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RESUMO: O estudo resulta de pesquisa de doutorado e objetiva identificar, descrever e 

analisar eventos de letramento relacionados a gêneros textuais presentes na prática docente de 

professora da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Para tanto, acompanhou-se, durante 

um ano, uma turma do Primeiro Ciclo de Formação do Ensino Fundamental. O referencial 

teórico apresenta o letramento nas perspectivas social e cultural e suas interlocuções com 

práticas escolares. A observação participante foi a metodologia utilizada para coleta de dados 

e a unidade de análise foi o evento de letramento. As conclusões evidenciam que a 

pedagogização do letramento é inerente ao contexto escolar, que a interação da criança com 

gêneros de material escrito pressupõe a intervenção pedagógica explícita da professora e que 

o equilíbrio entre práticas de oralidade, leitura e escrita possibilitam múltiplas experiências de 

letramento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento. Pedagogização do letramento. Gêneros textuais. 

 

ABSTRACT: This study is the result of a doctoral research and aims at identifying, describing 

and analysing literacy events related to textual genres in teaching practices applied by a 

teacher within the City School System in Porto Alegre City. For this purpose, one class in the 

Primary School First Education Cycle was observed during a whole school year. The 

theoretical referential introduces literacy into social and cultural perspectives and its 

connection to school practices. The participant observation was the methodology used for data 

gathering, and the analysis unit was the literacy event. Conclusions have shown that literacy 
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pedagogization is inherent to the school context; that the child’s interaction with printed 

material presupposes explicit teacher’s pedagogical intervention, and that the balance among 

orality, reading and writing practices allows multiple experiences of literacy. 

 

KEYWORDS: Literacy. Literacy pedagogization. Textual genres. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A relação entre a prática pedagógica de uma professora alfabetizadora e as aprendizagens de 

crianças pode ser visualizada a partir de múltiplos olhares. Com origem em tese de 

doutoramento1, realizamos um recorte em nosso objeto de estudo, focalizando as 

interlocuções entre práticas escolares de letramento e gêneros textuais. Mais especificamente, 

temos por objetivo identificar, descrever e analisar eventos de letramento relacionados a 

gêneros textuais presentes na prática docente de professora da Rede Municipal de Ensino de 

Porto Alegre. 

Para tanto, acompanhou-se, durante um ano, uma turma do Primeiro Ciclo de Formação do 

Ensino Fundamental, caracterizando a investigação como um estudo de caso, através de um 

delineamento metodológico qualitativo. A observação participante foi a metodologia utilizada 

para coleta de dados, com registro das situações interativas entre professora e alunos em 

diário de campo e através de um gravador de voz. A unidade de análise foi o evento de 

letramento e foram selecionadas práticas nas quais os gêneros textuais possibilitaram 

visualizar eventos de oralidade, leitura e escrita. 

O referencial teórico selecionado apresenta o letramento em perspectiva social e cultural - a 

partir dos estudos de Brian Street -  e suas interlocuções com práticas escolares. Tal 

pesquisador realiza suas pesquisas na interface das áreas da linguística e da antropologia, 

tendo como objeto de investigação os usos, os significados do letramento na vida cotidiana e 

nas relações sociais das pessoas. Para o autor, o letramento é considerado como uma prática 

ideológica implicada em relações de poder e embasada em significados e práticas culturais 

específicas. 

                                                 
1 A tese “Prática pedagógica nos processos de alfabetização e de letramento: análises a partir dos campos da 
sociologia e da linguagem” (PICCOLI, 2009) foi defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sob orientação da Professora Doutora Maria Helena Degani Veit. 
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Este artigo se subdivide em três seções. Na primeira, apresentamos os fundamentos 

conceituais relacionados ao processo de letramento, utilizados tanto como referenciais 

teóricos quanto como unidades de descrição dos dados coletados. A descrição dos eventos de 

letramento que compõem o corpus empírico da pesquisa é realizada na seção seguinte, bem 

como a análise e a interpretação dos mesmos. Ao final, retomamos os principais aspectos 

abordados no texto e tecemos algumas articulações entre os eventos apresentados. 

 

2 ORALIDADE, LEITURA E ESCRITA NA CONSTITUIÇÃO DE PRÁTICAS E 

EVENTOS DE LETRAMENTO 

 

Nesta seção, procuramos demarcar o letramento no que concerne a sua abrangência e a definir 

os conceitos de práticas e eventos de letramento a partir do referencial teórico nomeado “New 

Literacy Studies”2, que tem Street como o principal representante. Antes disso, todavia, faz-se 

necessária a explicitação de alguns fenômenos. 

A presença do conceito de alfabetização aliado ao de alfabetismo e ao de letramento tornou-se 

corrente na área da educação desde aproximadamente a década de 1980. As definições desses 

fenômenos, entretanto, são distintas e algumas vezes até imprecisas, dependendo tanto do 

contexto histórico no qual estão inseridas quanto das diferentes perspectivas teóricas e 

metodológicas que as embasam. 

A discussão sobre as formas de designar as ações envolvidas na aquisição da leitura e da 

escrita ultrapassa as fronteiras da academia. Para além do fato de que os objetos de análise de 

cada um dos fenômenos carregam especificidades, a distinção dos termos faz-se necessária 

porque produzem efeitos também distintos nos pesquisadores, professores e alunos. 

A história da alfabetização, do alfabetismo e do letramento entrelaça-se com a própria história 

de cada uma dessas palavras. Dentro desse campo de análise, a palavra literacy da língua 

inglesa merece atenção especial, uma vez que fora traduzida, para o português, em diferentes 

versões: alfabetização, alfabetismo, letramento, lectoescrita e cultura escrita. Tais 

alternativas expressam a falta de um consenso, na realidade brasileira, para designar esse 

fenômeno relacionado à leitura e à escrita. 

A definição e a interpretação dos termos alfabetização, alfabetismo e letramento não é 

realizada, explicitamente, por todos os autores. Grande parte das produções acadêmicas exige 

um processo de inferência da posição ocupada acerca do conceito abordado. Graff (1990) 

                                                 
2 Novos Estudos do Letramento. 
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enfatiza que esta definição é essencial aos estudos que tratam do assunto. Por isso, 

explicitamos alfabetização como o processo de aquisição da leitura e da escrita e fazemos a 

opção, neste texto, por letramento no lugar de alfabetismo no que se refere às práticas sociais, 

culturais e históricas que advêm das múltiplas possibilidades de utilização de tais habilidades. 

Devido aos limites deste trabalho, não faremos uma incursão cronológica sobre a origem dos 

termos, apenas assinalamos que a palavra letramento, no Brasil, teve sua origem documentada 

no campo das ciências linguísticas e da educação a partir da segunda metade dos anos de 

1980. Na contemporaneidade, percebe-se que o vocábulo letramento tornou-se abrangente, 

perpassando vários espaços da sociedade, presente em conversas informais entre professores, 

em documentos oficiais de instituições escolares, em artigos de revistas pedagógicas, em 

avaliações nacionais e internacionais de leitura e de escrita divulgadas pela mídia. 

Diante da multiplicidade de produções acadêmicas que explicitam os fenômenos 

anteriormente referidos, fazemos a opção por um determinado referencial teórico - os 

letramentos sociais de Street - que elegemos para guiar esta pesquisa no que se refere ao seu 

delineamento metodológico. Tal pesquisador realizou um trabalho de campo de cunho 

antropológico no Irã, durante os anos de 1970, investigando os usos e os significados 

contextuais do letramento3. O conceito - anteriormente visto como uma habilidade técnica, 

“neutra” - foi contraposto pelo autor a partir da perspectiva denominada Novos Estudos do 

Letramento, passando a ser considerado como uma prática ideológica implicada em relações 

de poder e embasada em significados e práticas culturais específicas. Tal concepção de 

letramento tem sido utilizada em investigações de autores brasileiros4 que, na realização de 

suas análises, salientam as especificidades do contexto nacional. 

Ao considerarmos a polissemia envolvida no conceito de letramento, demarcar sua 

abrangência e especificar o que são “práticas e eventos de letramento” pressupõem também 

disputar diferentes atribuições de sentido. A linha que separa tais concepções não é precisa, já 

que podem ser visualizadas, na produção acadêmica, como expressões distintas, sinônimas, 

interdependentes, ou complementares. 

Street e Lefstein (2007, p. 7) relacionam possibilidades de abrangência do conceito de 

letramento, elencando leitura, escrita, fala e audição como seus elementos constitutivos; 

                                                 
3 Nas traduções ou paráfrases das produções de Street, que utiliza o termo literacy, letramento tem sido a escolha 
mais recorrente, consagrando expressões como “modelo autônomo e ideológico de letramento”, “práticas e 
eventos de letramento”. Em função disso, manter-se-á tal seleção, o que não inviabiliza, todavia, o uso da 
palavra alfabetismo, dada a significação atribuída pelo autor ao vocábulo literacy em um contexto de práticas 
sociais. 
4 As pesquisas de caráter antropológico de Kleiman (2004) e os estudos de Trindade (2004, 2005) exemplificam 
essa perspectiva. 
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incluem, também, a língua, diferentes modos semióticos e meios de comunicação e indicam 

os gêneros do cotidiano versus gêneros acadêmicos como alternativas de análise do 

fenômeno. Selecionamos, então, o enfoque do letramento como leitura, escrita e oralidade, 

considerando, na descrição e análise dos eventos examinados neste artigo, esses seus três 

elementos constitutivos. 

Os autores (2007, p. 133-134) enfatizam que há mais semelhanças do que diferenças entre a 

oralidade e a escrita. O letramento5, portanto, não pode ser separado da oralidade, uma vez 

que características atribuídas a apenas um dos domínios podem ser encontradas em ambos. 

Street (1995) afirma a impossibilidade de conceber a escrita isolada de outro meio de 

comunicação e que as práticas de letramento são sempre encaixadas em usos orais, havendo 

uma mistura de discursos que usam a fala e discursos que utilizam a leitura e a escrita. O autor 

sugere, então, investigar a relação entre práticas e eventos de letramento6 e práticas e eventos 

de oralidade. 

Ao selecionarem e compilarem pesquisas acerca dos significados e usos cotidianos do 

letramento em contextos culturais específicos, Street e Lefstein (2007) destacam, na 

abordagem etnográfica, os estudos clássicos de Shirley Brice Heath, publicados em 1983, e de 

David Barton e Mary Hamilton, em 1998. 

Iniciamos com a noção de “evento de letramento”, presente no estudo etnográfico de Heath 

(1982 apud STREET, 2003, p. 78) que o definiu como “any occasion in which a piece of 

writing is integral to the nature of the participants’ interactions and their interpretative 

processes”7. Street ampliou o conceito para a noção de “práticas de letramento”, investigando 

os contextos sociais, culturais, políticos e históricos em que os eventos estão inscritos, bem 

como os discursos e as relações de poder que os regulam. 

Barton e Hamilton (2000 apud STREET; LEFSTEIN, 2007, p. 143), com base em Heath, 

Scribner e Cole e Street, desenvolvem ainda mais os conceitos de práticas e eventos de 

letramento e explicam alguns princípios da teoria social desse fenômeno. A partir da assertiva 

central de que “letramento é uma prática social”, seis proposições dela decorrem; ressaltamos, 

aqui, a primeira: “Literacy is best understood as a set of social practices; these can be 

                                                 
5 Nessa comparação, letramento diz respeito à leitura e à escrita. 
6 Novamente, aqui, letramento é concebido como leitura e escrita. 
7 Esse conceito poderia ser traduzido como “qualquer ocasião em que algo escrito é essencial à natureza das 
interações dos participantes e de seus processos interpretativos” (tradução nossa). 
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inferred from events which are mediated by written texts”8 (BARTON; HAMILTON, 2000 

apud STREET; LEFSTEIN, 2007, p. 144). 

A noção de práticas de letramento, como formas culturais de utilizá-lo, apresenta um caráter 

abstrato, não sendo totalmente observável em atividades e tarefas. Daí a relação com o 

conceito de eventos de letramento, considerados episódios observáveis, que emergem de 

práticas e são por elas moldadas. Muitos eventos de letramento do cotidiano são atividades 

regulares repetidas, ligadas a sequências rotineiras próprias do lar, de locais de trabalho, de 

escolas e de outras agências sociais. Por isso, o letramento adquire sentido quando situado em 

um determinado contexto que influencia suas formas e uso. Geralmente, o texto escrito está 

presente nos eventos, desencadeando interações entre os participantes, sendo necessária a 

análise da produção e do uso dos materiais. 

Podemos afirmar, portanto, de acordo com a primeira assertiva explicitada por Barton e 

Hamilton (2000 apud STREET; LEFSTEIN, 2007, p. 144), que o letramento é constituído por 

três elementos: as práticas, os eventos e os textos, já que as práticas são observáveis em 

eventos mediados por materiais escritos. Assim, o estudo dos letramentos locais possibilita 

identificar eventos e textos do cotidiano para conhecer as práticas das pessoas, o que elas 

fazem com os textos e quais os significados atribuídos às atividades de leitura e de escrita, 

entrelaçadas com a língua falada. 

Street e Lefstein (2007, p. 193) também desenvolvem uma distinção entre eventos e práticas 

de letramento: 

[...] we start by identifying a literacy event, that is an activity in which a written text 
plays a role. We use the description of a literacy event as a basis to analyse a 
literacy practice, that is both the social practices of reading and writing and the 
conceptions or ‘models’ of literacy that participants use to make sense of them.9 
 

Os eventos, portanto, adquirem sentido porque estão localizados nas práticas. A repetição de 

eventos se transforma, com o passar do tempo, em uma prática. Para visualizar tal transição, 

os autores (2007, p. 195) apontam a necessidade de descrição sistemática de um evento 

através de seus componentes-chave: cenário, participantes, texto(s) e outros objetos, ações e 

sequências, regras, interpretação e contextos. Assim, um evento recorrente passa a ser uma 

prática de letramento. 

                                                 
8 Tal assertiva poderia ser traduzida como: O letramento é mais bem compreendido como um conjunto de 
práticas sociais; estas podem ser deduzidas de eventos que são mediados por textos escritos (tradução nossa). 
9 Essa citação poderia ser traduzida como: “[...] iniciamos identificando um evento de letramento, que é uma 
atividade na qual um texto escrito desempenha determinado papel. Utilizamos a descrição de evento de 
letramento como base para analisar uma prática de letramento, que compreende tanto práticas sociais de leitura e 
de escrita quanto conceitos ou ‘modelos’ de letramento que os participantes usam para compreendê-los” 
(tradução nossa). 
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Ressaltamos que, enquanto Street sinaliza oralidade, leitura e escrita como os elementos 

constitutivos do letramento, Barton e Hamilton explicitam que as práticas, os eventos e os 

textos compõem o letramento. Esses diferentes alcances não se excluem, ao contrário, 

sinalizam a imbricada relação entre as duas perspectivas já evidenciadas no título desta seção. 

Diante disso, é possível analisar uma determinada prática de letramento a partir de eventos de 

oralidade, de leitura e de escrita que a constituem, mediados por material escrito. Este é, 

justamente, o delineamento metodológico que guia, nesta pesquisa, a descrição do processo de 

letramento. 

 

3 OS EVENTOS DE LETRAMENTO 

 

Diante do montante de dados coletados, advindo das frequentes observações realizadas no 

local de trabalho de campo em múltiplas ocasiões, os quinze dias de aula observados 

referentes à prática pedagógica selecionada compõem o corpus empírico e analítico desta 

pesquisa. Para focalizar nosso olhar nos processos de letramento, utilizamos, como unidade de 

análise, o conceito de evento. A proximidade entre as conceituações de Heath, de Barton e 

Hamilton e de Street e Lefstein (2007) sobre “evento de letramento” dá-se, sobretudo, pela 

presença do texto escrito na interação entre os sujeitos. Esse foi, portanto, o critério que 

refinou a seleção dos dados em cada um dos quinze dias letivos, acarretando na descrição de 

oitenta eventos. 

Considerando, para este artigo, o recorte realizado no objeto de estudo, selecionamos, para 

descrição e análise, três eventos de letramento relacionados a diferentes gêneros textuais. 

Nossa escolha procurou contemplar situações de oralidade, de leitura e de escrita. 

Anteriormente à apresentação dos eventos, faz-se necessária, entretanto, a explicitação dos 

conceitos de texto, suporte material e gênero textual. 

No que se refere aos textos presentes nos eventos, apontamos tanto aqueles selecionados 

previamente pela professora quanto os que são produzidos pelos alunos, de forma individual 

ou coletiva, no decorrer do evento. Koch e Travaglia (1990, p. 10) referem-se a texto como 

uma unidade linguística concreta tomada pelos usuários da língua em uma situação de 

interação comunicativa. Ainda, em uma perspectiva cultural, O’Sullivan et al. (2001 apud 

SILVEIRA; VIDAL, 2005, p. 137) considera que “livros, discos, cartas e fotografias são 

textos”. Esse alargamento do conceito também é visualizado na definição de suporte material 

do texto, aspecto intimamente relacionado ao anterior. Ferreiro e Teberosky (1999, p. 190), 

definem suporte material ou portador de texto como “[...] qualquer objeto que leve um texto 
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impresso. Sob esta denominação incluímos livros, invólucros de medicamentos ou de 

alimentos, jornais, cartazes de propaganda, etc”. 

Marcuschi (2002, p. 22-23) define gênero textual como uma expressão utilizada 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”. Os gêneros textuais, enquanto fenônemos históricos, estão 

vinculados à vida cultural e social; por isso, caracterizam-se, sobretudo, por suas funções 

comunicativas. Assim, a partir de uma posição bakhtiniana, toda comunicação verbal dá-se 

através de algum gênero textual. 

Como nosso objetivo não é fazer uma análise discursiva, buscamos no referencial da análise 

da conversação, o conceito de “turno de fala”, definido por Marcuschi (2008, p. 89) como 

sendo “[...] a produção de um falante enquanto ele está com a palavra, incluindo a 

possibilidade do silêncio, que é significativo e notado. A expressão ter o turno equivaleria, 

então, a estar na vez, ter a palavra e estar de fato usando-a”. Os eventos que transcrevemos 

estão organizados, portanto, por sequências de fala numeradas, cada uma caracterizando um 

turno. Ainda que se mantenha o mesmo falante, salientamos que a mudança de turno é 

apontada. Esclarecemos que, quando possível, identificamos o falante do turno através do 

registro de seu nome. 

A seguir, apresentamos as convenções utilizadas para transcrição dos eventos tendo como 

subsídio as apontadas por Silveira (1995). 

 

Convenção Significado 

P fala da professora 

C fala de uma criança 

Cs falas de crianças 

OP fala da observadora participante 

? interrogação direta 

! entoação exclamativa 

, entoação associada a vírgula 

. entoação associada a ponto 

... suspensão de enunciação, pausa 

[...] texto omitido 

MAIÚSCULAS unidades linguísticas enfatizadas 
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sí-la-ba palavras pronunciadas silabadamente 

sublinhado o que é lido 

/a/ fonema, som da letra 

  Quadro 1 - Convenções de Transcrição 

 

Agora, apresentamos os eventos transcritos, nomeados de acordo com a temática que 

abordam. O primeiro possibilita aos alunos a participação em situações nas quais percebe-se a 

função comunicativa da escrita, uma vez que os pais ou responsáveis são avisados, por meio 

de bilhete, sobre um encontro que ocorrerá na escola com a professora. 

O segundo e o terceiro eventos, respectivamente, abordam as histórias “A mulher gigante” e 

“Príncipe Herculano, o chato” e atestam uma escolha cuidadosa da professora, amalgamada a 

um intenso planejamento desdobrado em vários dias letivos, que culmina com a elaboração 

coletiva de livros com as produções gráficas das crianças. Os dois poemas tratam de 

personagens curiosos, cujas ações são caracterizadas pelo inusitado e fazem parte do livro “A 

mulher gigante” (FINKLER; ZAMBELLI, 2004) que, originalmente, era um CD, depois foi 

transformado em espetáculo. 

 

3.1 AVISO AOS PAIS 

 

Este evento decorreu de uma necessidade relacionada à organização da instituição escolar, 

não sendo planejado inicialmente pela professora. Entretanto, ela vai além da entrega do 

bilhete da direção da escola e da colagem do mesmo nos cadernos, uma vez que realiza a 

leitura do texto para as crianças, instituindo, portanto, um evento de letramento. Já no 

primeiro turno, o emissor do bilhete - a “diretora” - o destinatário - “senhores pais” - e o fim 

específico do mesmo são explicitados, possibilitando aos alunos vivências relacionadas à 

função e às características linguísticas do gênero textual bilhete. 

 

1 P Veio um bilhetinho da diretora que eu quero que vocês prestem atenção que tá escrito 
assim: “Senhores pais, convidamos para a reunião de pais com os professores no dia 
4, sexta-feira, às 10 horas e 30 minutos”. ... O que eu li aqui, alguém entendeu? 

2 Cs  Sim. 
3 P  Reunião com quem? 
4 Cs  Com os pais. 
5 P  Amanhã que horas? ... Dez e meia. Quando diz pais é só o pai? 
6 Cs  Não. 
7 P A mãe, ou pai, ou os dois juntos. Se não puder vir a mãe, é muito importante que ela 

mande alguém aqui... É importante que venha alguém. 
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(As crianças falam de seus pais, os que trabalham, os que podem vir, os que não 
podem.) 

8 P Se o pai ou a mãe ou nenhum dos dois vir, peçam pra vó, pra tia, pro irmão mais 
velho, quem tem bisavó... 
(As crianças continuam falando. A professora mostra uma caderneta.) 

9 P Atenção, eu quero saber quem é que tem ó, um caderno de avisos ou de anotações que 
nem a Daiane? 

10 Cs  Eu tenho... 
11 Cs  Eu não tenho... 
12 P Então peguem o caderno e a cola pra gente colar! Tem que chegar em casa e mostrar o 

bilhete pra mãe. 
 

A exploração da compreensão que as crianças tiveram a partir da leitura realizada evidencia a 

preocupação da professora com a presença de algum familiar na reunião: informação 

enfatizada nos turnos 7 e 8. O bilhete, como gênero textual do evento, cumpre a função 

comunicativa da escrita, já que possibilita a transmissão de uma mensagem da escola para a 

família. O suporte no qual o bilhete é anexado também está de acordo com seu propósito: um 

caderno de avisos. É participando de experiências de letramento como essas que as crianças 

vão se apropriando de conhecimentos importantes sobre a linguagem, ainda mais quando há 

um informante que os explicita, como ocorre no primeiro turno, quando a professora anuncia 

que aquilo que está escrito pode ser lido. 

 

3.2 A MULHER GIGANTE 

 

A leitura do texto que caracteriza a situação de letramento a seguir descrita é realizada pela 

professora e conta com a participação ativa das crianças, não só como ouvintes, mas também 

como interlocutoras. A motivação delas a respeito da temática do evento - a história “A 

mulher gigante” - tem origem em estratégias utilizadas pela professora que inicia a conversa 

chamando a atenção para uma novidade presente na escola: uma faixa com o desenho da 

mulher gigante. A apresentação da capa do livro também é um convite à leitura, já que os 

alunos identificam a personagem principal ilustrada. O texto selecionado se materializa em 

dois gêneros textuais distintos - o poema e a letra de música - e ambos são visualizados no 

evento. 

 

1 P Quem viu uma faixa que tem lá na entrada do outro prédio com o desenho de uma 
mulher? 

2 Pâmela Eu vi, é o pai da mulher gigante. 
3 P  Quem? 
4 Cs  O pai da mulher gigante. 
5 P  Quem é que é o pai da mulher gigante? 
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6 C  É quem inventou a música. 
7 P Ah... entendi... então agora nós vamos conhecer a história da mulher gigante (mostra o 

livro). 
(A professora chama um aluno por vez para pegar uma almofada e sentar no tapete, 
orientando as crianças na formação de um círculo.) 

8 P  Um, dois, três, todos sentados! 
9 P A Juliana tá de fora... aquele pessoal dali vai pra trás... Deu? Todos acomodados? ... 

Douglas, tá conseguindo me enxergar? 
10 Douglas Agora tô, sora. 
11 P  Olha aqui, quem é? (Mostra a capa do livro.) 
12 Cs  É a mulher gigante! 

(A professora lê a história, enquanto assinala com o dedo a estrofe lida. Após a leitura, 
a professora faz perguntas.) 

13 P  Por que ela arranca a porta? 
14 C  A gente já conhece a música da mulher gigante, sora... 
15 P  Quando? 
16 Jailton Na oficina. 
17 Bruno Sexta-feira. 
18 P  E o que mais vocês sabem sobre a mulher gigante? 
19 C  A gente sabe cantar já... 
20 P  É mesmo? Então vamos cantar juntos! 

(Alunos e professora cantam a música.) 
21 P  Vocês conhecem as outras partes desse livro? 
22 Cs  Não... 

(A professora apresenta todas as histórias que compõem o livro, lendo os títulos e 
mostrando as ilustrações.) 

23 Bruno Será que a gente consegue ver a mulher gigante no computador? 
24 P Ótima ideia... quarta-feira vamos tentar ver! Sabe quando o pai da mulher gigante 

vem? 
25 Cs  Não... 
26 P  Na terça-feira, vai ser dia vinte e oito. 
27 Jéssica Ele não vai caber aqui! 
28 P Ele vai, a mulher gigante não. Olha aqui ó, o pai da mulher gigante... (mostra a 

fotografia dos autores e da ilustradora ao final do livro). É esse aqui ó, loiro, de óculos 
e de barba. Como é o nome dele? ... É Gustavo Finkler, ele vai conversar com vocês... 
Laura Castilhos faz os desenhos e Jackson Zambelli monta o teatro... 

29 P Nós vamos fazer um livro, aí vamos desenhar e escrever o que a mulher gigante faz... 
ela não usa patins, ela tem um ônibus em cada pé... Amanhã a gente vai fazer a parte 
da história do príncipe, aí, no dia, a gente mostra pro Gustavo Finkler... vai ter a parte 
de todo mundo aqui da turma no nosso livro: a da Fernanda, do Luis André, da 
Pâmela, do Cristian... 

30 C  Ele vai gostar... 
 

O espaço físico, no que concerne à organização do ambiente, evidencia a valorização deste 

momento. Há um local aconchegante para a realização da leitura: o tapete, as almofadas e a 

estante com livros compõem o cenário. A organização dos alunos neste espaço também 

merece ser comentada, já que percebemos o olhar atento da professora a cada criança, para 

que todas estejam incluídas no círculo confortavelmente e visualizem o livro. A maneira 

como a situação de leitura propriamente dita ocorre também necessita ser comentada: a 

professora assinala com o dedo a estrofe que está sendo lida, possibilitando às crianças o 
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reconhecimento, primeiramente, de qual é o objeto de leitura naquele momento: o texto 

poético. Além disso, proporciona a visualização da estrutura do gênero textual: um poema é 

composto por estrofes e estas, por versos. 

A relação de proximidade que se estabelece entre professora e alunos merece destaque neste 

evento, já que se evidencia o duplo sentido dos processos de ensino e de aprendizagem. A 

professora parece não ter sido informada sobre algumas situações vivenciadas pelas crianças. 

Isso fica explícito do segundo ao sexto turno, quando nomeiam o autor Gustavo Finkler como 

“o pai da mulher gigante”, expressão que a professora aparenta desconhecer, mas logo dela se 

apropria quando aproxima sua fala à dos alunos. Outro fato ocorre após a leitura do poema, 

quando a professora parece dar início a uma exploração oral através de perguntas sobre o 

conteúdo do texto. As crianças, entretanto, comentam que já conhecem a canção, aprendida na 

oficina de música, entoando-a coletivamente. Considerando essa informação, a professora 

altera a estratégia de leitura que iria propor e, de posse do livro, decide apresentar, então, os 

outros poemas que compõem a coletânea, certificando-se de que os alunos ainda não os 

conhecem. Vê-se, aqui, que a sequência do planejamento é modificada de acordo com os 

conhecimentos das crianças. 

A saída da mulher gigante do palco central é, entretanto, apenas momentânea, pois o interesse 

acerca da personagem principal não decai. Bruno sugere utilizar outro suporte para visualizá-

la: o computador, ideia corroborada pela professora, já prevendo a utilização do período 

semanal da turma na sala de informática para realizar tal tarefa. Sobre o encontro com o autor, 

vale ressaltar a coerência da reflexão realizada por Jéssica: se a mulher é gigante, seu pai deve 

ser maior ainda, por isso não haverá espaço suficiente para recebê-lo na escola. Diante dessa 

constatação, a professora, provavelmente, percebe a necessidade de apresentar, através das 

fotografias presentes no livro, os autores e a ilustradora, explicitando que a pessoa convidada 

para o encontro é um homem “loiro, de óculos e de barba”. 

Após a explicitação sobre a elaboração do livro coletivo, que agregará diferentes gêneros 

textuais, uma criança manifesta, no último turno do evento, sua concordância com a ideia, 

imaginando que o autor também apreciará. Há, aqui, um destinatário e um interlocutor real 

para a produção e, portanto, um fim específico a ser concretizado pelo coletivo de alunos, 

sendo essencial a participação e a contribuição de cada um. 

 

3.3 PRÍNCIPE HERCULANO, O CHATO 
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Este evento reúne os três elementos que constituem o letramento: oralidade, leitura e escrita. 

Tendo a história “Príncipe Herculano, o chato” como temática, o episódio parte do desenho 

dos personagens, atividade já iniciada em oportunidade anterior. Além desse texto, outro 

caracteriza o início do evento: o refrão da música. A partir disso, a professora apresenta a 

proposta de produção textual espontânea sobre a história, descrita no terceiro turno, em 

conformidade com a didática de Grossi (1990), já que “cada um vai contar algumas ideias 

sobre o desenho” ou “escrever sobre a história do príncipe, sobre a música”. 

A proposição para a escrita espontânea relaciona-se ao processo de letramento e envolve a 

produção textual. Apesar de a maioria da turma aceitar a proposta, algumas resistências são 

manifestadas por Daiane e por Lucas. Mesmo assim, a professora mantém-se firme em seu 

propósito, incentivando a escrita das crianças, baseada na crença de que todas são produtoras 

de texto. Tal aposta conduz à ação desejada, já que Daiane, ao final do evento, apresenta à 

professora o texto produzido. 

 

1 P Quem lembra o que era isso? (Mostra a folha avulsa referente à página da história 
“Príncipe Herculano, o Chato”.) ... Vamos cantar uma parte da música? 

2 P  Agora vamos terminar esse trabalho... 
(Enquanto a professora distribui as folhas, cantam o refrão.) 

3 P Quase todo mundo terminou de desenhar e de pintar... agora cada um vai contar 
algumas ideias sobre o desenho... vai escrever sobre a história do príncipe, sobre a 
música... 

4 Daiane Ah... escreve no quadro, sora... 
5 P  Ué, por quê? Todo mundo aqui sabe escrever... 

(Enquanto escrevem, a professora circula entre as mesas, observando a produção dos 
alunos.) 

6 Yasmine Eu tô numa confusão, aqui, não consegui escrever toda a música... 
7 P  Por quê? 
8 Yasmine Porque é muito rápido... lê pra nós, sora... 
9 P  Tá certo. 

(A professora lê a parte da história que é o refrão da música.) 
10 P  A gente pode escrever também uma ideia assim, ó: “O príncipe era um chato”. 
11 Lucas Sora, escreve tu... 
12 P  Não... agora vocês vão pensar, vocês vão escrever... 
13 Diélice Eu sei mais ou menos escrever... 
14 P  Já sabe escrever sim, escreve bastante! 
15 Yasmine Por que que o príncipe era chato? 
16 P  Pois é... eu também não sei... isso não conta na história... 
17 OP  Por que vocês não perguntam isso ao Gustavo Finkler na terça-feira? 
18 P Boa ideia... vou anotar essa pergunta no caderno pra não esquecer: “Por que o príncipe 

Herculano era um chato?”. 
19 Jailton O que que ele fazia pra ser tão chato que as pessoas iam embora? 
20 P  Turma, alguém tem mais alguma pergunta pra fazer pro Gustavo? 

(Ninguém mais se manifesta.) 
(A professora continua passando entre as mesas e faz intervenções específicas na 
produção textual das crianças.) 
[...] 
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21 Yasmine Sora, ó, eu escrevi toda a história. (Entrega a folha.) 
22 P Que legal, Yasmine! 
23 Daiane Eu também escrevi... 
24 P Eu tô lendo aqui sobre o castelo... que bacana… 

(A professora recolhe todos os trabalhos.) 
 

A interação ocorrida entre Yasmine e a professora vale uma análise pormenorizada. A menina 

encontra-se no final do processo de alfabetização e lança-se o desafio de escrever toda a 

música. Depara-se, entretanto, com um obstáculo, pois não consegue acompanhar - através do 

registro escrito - o ritmo acelerado da canção que entoa e, então, solicita que a professora faça 

a leitura da letra, desencadeando mais uma situação relacionada ao processo de letramento. 

Ressaltamos, aqui, que a leitura do texto ocorreu quando houve uma necessidade percebida 

por uma aluna, não devido a uma iniciativa da professora. É justamente a leitura de 

determinado gênero textual, mediante a identificação e análise de suas características 

linguísticas e estruturais, que possibilita a produção de textos com funções comunicativas 

semelhantes. 

Após a leitura do refrão, a professora sugere, no décimo turno, a escrita de uma frase que 

ocasiona uma dúvida em Yasmine e em Jailton. Decorre daí uma situação bastante peculiar: o 

envolvimento da observadora participante, lançando uma ideia que acarreta em mais uma 

situação de letramento, já que a professora registra a “pergunta no caderno pra não esquecer”, 

evidenciando a função mnemônica da escrita. 

Mesmo partindo de uma proposta de produção textual espontânea, a professora realiza 

intervenções pedagógicas no que se refere ao letramento, incentivando a expressão escrita de 

todos os alunos. Essa crença no potencial de escrita das crianças pressupõe o alargamento da 

ideia de texto, já que a professora aceita produções distantes da forma convencional 

materializadas em distintos gêneros textuais. 

 

4 APONTAMENTOS FINAIS 

 

Cabe-nos, agora, retomar alguns aspectos significativos deste texto e apontar breves conexões 

entre os eventos analisados. 

Consideramos que o processo de letramento diz respeito aos variados usos sociais e escolares 

que fazemos da oralidade, da leitura e da escrita, mesmo que sejam distantes do sistema de 

notação alfabética. Procuramos, então, dar visibilidade aos efeitos produzidos pelas práticas 

de letramento - através da descrição e análise dos eventos - na constituição de sujeitos leitores 

e produtores de texto. 
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No primeiro evento, há um uso contextualizado da escrita, para um fim específico e 

comunicativo. Episódios dessa natureza não são alvo de explorações linguísticas exaustivas e 

possibilitam às crianças vivências em situações reais de comunicação, relacionadas 

intimamente ao enfoque do letramento. No que se refere aos outros eventos, as letras das 

canções merecem destaque como gênero textual e pressupõem, inicialmente, canais orais de 

comunicação que agregam, à prática pedagógica, a dimensão lúdica e corporal, através da 

dança. 

Diante disso, percebemos que, nos eventos transcritos, os gêneros textuais são apresentados 

através de seus suportes originais: o bilhete é entregue em uma folha avulsa e, posteriormente, 

colado em um caderno de avisos; o poema “A mulher gigante” é apresentado e lido a partir do 

livro que tem o mesmo título; o refrão da música “Príncipe Herculano, o chato” também é lido 

a partir do poema escrito no livro. 

Destacamos que o equilíbrio entre práticas de oralidade, de leitura e de escrita possibilitam 

múltiplas experiências de letramento, já que, em um mesmo evento, coexistem diferentes 

gêneros textuais, cada um adequado a uma determinada situação comunicativa. O último 

evento transcrito ilustra bem tal diversidade: os desenhos dos personagens da história e o 

refrão da música são um estímulo para a produção textual. No exercício desta, surge a 

necessidade da leitura de parte da narrativa e, também, do registro de uma pergunta a ser feita 

ao autor. 

Enfatizamos que as variadas interações das crianças com diferentes gêneros de material 

escrito não são dadas ao acaso ou ocorrem de forma espontânea, mas pressupõem um 

planejamento intencional por parte da professora e sua intervenção pedagógica explícita. 

Por fim, cabe-nos fazer uma referência ao processo de pedagogização do letramento 

visualizado nas práticas escolares. Trindade (2004, p. 137) alerta para o fato de que “[...] 

estamos conformando o letramento social, [...] renomeando alfabetizações em alfabetismos 

e/ou letramentos, ao criarmos situações que levem os/as alunos/as a fazerem usos de 

diferentes gêneros textuais e práticas discursivas na escola e fora dela”. Diante disso, ainda 

que os eventos descritos carreguem algumas aproximações com usos sociais da oralidade, da 

leitura e da escrita, é necessário termos clareza de que as descrições anteriormente realizadas 

resultam de práticas controladas e pedagogizadas e que tais processos são inerentes ao 

contexto escolar. 
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