, a professora corrigiu a atividade que havia 

designado aos alunos para ser feita em casa, na aula anterior, envolvendo divisão de 

palavras por letras e sílabas. Após esta correção, a mestra passou para outra atividade. 

A docente distribui para os alunos alguns encartes e revistas. 

A professora designou os alunos a olharem e lerem os textos e depois 

escolherem uma palavra que lhes chamasse mais atenção em alguma página, pois após 

escolherem estas palavras eles deveriam copiá-las no caderno. A docente disse aos 

discentes que após fazerem isto, ela explicaria a próxima tarefa. As seguintes palavras 
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foram coletadas pelos alunos: ―comércio, informe, fecomércio, varejo, ofertas, 

imperdível, liquida, insinuante, atividades, matrículas, abertas, assistência, Brasil, 

cresce‖. Estas palavras foram retiradas do conteúdo de encartes de lojas do comércio 

varejista, e revistas do SESC e da rede FECOMÈRCIO de Pernambuco.  

Após realizada a coleta pelos alunos, a professora mandou-lhes contar o número de 

letras e sílabas de cada palavra selecionada. Durantes esta atividade, a professora foi 

supervisionando cada aluno e os ajudando em suas dificuldades, principalmente os 

alfabetizandos. Realizada a contagem, a professora escreveu o nome daquelas palavras 

no quadro e, em seguida, perguntou à sala de aula o número de letras e sílabas que cada 

uma possuía. 

            Os alunos pararam para observar as palavras. Os alunos alfabetizados contaram 

oralmente, até chegarem ao número exato de sílabas e palavras.  Os alunos 

alfabetizandos contaram oralmente o número de letras até também chegaram ao 

numero de letras, mas não souberam fazer a contagem das sílabas por que disseram que 

―não sabiam ler‖ as palavras (“eu não sei ler não tia”, disse um deles). Então, a 

professora leu as palavras de uma por uma para cada aluno alfabetizando e, na 

sequência, estes alunos foram sendo designados a bater palmas para cada sílaba até 

acertarem o número correto de sílabas. 

             Após esta atividade, a professora parou para o lanche e em seguida houve aula 

de matemática. 

 

Anexo 5: PLSEA 5 

 

            No dia dezenove de março, a professora deu bom dia aos alunos, perguntou 

como eles estavam e em seguida começou a aula, com onze alunos na sala.  

            A docente pegou uma revista sobre comércio e varejo utilizada na aula anterior 

e iniciou uma discussão envolvendo o conteúdo de um capítulo. Em seguida, a 

professora colocou as seguintes palavras no quadro e mandou os alunos copiarem: 

―varejo, comércio, vendas, crescimento, faturamento, empresa, desemprego, trabalho, 

emprego, renda, imposto‖. 

             Depois, a professora disse aos alunos que eles teriam que buscar o significado 

destas palavras no dicionário. A professora havia trazido mais três dicionários para esta 

aula, além daquele que ficava na escola. Esta atividade durou a manhã inteira. 
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 Para que aprendessem a usar o dicionário, a professora explicou aos alunos que 

deveriam primeiramente ver qual era a primeira letra do nome que procuravam, pois as 

palavras eram organizadas no dicionário em ordem alfabética. A professora me disse 

sem que eu perguntasse nada, que “a ordem alfabética foi trabalhada com eles (os 

alunos) em fevereiro todinho, por isso eles já tão sabendo alguma coisa disso”. 

Depois, a docente apontou o quadro com o silabário da sala de aula para que os 

discentes se guiassem na ordem alfabética. Em seguida, a mestra explicou aos 

estudantes que eles deveriam “se guiar pela ordem das letras da palavra para 

decifrarem se ela vai estar no fim ou no começo” da parte que cabia às palavras que se 

iniciavam por tal letra. Para exemplificar, a professora coloca os alunos em círculo 

fechado e próximos a si mesma para que a vissem manipular o material. Vejamos o 

seguinte diálogo: 

 

P: olhe minha gente é assim. Essa palavra mesmo, “varejo”, a gente vai na parte que 

tem só a letra V, assim (manipula o dicionário aos olhos de todos os alunos). Viu. 

Cheguei na letra V. Agora a gente faz assim. Depois de V de varejo a gente vê qual 

próxima letra. Qual é a próxima letra? 

A2: é A tia. 

P: muito bem. Agora a gente vê as letras que tem A depois do V. Depois é que letra 

minha gente? 

A3, A7 e A8 (em uníssono): é R tia. 

P: pronto, isso mesmo; agora veja. A parte que tem V, A e agora vai ter R, se for outra 

letra não tá lá a palavra. Tá vendo. Aqui ó. VAR. Agora a gente vai vendo a outra 

letra. Qual é hein? 

A1: é E tia. 

P: pronto,isso mesmo A1. Vamos ver gente. Aí eu já vou onde tem E depois de V-A-R. 

Tá vendo? Assim como eu tô fazendo. Ó A5, tá vendo? Assim. Tô quase lá. Aqui ó VA-

RE (a docente fala silabando VA-„Rê‟). Qual é a outra agora? 

 

E assim, os alunos fora falando cada letra para a professora até terminarem a 

busca da palavra varejo. A professora perguntou se havia mais alguma letra após o O 

de varejo, mas estes disseram que não e ela falou que assim havia acabado a caça à 

palavra, e que assim, eles deveriam ir fazendo com as outras palavras. A professora 
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mandou cada aluno alfabetizado fazer dupla com um alfabetizando, tendo cada dupla 

que manipular, unida, o dicionário. Os alunos pararam apenas para o lanche, às dez 

horas da manhã. Retornaram do lanche às dez horas e vinte e quatro minutos.  

Durante esta atividade, a professora assessorou cada dupla, esclarecendo 

dúvidas quanto a ordem de busca da palavra, isto é, se havia tal letra, se ia primeiro 

nela e depois se buscava qual parte tinha a primeira e letra seguinte, e assim por diante 

(por exemplo, a palavra comércio, tem a letra C como primeira, e esta primeira com a 

seguinte, O, formando CO,  seria observada no dicionário na parte das palavras 

começadas com CO. 

Depois de coletadas e escritas todas as palavras pelos alunos, a professora 

mandou que os discentes lessem seu significado e apresentassem o que haviam 

entendido. Nem todos respondiam sobre o que haviam entendido, e aqueles que 

responderam fizeram repetindo o que no texto escrito estava sendo dito. 

A professora procurava explicar cada entendimento dos alunos, estando 

relacionado ou não ao significado, usando exemplos do cotidiano. Esta atividade 

terminou às onze horas e quarenta e três minutos, sem que nem todas as palavras e seus 

significados fossem coletados e escritos pelos alunos em seus cadernos. 

 

Anexo 6: PLSEA 6 

 

Primeira aula 

 

No dia cinco de abril de 2010, a professora iniciou a aula as sete e mais dando dia 

aos onze alunos e perguntando como havia sido o fim de semana destes. Cinco alunos 

disseram que tinha sido normal e a professora pediu para que explicassem o que queriam 

dizer com isto. Então os alunos falaram que haviam ―jogado bola, ido à missa, brincado, 

trabalhado na roça, etc.‖. A professora, durante a narração dos alunos, foi instigando-os a 

detalhar suas atividades com perguntas e expressões como: ―e foi? E aí? Tu gostou? Que 

onda! E vocês fizeram como lá na roça?‖. Neste dia haviam onze alunos na aula. 

Logo após este momento inicial, a professora relembrou rapidamente sobre uma 

aula de campo realizada na roça, que havia sido feita na semana anterior, dizendo que daria 

continuidade durante a semana com o auxilio do livro Medicina Alternativa de A à Z, de 

Carlos Nascimento Spethmann, além de um livro didático de ciências e outros suportes 
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textuais. A professora apresentou o livro de Spethmann aos alunos, que se encantaram com 

o colorido da capa. A docente leu o título do livro e em seguida o nome do autor, 

explicando que “pelo jeito esse autor deve ser inglês, ou americano”. A mestra deixou que 

os estudantes, de um por um, manipulassem o livro já que haviam se maravilhado com o 

mesmo. 
 

Já eram oito horas da manhã quando a professora dividiu a sala em cinco grupos, 

quatro com dois alunos e um com três alunos, e, em seguida, distribuiu fotocópias de 

partes do livro de medicina para cada grupo. Do livro de Spethmann, a docente reproduziu 

cópias de trechos específicos sobre as propriedades de determinados vegetais referentes a 

seu valor nutricional e abrangência de nutrientes. Após a divisão da sala nos grupos de 

alunos, a professora colocou-os para ler cada cópia que lhes foi designada. A educadora 

deu trinta minutos para a leitura e análise dos alunos, e durante este tempo, ela foi 

passando nos grupos para esclarecer dúvidas. 

 Após a leitura, a professora deu doze minutos para cada grupo comentar sobre o 

conteúdo analisado, fazendo perguntas sobre qual (is) alimento (s) o determinado grupo 

havia lido e quais as vitaminas, benefícios para a saúde e combinações poderiam ser feitos 

com os mesmos. Os grupos de alunos comentaram de um por um sobre quais alimentos 

haviam lido, quais as vitaminas que estes alimentos possuíam e quais os benefícios que 

haviam descoberto sobre os mesmos. Os alunos não se referiram a ―benefícios‖ usando 

este termo, mas dizendo que o alimento tal ―faz bem pra‖ ou então ―é bom pra‖. Estas 

expressões foram utilizadas por todos os grupos. 

 Após este evento, a professora mandou os grupos escreverem nos cadernos o nome 

dos alimentos, das doenças que evitavam e das substâncias que possuíam para depois 

separarem estes nomes em sílabas. A docente falou ainda aos grupos que depois que cada 

um escrevesse estes nomes, reuniria todos no quadro para depois serem copiados por todos 

os alunos da classe. Logo após isto, todos os nomes coletados seriam separados em sílabas 

e agrupados de acordo com as semelhanças de escrita no início, no meio e no fim da sílaba 

da palavra. Nesta atividade os alunos não tiveram dificuldade para escrever o nome dos 

alimentos e das doenças que evitavam, mas para selecionar as substâncias. Como foi 

passando de grupo em grupo para auxiliar a todos, a professora esclareceu-lhes onde se 

localizava o nome das substâncias referidas no texto dos alunos, apontando com o dedo 

seu nome. Nomes de vitaminas, proteínas e demais nutrientes foram então escritos pelos 

alunos. 
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Às nove horas e cinquenta e quatro minutos, a professora deu o intervalo para o 

lanche. Os alunos retornaram às dez horas e vinte e dois minutos e a professora deu 

continuidade à atividade já citada. Às dez horas e quarenta e sete minutos os alunos já 

haviam selecionado todas as palavras. Em seguida, a professora mandou que os grupos de 

alunos, de um por um, fossem escrevendo no quadro as palavras selecionadas, chegando-se 

a seguinte seleção, na tabela 3: 

 

Tabela 3 – organização dos alimentos por gêneros e propriedades 

Vegetais: Tomate, cebola, abacate, abacaxi, banana, couve, alface, cenoura, abóbora, 

menta, hortelã, cebolinha, maçã, alho, mamão, melão, melancia, graviola, beterraba, 

pepino. 

Doenças: úlcera, catarro, gengivite, gastrite, gripe, gravidez, obesidade, mau hálito, 

furúnculo, frieira, febre, espinhas, náusea, infarto, diabetes, câncer, resfriado, 

reumatismo, esclerose. 

Nutrientes: vitamina (A, B, C, D, E e K); sais minerais, oxidante, zinco, melanina, 

queratina, calorias, proteínas, carboidratos, lipídeos, fibra, cálcio, sódio, magnésio, 

folato. 

 

Após a reunião de todas estas palavras no quadro, a professora mandou que os 

alunos as copiassem em seus cadernos. Os discentes terminarem esta cópia às onze horas e 

dezessete minutos e a professora mandou que fossem dividindo cada palavra em silaba. A 

aula terminou às onze horas e trinta e um minutos e a professora mandou os alunos 

terminarem o restante da divisão silábica e agrupamento das palavras em casa e trazerem a 

atividade completa no outro dia. 

 

Segunda aula 

 

No dia seguinte, seis de abril, a professora iniciou a aula ás sete horas e trinta e 

quatro minutos, dando bom dia aos doze alunos presentes e perguntando se estavam todos 

bem. Os alunos responderam que sim. Logo após, a professora perguntou a todos se 

haviam terminado a atividade de separação silábica, que levaram para casa. Os mesmos 

responderam que sim. Então, a professora começou a fazer a correção no quadro pedindo 

que os alunos percebessem as diferenças.  

A professora, primeiramente separou em sílabas todas as palavras reunidas no 

quadro. Alguns alunos haviam errado a divisão silábica de algumas palavras, 
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principalmente os nomes de nutrientes e doenças. Após as correções feitas pelos alunos, 

com o auxílio da docente, esta começou a agrupar as palavras de acordo com as 

semelhanças de escrita do início, meio e fim das mesmas. Desta vez, a mestra foi pedindo 

aos estudantes que dissessem como haviam agrupado as palavras. Ela também atentou aos 

estudantes que primeiro eles deveriam fazer o agrupamento de vegetais, depois de doenças 

e em seguida de substâncias. Assim, o seguinte agrupamento foi organizado no quadro 

pela professora em colunas, como mostra a tabela 4: 

 

Tabela 4: agrupamento dos alimentos por gêneros e propriedades 

Vegetais:  

Tomate cebola banana abóbora menta graviola 

abacate cebolinha beterraba alho maçã hortelã 

abacaxi cenoura  alface mamão pepino 

 couve   melão  

    melancia  

Doenças: 

gengivite catarro furúnculo espinhas resfriado mau hálito ulcera 

gastrite câncer frieira esclerose reumatismo infarto obesidade 

gripe  febre    náusea 

gravidez      diabetes 

Substâncias: 

Vitamina sódio fibra carboidratos oxidante 

Queratina cálcio fósforo calorias zinco 

Melanina magnésio   lipídeos 

Proteínas    sais minerais 
 

 

 Em todos os agrupamentos, a professora foi perguntando aos alunos porque uma 

palavra poderia ficar com a outra de acordo com sua escrita. Os alunos foram apontando 

que eram por que inicialmente ou no final se escreviam com as letras tal e tal. Nenhum 

aluno apontou a escrita do meio da palavra como justificativa para o agrupamento. As 

palavras em itálico e negrito foram as que os alunos não conseguiram ver semelhanças de 

escrita no início ou fim, e que foram agrupadas numa mesma coluna, ao final. No geral, os 

alunos apenas apontaram semelhanças de escrita entre o início e o fim de cada palavra. A 

professora concordou com estes apontamentos e não instigou maiores reflexões. Já eram 

nove e cinquenta e foi dado o intervalo para o lanche. Às dez horas e vinte e um minutos, 

os discentes retornaram para a sala. 

 A professora designou aos alunos, como atividade deste segundo bloco de aula, que 

cada um deveria escolher um determinado prato de comida para que ela escrevesse no 

quadro para quer depois os alunos viessem a escrever um texto a respeito do prato 
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escolhido. Este texto deveria conter a justificativa apontando a importância dos alimentos 

deste prato e maneiras de prepará-lo ou combiná-lo com outros alimentos. Os seguintes 

pratos foram escritos pela professora: salada de frutas; salada de legumes; feijão com 

arroz; sopa; cozido; cuzcuz; macaxeira com charque. 

Os alunos foram designados a escolher um prato e a escrever um texto sobre cada 

uma. A professora atentou que tal texto poderia ser uma poesia ou uma história. Seguem-se 

as palavras utilizadas pela professora: “pra escrever faz assim minha gente. Vê só. A sopa, 

se alguém quiser faz assim. A sopa é; ela contém tal coisa; ela pode ser feita de tal jeito; 

ela faz pra saúde por causa disso, disso e disso; ela ajuda a pessoa pra combater tal e tal 

doença; ela é boa por isso, isso e isso; eu gosto de sopa por causa disso e aquilo outro; e 

assim vai”. 

Durante esta atividade, a professora foi ajudando todos os alunos em suas escritas. 

Os alfabetizandos, que já estavam avançando na apropriação da escrita, construíram textos 

de acordo com suas hipóteses e alguns utilizaram desenhos para ilustrá-los. A aula 

terminou às onze horas e trinta e dois minutos, com todos os textos tendo sido escritos. A 

professora disse que estes seriam lidos por cada autor na próxima aula e que se quisessem 

poderiam melhorá-los em casa. 

 

Terceira aula 

 

No dia sete de abril, a professora iniciou a aula às sete horas e trinta e seis minutos, 

com onze alunos na sala de aula, tendo chegado o último às oito horas. A docente deu bom 

dia a todos os alunos e lhes perguntou sobre como havia sido dia anterior. Alguns alunos 

falaram sobre fatos engraçados do dia anterior para a professora e esta sorriu. Em seguida, 

a mesma mandou que os alunos pegassem seus cadernos e fossem aos textos que haviam 

produzido sobre os alimentos. 

 A professora mandou que os alunos, de um por um, lessem seus textos. Começou 

pelos três alunos alfabetizandos. Após cada leitura, a professora indagava os demais alunos 

sobre se o texto estava bonito e se concordavam com as informações trazidas sobre a 

importância de cada alimento. Após cada leitura, a professora pediu aos ouvintes batessem 

palmas ao aluno leitor (―vamo bater palmas né gente?‖, dizia a mestra). Entre os gêneros 

escritos pelos alunos, três foram poesias, sete foram ensaios e dois foram história. Após 

todas as leituras de cada texto, por cada aluno, a professora pediu os cadernos para corrigir 

128 



14 
 

 

e em cada um deixou mensagens positivas e de incentivo, além de sobre a qualidade dos 

trabalhos realizados. O intervalo começou às nove horas e trinta minutos, e o retorno foi às 

dez horas da manhã, com início de uma atividade de matemática. 

 

Anexo 7: PLTJL 

 

No dia dezoito de março de 2010, a professora iniciou a aula às sete horas e 

vinte e cinco minutos, dando bom dia aos alunos e perguntando-os como havia sido a 

tarde e noite anterior. Os educandos cotaram fatos sobre brincadeiras, travessuras de 

uma menina e um menino que foram punidas com castigo e da queimada não 

autorizada de uma faixa de terra por alguns agricultores que irritou a presidente do 

assentamento.  Neste dia estavam presentes doze alunos na aula. Logo após este 

momento inicial, a docente corrigiu a atividade que havia passado para ser realizada em 

casa, na aula anterior, envolvendo divisão de palavras por letras e silabas. Após esta 

correção, a mestra passou à outra atividade. Distribui aos alunos encartes e revistas. 

A professora designou os alunos a analisarem os textos entregues e depois 

mandou-lhes escolher uma palavra que lhes houvesse chamado atenção em alguma 

página, fosse pela diagramação, tamanho, tipo fonte, por já a conhecerem, etc. e após 

escolherem deveriam copiá-las no caderno. A docente disse aos discentes que após 

fazerem isto, ela explicaria a próxima tarefa.  

As seguintes palavras foram coletadas e depois postas analisadas: ―comércio, 

informe, fecomércio, varejo, ofertas, imperdível, liquida, insinuante, atividades, 

matrículas, abertas, assistência, Brasil, cresce‖. Estas palavras foram retiradas do 

conteúdo de encartes e revistas de lojas do comercio varejista, do SESC e da rede 

FECOMÈRCIO Pernambuco. Confira abaixo os textos e suportes textuais utilizados 

pela professora: 
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Figura 3: revista de propaganda    Figura 4: encarte de propaganda        Figura 5: encarte do SESC 

 

 
 Figura 6: revista Fecomércio. 

 

           Realizada a coleta pelos alunos, a professora mandou que contassem o número 

de letras e sílabas de cada palavra selecionada. Durantes esta atividade, a professora foi 

supervisionando cada aluno e os ajudando em suas dificuldades, principalmente os 

alfabetizandos. Realizada aquela contagem, a professora foi perguntando duas palavras 

para cada aluno e copiando-as no quadro. Após a cópia, a professora perguntou à sala 

de aula o numero de letras e sílabas de cada palavra escrita no quadro, para fazer uma 

correção coletiva.  

Todos os alunos pararam para observar as palavras. Os discentes alfabetizados 
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contaram oralmente ou em silêncio, até chegarem ao número exato de sílabas e letras.  

Os alunos alfabetizandos contaram oralmente o número de letras até também chegaram 

à resposta correta. Mas quanto às sílabas, estes alunos disseram não saber quantas 

tinham por que não sabiam ler a palavra. Então, a professora leu as palavras de uma por 

uma e nessa sequência os alunos foram sendo designados a bater palmas para cada 

sílaba até chegaram ao número correto e assim cumprirem com êxito esta etapa da 

tarefa. 

Depois disso, a professora comentou o conteúdo de uma reportagem da Revista 

Fecomércio e dos encartes. Enquanto analisava os encartes das lojas e do SESC, a 

docente foi apontando com o dedo o título do encarte e dizia aos alunos que o título dos 

encartes e revistas, assim como de jornais, livros e outros materiais escritos “aparecia 

na primeira capa e tinha as letras bem visíveis, bem grandes, que desse pra ver bem, 

pois era pra chamar atenção do leitor” (palavras da professora). A título de 

comparação, a professora mostrou aos alunos um livro de historinha, uma página de 

sua agenda e outras revistas para que os discentes comparassem a evidência gráfica 

dada ao título destes materiais escritos com a dos títulos dos encartes que analisavam. 

Estes textos usados para comparação foram os seguintes: 

 

 
Figura 7: revistas diversas da              Figura 8: livro de contos.          Figura 9: folha de caderneta 

biblioteca da escola.da professora. 

 

Após esta explicação, a professora perguntou aos alunos onde estava o título de 

dos materiais de escrita que tinham nas mãos (cada aluno estava com um tipo de 

material escrito que lhes fora dado pela professora). Houve erro apenas de dois alunos 
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devido aos seguintes motivos: o A4, que era alfabetizando e tinha a revista ―Super 

Interessante‖ (ilustrada logo acima, junto com outras revistas) em mãos, apontou a 

manchete, ―Segunda guerra mundial‖, como sendo o título, pois “este nome tinha as 

letras maiores e estava no meio” (palavras do aluno). A professora explicou que não 

necessariamente as maiores letras de uma revista são as do título, mas que “as notícias 

e reportagens principais podem vir em letras maiores que o título para chamar 

atenção do leitor” (palavras da professora) para o texto de destaque na edição do 

produto. E tendo feito isto pediu que outro aluno (A1, já alfabetizado) dissesse qual o 

título da revista e este o fez corretamente explanando ―Super Interessante‖.  

No caso do aluno A6 (alfabetizando) a confusão foi com a revista intitulada 

Educação. Este discente apontou também como título a manchete intitulada ―Volta às 

aulas‖, devido ao destaque das cores, tamanho e posição das letras, pois na posição em 

que a manchete se encontrava “essa letra dava pra ver mais” (palavras do aluno).  

A professora explicou a este aluno e à turma que esse também era ―um caso 

como o da revista do aluno A4‖ (palavras da professora), pois ali a manchete “estava 

em letras maiores e posicionadas para chamar a atenção dos leitores do texto, por que 

esta manchete é o destaque da revista” (palavras da docente). A mestra aproveitou 

para explicar que manchete era o texto destaque de alguma página de determinada 

revista ou jornal. Mandou os alunos anotarem o nome Manchete e procurarem-na, no 

final da aula, no dicionário seu significado. A professora perguntou ao aluno A2, já 

alfabetizado, qual seria o título da revista analisada (―Educação‖) e este o fez 

corretamente dizendo ―Volta às aulas‖. Depois disto, o aluno A4 chamou atenção ao 

fato de haver ―uma mulher na frente‖ do título, por isso ele não sabia dizer. 

A professora disse que isso não atrapalhava saber o título desde que os alunos 

“mexessem e lessem sempre as revistas e jornais para criarem esse costume” com tais 

suportes e assim ―não se confundirem‖. A docente disse ainda que “a partir de hoje” 

(o dia observado), os alunos “trabalhariam em sala de aula com revistas e jornais 

para aprenderem a ler estes textos” e que os leriam “com ou sem compromisso escolar 

fora da classe”, no cotidiano (palavras da professora). Já eram dez horas e treze 

minutos quando a professora me perguntou as horas e interrompeu a aula para o 

intervalo. Ao voltar do intervalo, a docente trabalhou com uma atividade de 

matemática. 
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Anexo 8: PLLT 

 

Primeira aula 

 

           Na aula do dia onze de março, a professora iniciou a aula dando bom dia aos 

alunos, perguntando se eles estavam bem e dizendo que neste dia a aula teria muitas 

atividades.  A docente tirou um planejamento escrito numa folha de caderno da sua pasta, 

e me disse, sem que eu perguntasse, que havia planejado trabalhar língua portuguesa e 

matemática envolvendo o gênero lista.  

Em matemática, a docente queria trabalhar com representação de quantidades numa tabela 

(tratamento da informação), e em língua portuguesa a mestra queria incentivar a reflexão 

e produção escrita neste gênero textual. Para tanto, a professora utilizou duas listas de 

controle da merenda escolar do mês de março como modelo. Vejam logo abaixo: 

 

Figura     Figura 10: listas da merenda escolar. 
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              A professora, enquanto apresentava as listas aos alunos, apontava e lia o nome de 

cada uma de suas partes (cabeçalho, título, item, assinatura e carimbo), explicando o 

porquê de estas estruturas serem assim denominadas e de sua disposição no papel. Em 

seguida mandou os alunos escreverem o nome de itens que não estavam na lista, mas que 

eles gostariam que houvesse na merenda diária. A professora disse aos alunos que esta 

listagem seria pedida ao prefeito através da secretaria de educação do município e, 

portanto, os discentes não poderiam pedir itens que não fossem relevantes para a 

merenda. “Minha gente, peçam coisas que alimentem, que todos possam comer e que 

sejam gostosas”, disse a professora. 
 

             Enquanto os alunos escreviam o nome dos alimentos, a professora retomava 

informações sobre a organização dos itens por partes e sobre a disposição das 

informações na lista. Os alunos escolheram diferentes itens para a merenda escolar. A 

professora mandou que cada aluno falasse o nome dos itens escolhidos para que todos 

fossem reunidos numa única lista. Os seguintes itens foram escolhidos pelos alunos: 

―suco de acerola, charque, caldo de galinha, chocolate em pó, colorau, sardinha, galinha, 

salame, macarrão parafuso, achocolatado, leite, suco de caju e ki-suco‖. A professora 

escreveu estes itens no quadro e em seguida mandou os alunos copiarem ao lado dos 

nomes escritos em seus cadernos durante a escolha dos alimentos. Em seguida, a mestra 

mandou os alunos compararem as diferenças e semelhanças dos nomes copiados no 

quadro com a escrita que haviam feito primeiro em seus cadernos, circulando estas 

mesmas diferenças e semelhanças. Depois de terem copiado e circulado as escritas, a 

professora perguntou aos alunos o que poderiam fazer com os itens que sugeriram para a 

merenda. Deu-se o seguinte diálogo: 

 

A1: botar na lista. 

A2: pode organizar direitinho pra gente comprar. 

A3: bota arrumado e compra a merenda. 

P: arrumado como? 

A1: na lista arrumadinho. 

A2: bota em alimentos. 

A3: é. Feito na outra da senhora. 

P: bota em alimentos? Como assim? 
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A1: ôxi tia! na parte que tem do papel que escreve alimentos. 

P: vamos ver na lista da merenda que a gente tem pra depois organizar a nossa. 

 

Após este dialogo, a professora retomou com os alunos as listas usadas como modelos 

para atentar sobre a disposição das informações e intitular as partes gráficas de 

organização destas informações (colunas e linhas). Os alunos alfabetizados e a professora 

apontaram as seguintes informações: 

 

A1: de um lado é comida e do outro é numero. 

A2: do outro lado é o bocado que tem. Os sacos de coisa que chegou, tia. 

A3: de um tem o que chegou na lista. 

P: muito bem pessoal. O numero é a quantidade de itens. Os itens são os alimentos, 

aquilo que a gente faz pedido. Tá certo? Não esquece mais. Agora vamos fazer essa lista 

pra mandar amanhã. 

 

Assim, os alunos começaram a arrumar a lista com os itens e as quantidades que 

sugeriram. Enquanto produziam a lista,os alunos diziam quantidades altas para cada item 

e percebendo isto a professora questionou-os sobre estas quantidades. Estabeleceu-se o 

seguinte diálogo: 

 

P: vocês acham que essa quantidade grande vai ser mandada pra cá minha gente? Tem 

necessidade disso, por acaso? 

A1 e A2: tem tia. 

P: porque tanta coisa então? 

A1: por que é bom que sobra. 

P: mas é assim por acaso? Vocês querem mesmo ter muita coisa que pode nem ser 

usada? 

A3: é tia, então diminui. Bota menos. 

P: tem necessidade não minha gente. É muita coisa. Bote uma quantidade que dê pra 

passar o mês. 

A2: a gente vai botar tia. Peraí viu? 

 

            Após esta intervenção, a professora chamou atenção sobre o fato de “toda lista ter 

um nome”, e assim os alunos foram incumbidos de criar um nome para a lista que 
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produziram, baseados no modelo de lista que ela utilizara na aula. A docente apontou com 

o dedo onde ficava o nome (título) de uma das listas que serviram com modelo. 

            Com estas orientações, os estudantes conseguiram, em conjunto, e sob supervisão 

da mestra, montar esta lista com o novo pedido de merenda.  

           A nova lista ficou da seguinte forma, conforme demonstramos na tabela 5, a 

seguir: 

 

Tabela 5: lista de alimentos sugerida pelos alunos 

ALIMENTOS QUANTIDADE 

Ki-suco 15 

Suco de caju e de acerola engarrafado 10 

Leite 04 

Achocolatado 10 

Macarrão parafuso 20 

Chocolate em pó 05 

Colorau 05 

Charque 05 

Caldo de galinha 10 

Sardinha 20 

Galinha 05 

Salame 02 

 

           Ao terminarem de escrever a lista acima, a professora avisou aos alunos que o 

horário já passava das 11h30m e assim daria continuidade à esta atividade na próxima 

aula. 

 

Segunda aula 

 

           No dia doze de março, a professora começou a aula dando bom dia aos alunos, 

perguntando se eles estavam e como havia sido o dia anterior. Como sempre os alunos 

narraram sobre fatos de sua vivência. Falaram sobre brincadeiras, trabalho na roça e uma 

reunião com a coordenadora da escola e os moradores do assentamento. Após este 

momento, a docente deu continuidade à atividade da aula anterior, envolvendo o gênero 

lista. Os alunos retomaram a lista construída coletivamente para poderem terminá-la. O 

seguinte diálogo estabeleceu-se entre alunos e professora: 

 

P: e aí pessoal? Nós temos que botar um nome na lista por que toda lista tem que ter 

nome. Se essa lista é de alimentos da merenda de vocês, então que nome deve dar? 
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A1: lista da merenda. 

A2: merenda escolar. 

A3: lista da merenda escolar. 

A4: merenda escolar. 

A5: é. Merenda escolar tá bom. 

A6: é. Tá bom assim. 

P: então vamos juntar assim: listagem da merenda escolar. Por que é uma forma mais 

adequada de se pedir alguma coisa pra uma autoridade, né gente? 

Após este diálogo a professora iniciou outro sobre a funcionalidade deste gênero: 

P: sim pessoal; a lista é pra quê mesmo? Serve pra quê? 

A1: pra saber o que comprar. 

A2: pra saber o numero de coisa que compra. E tem o nome dos negócios (referindo-se 

aos itens). 

P: mas lista só serve pra gente comprar alimentos é? Tem lista pra outra coisa não 

minha gente? 

A1: tem lista de material de construção, comida, da chamada da gente. 

A2: é tia. A chamada. 

A3: painho fez uma pra comprar pro roçado. E ele trouxe tudinho da lista. 

A4: o meu também tia. E mainha fez lista pra comprar na rua. 

P: pronto. Tá vendo como serve pra muita coisa? Então a gente vai agora botar o nome 

na lista desse jeito. Quem já escreve mostra pra quem não escreve; ajuda. 

A1: que nome, tia? 

P: esse aqui: Listagem da Merenda Escolar. Depois bota os itens e as quantidades. 

 

         Depois disto, os alunos escreveram a lista em seus cadernos, sendo que os 

alfabetizandos o fizeram com ajuda da professora e dos colegas alfabetizados. Ao final 

deste evento, a professora iniciou um diálogo sobre outro tema com os alunos. 
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Anexo 9: PLEE 1 

 

               No dia sete de abril, após o retorno dos alunos do intervalo, a professora 

utilizou um catálogo do MST, ano de 2004, apresentou-o aos alunos justificando que se 

tratava de um livro com textos diversos produzidos por alunos e integrantes do MST.  

A docente disse ainda aos discentes que iria trabalhar com este catálogo até o fim da 

semana. A mestra abriu o livro, folheou-o e parou na página 31. Começou a copiar o 

texto desta página no quadro e mandou os alunos também copiarem. Após a cópia, 

mandou que os alunos respondessem questões relativas ao conteúdo copiado. Veja a 

capa do livro utilizado pela professora, seguido do texto extraído deste mesmo material 

e trabalhado pela docente, assim como as seguintes questões postas para os alunos: 
3 

 

Figura 11: livro do MST. 
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Figura 12: texto do livro do MST. 

 

Questões 

 

Tarefa de classe 

 

1) De acordo com o texto o que acontecem com as sementes que se juntam com a 

terra? 

2) De acordo com o texto o que aconteceu com as sementes com o passar do tempo 

e a tecnologia? 

3) O que argumentam os defensores dos transgênicos? 

4) De acordo com o texto, por que devemos valorizar as sementes? 

5) De acordo com o ultimo parágrafo do texto o que é a semente? 

6) Escreva um texto dando sua opinião sobre a importância da semente para o 

MST. 
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A professora terminou a aula às onze horas e trinta e quatro minutos e mandou 

os alunos terminarem a atividade em casa, pois no próximo dia a corrigiria. 

 

Anexo 10: PLEE 2 

 

 

No dia oito de abril, a professora iniciou a aula às sete horas e quarenta e sete 

minutos com doze alunos na sala de aula. A docente deu bom dia aos discentes e 

contou um fato engraçado que lhe ocorrera a caminho da escola envolvendo o 

motoqueiro que a transportava (a professora havia caído da moto na entrada do 

assentamento). Todos riram sobre o fato e a professora ainda fez piadas a respeito 

disto. Dois alunos aproveitaram para narrar outros fatos envolvendo este mesmo 

motoqueiro, conhecido no assentamento e tido para alguns como atrapalhado. Ao final 

das narrativas, às oito horas e três minutos, a mestra pediu aos estudantes a atividade 

do dia anterior deixada para ser terminada em casa. Os alunos disseram ter resolvido 

todas as tarefas e então a professora foi à correção. 

 Mandou os alunos falarem as respostas de cada questão. Na primeira questão, 

quatro respostas dadas por quatro alunos não se relacionavam ao conteúdo do texto e a 

professora recorreu ao próprio texto para justificar o porquê de estas respostas não 

estarem corretas. Na segunda questão, cinco respostas não se relacionaram com o 

conteúdo do texto. Então, a professora mais uma vez mandou os alunos lerem 

novamente o trecho do texto correspondente à questão proposta e assim justificou o 

porquê do erro dos alunos.  

            Na terceira e quarta questão todos deram respostas corretas, isto é, relacionadas 

com o conteúdo do texto. Na quinta questão duas respostas não se relacionaram com o 

conteúdo do texto e mais uma vez a professora voltou ao trecho do texto relativo ao 

conteúdo, fez leitura deste mesmo trecho e indagou aos alunos sobre o que haviam 

entendido para, por fim, justificar o porquê dos erros sobre estas respostas. Esta 

correção terminou às oito horas e cinquenta e seis minutos. 

            A produção textual relativa à sexta questão foi corrigida pela professora de uma 

por uma. Antes de corrigi-la, a professora escreveu uma atividade no quadro e mandou 

que os alunos a copiassem e depois resolvessem. A docente explicou aos alunos o que e 
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como eles deveriam resolver esta atividade antes de deixá-los sozinhos fazendo esta 

tarefa. Após sua explicação, a educadora foi corrigir as tarefas da aula anterior. A 

seguinte atividade foi escrita no quadro: 

 

08 de abril de 2010 

 

Escola Municipal São Sebastião 

 

Português 

 

Tarefa de Classe 

 

1º Escreva um texto curto ou longo narrando sobre fatos engraçados que você 

viveu desde a semana passada. 

 

A professora explicou aos alunos que o texto que deveriam escrever deveria 

envolver situações como a que ela havia narrado no início da aula. Durante a realização 

desta atividade, a professora foi corrigindo os textos dos alunos referentes à sexta 

questão da atividade anterior. A professora, após terminar a correção, foi de banca em 

banca auxiliar os alunos na sua produção textual. Disse-lhes que o que eles estavam 

fazendo era “um relato sobre um fato de sua vida” e que isto era “uma maneira de se 

escrever” (palavras da docente). Esta atividade terminou às nove horas e cinquenta e 

oito minutos. Neste horário, a professora deu o intervalo para o lanche, que terminou às 

dez horas e vinte e sete minutos. Os alunos reclamaram por que queria brincar mais, 

mas a docente insistiu para retomarem a atividade através da seguinte fala: “bora 

gente; acabou a hora. Vamos fazer a tarefa, vamos?”. 

No retorno à aula, a professora pediu aos alunos para lerem, de um por um para 

os demais colegas, os fatos engraçados que haviam escrito. A cada leitura realizada, a 

professora pedia palmas dos ouvintes e em seguida perguntava sobre o que haviam 

achado da narrativa, que momentos e elementos lembravam e se já haviam vivido ou 

conheciam alguém que já houvesse vivido algo parecido. Ao final de todas as 

narrativas dos alunos, a professora colocou a seguinte atividade no quadro: 

 

Tarefa de Casa 

Pergunte ao seu pai ou à sua mãe, ou então a algum vizinho se ele já sofreu 

alguma situação engraçada na vida. Depois escreva esta situação em forma de 

história, poesia ou relato engraçado como o que você fez em sala de aula. 
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             A professora disse aos alunos que esta atividade deveria ser entregue na 

próxima aula e que tiraria dúvidas até o final da aula. A aula terminou às onze horas e 

vinte e sete minutos. 
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