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Projetos de Letramentonaescolar II: o que é? Como se faz? Como 

desenvolver um projeto de letramentonaescola? 

 

1 - Introdução e justificativa 

 

 A abordagem dos gêneros textuais no ensino de língua apresenta 

grandes avanços no contexto escolar, porém o trabalho com a leitura  e a 

escrita é, ainda, um desafio para os professores, principalmente os da área 

da língua portuguesa. 

 O trabalho com gêneros em sala de aula teve um grande impulso a 

partir da constituição dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), o 

surgimento de material teórico e vários referenciais voltados para o trabalho e 

pesquisa dos gêneros, direcionando a reorganização dos currículos escolares 

para um viés mais discursivo, voltado para atividades com gêneros textuais 

diversos e para práticas de letramentos. 

 Dessa forma, a visão discursiva da linguagem, que baliza em grande 

parte esse movimento, compreende o gênero como uma forma de ação 

social (BRONCKART, 2009) e defende que ensino nas aulas de língua 

objetive o trabalho com textos na busca da ampliação dos letramentos dos 

alunos, afetando sua forma de ser e estar no mundo. 

 As atividades de linguagem, dessa forma, não podem estar 

dissociadas das práticas sociais nas quais os alunos estão inseridos ou das 

quais farão parte. O que muitas vezes acontece em abordagens tradicionais 

é um enfoque sobre a língua (geralmente por meio da metalinguagem) e não 

uma ênfase dos usos sociais, historicamente situados.  



 Os PCN (1998) propõem um eixo norteador para os professores 

trabalharem deforma reflexiva sobre a língua: USO – REFLEXÃO – USO. Isto 

é, deve-se partir do uso,de atividades com textos reais, adequados aos 

interesses dos alunos e aos objetivosdidáticos dos professores; para então 

promover uma reflexão de uso da linguagem pormeio de leitura e produção, 

além refletir sobre as práticas de análise linguística queresultam em uma 

apropriação mais consciente da linguagem. Essas abordagens 

coadunamcom o conceito proposto por Kleiman (2000) de Projetos de 

Letramento.Conforme esclarece a autora, Projeto de Letramento "é um 

conjunto de atividadesque se origina de um interesse real na vida dos alunos 

e cuja realização envolve o uso da escrita,isto é, a leitura de textos que, de 

fato, circulam na sociedade" (KLEIMAN, 2000, p. 238). Nessaperspectiva, a 

produção de textos orais e escritos são fruto de um trabalho coletivo de 

alunos eprofessor, cada um segundo sua capacidade. 

 Os Projetos, portanto, devem ter um objetivo partilhado entre todos 

osparticipantes e, ao final, é importante que haja um “produto” como 

resultado do trabalho desenvolvido, havendo, ainda, a necessidade de 

circulação social desse produto. 

 É de fundamental importância que o professor em formação inicial- 

alunos do curso de Letras da UFG -, deva ter contato com diferentes eventos 

deletramento em sua formação.  No projeto das Práticas como Componente 

Curricular desenvolvido no ano de 2018, propósito foi o de aproximar o 

discente das práticas escolares existentes para quereconhecesse e 

compreendesse as dinâmicas educacionais que ali ocorridas. O intuito não foi 

decriticar a escola ou o professor, mas aprender, a partir de observação de 

possíveis projetosde letramento existentes e contato com os docentes. 

 Assim, a partir das concepções apresentadas acima e dos resultados 

obtidos a partir da realização da PCC em 2018, consideramos relevante a 

realização de uma segunda PCC em continuidade à primeira, a fim de 

oportunizar aos alunos a realização de projetos de letramento em unidades 

escolares. Elencaremos, a seguir, osobjetivos da proposta de Prática como 

Componente Curricular que apresentamos para 2019. 

 

2 –Objetivos 



 

Em função das discussões supramencionadas, os objetivos desta PCC 

são: 

- refletir sobre a construção de projetos no ensino de linguagens em prol do 

letramento; 

- elaborar projetos de letramento, projetos pedagógicos integrados ou 

projetos de trabalho; 

- conhecer conceitos e teorias que fundamentam o trabalho do professor; 

- refletir sobre o trabalho docente por meio da perspectiva dos Estudos 

doLetramento e da visão do ensino de Língua Portuguesa numa 

perspectivadiscursiva. 

 

3 – Metodologia 

 

A metodologia utilizada para esta segunda fase será de pesquisa-ação 

em que os sujeitos envolvidos, a partir das reflexões feitas sobre a realidade 

escolar, pensarão em projetos, cujas ações possibilitem ou possibilitariam 

ações educativas em prol do letramento considerando às necessidades 

coletivas já investigadas na primeira parte. Seguindo os preceitos de Franco 

(2005) para levar em consideração a práxis social como eixo condutor da 

construção do conhecimento pautada na intersubjetividade. Pressupondo 

flexibilidade de procedimentos para, assim, criar uma espiral dialógica entre 

planejamento, ação, reflexão, pesquisa, ressignificação, replanejamento. 

 Esta PCC também pressupõe o (com)partilhar de experiências, de 

sorte que, mesmo alunos que não participaram da primeira etapa, poderão 

participar para compor projetos e partilhar suas experiências com o grupo. 

 

4. Cronograma de atividades da PCC 2019  

 

Serão organizadas da seguinte maneira: 

 

a) Abril/Maio – 29/04 a 02/05 - Inscrições na PCC: Encontro “Oficina de 

Projetos”; 

b) Junho - Orientação por e-mail dos objetivos das leituras selecionadas: 



01 de maio a 18 de maio - Leituras obrigatórias para a PCC 

21 de maio a 25 de maio  - Semana da PCC: Momento de coleta de dados 

naescola – observação dos eventos de letramento; 

c) Junho e julho - Coleta de dados na escola –entrevista com 

professores; 

d) Agosto e setembro: Organização dos dados; 

e) 01 de outubro: Entrega do Projeto com registros e relatos de 

experiência e/ou artigos. 
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