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RESUMO
 
Neste artigo, discutimos um projeto de letramento desenvolvido com estudantes do Ensino Fundamental. O objetivo deste projeto foi
contribuir para o desenvolvimento de competências comunicativas dos discentes. Para tanto, nos embasamos nas ideias teóricas de
Kleiman (2008; 2005), Soares (2012; 2001), Oliveira, Tinoco e Santos (2014), Marcuschi (2008), entre outros. Na aplicação desta prática
de ensino em sala de aula, articulamos gêneros textuais, instrumentos didáticos e habilidades dos estudantes para promover atividades
de leitura e escrita que contribuem para a formação de sujeitos letrados, capazes de ler o mundo e de utilizar a escrita como uma prática
social. Também realizamos interações comunicativas, com reflexões sobre um problema presente no contexto social e escolar, o bullying.
 
Palavras-chave: Letramento. Projeto. Ensino.
 
 
RESUMEN
 
En este artículo, se discute un proyecto de letramiento desarrollado con los alumnos de Educación Secundaria. El objetivo de este
proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades comunicativas de los alumnos. Por lo tanto, embasamos en las ideias teóricas de
Kleiman (2008; 2005), Soares (2012; 2001), Oliveira, Tinoco e Santos (2014), Marcuschi (2008), entre otros. Al aplicar esta práctica
docente en el aula, articulamos género textual, la enseñanza de herramientas y habilidades de los alumnos para promover actividades de
lectura que contribuyen a la formación de sujetos alfabetizados, capaces de leer el mundo y utilizar la escritura como práctica social.
También realizamos interacciones comunicativas, con reflexiones sobre un problema presente en el contexto social y escolar, el bullyn.
 
Palabras clave: Letramiento. Proyecto. Enseñanza.
 

INTRODUÇÃO
Ler e escrever de acordo com as demandas sociais é condição importante para que o sujeito possa exercer sua cidadania de modo mais
ativo. Assim, além de ser alfabetizado, ele precisa ser letrado. Para que isso ocorra de modo mais efetivo, deve participar de práticas de
ensino que lhe propiciem o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita.
Os sujeitos estão expostos a diversas situações de letramento dentro e fora do espaço escolar. Todavia, é na escola que aprendem a ler,
a escrever e também podem ampliar o domínio dessas competências. Essa instituição, enquanto a principal agência de formação de
sujeitos letrados, precisa criar condições para que isso aconteça. Logo, as práticas de leitura e escrita desenvolvidas em sala de aula
devem considerar a dimensão social do uso da linguagem e os contextos nos quais o público que a frequenta está inserido.
Muitos estudos teóricos têm discutido a importância da escola no processo de letramento dos discentes. Entre esses estudos,
destacamos os de Kleiman (2008; 2005), o de Oliveira, Tinoco e Santos (2014) e os de Soares (2012; 2001). As discussões realizadas
nesses trabalhos demonstram a necessidade de elaborarmos propostas didáticas, na perspectiva do letramento, a fim de motivar o
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docente a fazer também a transposição de teorias para as atividades de ensino de leitura e escrita que propõem aos estudantes.
Diante desse contexto, neste artigo, apresentamos algumas reflexões teóricas sobre letramento e discutimos um projeto de leitura e
produção de texto desenvolvido com estudantes do sétimo ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Poeta José Sampaio,
localizado em Nossa Senhora do Socorro-SE. Esse projeto teve como objetivo contribuir para aprimorar competências comunicativas
desses discentes.
O artigo está dividido em três seções, além das considerações finais. Na primeira, apresentamos algumas discussões sobre o conceito
de letramento; na segunda seção, debatemos o ensino de leitura e escrita nessa perspectiva teórica; na terceira, tratamos da
metodologia de projetos de letramento; em seguida, apresentamos a proposta de ensino em análise e discutimos resultados obtidos com
sua aplicação em sala de aula.
 
1  BREVES REFLEXÕES SOBRE O CONCEITO DE LETRAMENTO
 
O termo letramento tem origem na palavra inglesa literacy que, traduzida para a língua portuguesa, significa “a condição de ser letrada”
(SOARES, p. 35), ou seja, daquele que sabe fazer uso competente e de modo regular da leitura e da escrita. Ainda segundo a autora,
este termo surgiu para explicar teoricamente um novo fenômeno que se evidenciou com a ampliação das práticas de leitura e escrita na
perspectiva sociocultural. A partir disso, houve a necessidade de diferenciar a aprendizagem da escrita e da leitura enquanto tecnologias
dos usos sociais dessas duas competências. 
 Diferenciando os processos de alfabetização e letramento, Soares (2012, p. 47), explica que aquela consiste na “ação de ensinar a ler e
escrever”; esta confere ao sujeito “o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas
sociais que usam a escrita”. Assim, as pessoas que são apenas alfabetizadas, aprendem o código linguístico, porém não conseguem ler
um texto para buscar informações de que precisam, nem, tão pouco, conseguem fazer uso da escrita para enunciar suas ideias e pontos
de vista. Em síntese, ser letrado não se restringe ao simples ato de decodificar e codificar de palavras. Significa conseguir responder, de
modo adequado, às demandas sociais que as práticas de leitura e escritas exigem em situações e contextos variados.
Vale ressaltar que assim como existem pessoas que são alfabetizadas e não são letradas, há também aquelas que participam de práticas
letradas antes de serem alfabetizadas. Isso ocorre, por exemplo, com a criança que tem acesso a interações de leitura antes de aprender
a ler por meio de contação de histórias. Dessa maneira, antes de iniciar o processo de alfabetização na escola, ela já está sendo letrada.
Esta instituição, como agência de formação de leitores e escritores deve contribuir para que tais práticas sejam ampliadas e
diversificadas.
Tayassu (2011) observa que o caráter cumulativo do letramento faz com que este seja um aprendizado não mensurável em um tempo
determinado. Isso porque, os sujeitos continuam envoltos em práticas de letramento dentro e fora da escola, durante e após a conclusão
do seu percurso escolar, o que colabora continuamente para a sua formação letrada. Em contrapartida, a alfabetização é um processo
escolar e, na opinião da autora, pode ser almejada dentro de um percurso temporal, com ponto inicial e ponto de término.
Diferenciar esses dois níveis do processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita torna-se importante na medida em que além de
alfabetizar, a escola tem que formar sujeitos letrados. Nesse sentido, Soares (2012) adverte que, embora sejam processos distintos,
alfabetizar e letrar são atividades indissociáveis e interdependestes no ensino-aprendizagem da linguagem escrita. A autora adverte que
a escola deve alfabetizar, letrando os estudantes. Para tanto, ela sugere que se propicie aos discentes o contato com um material escrito
de qualidade e que represente usos reais da escrita, inserindo-os em um ambiente letrado, no qual eles possam ter acesso a livros,
revistas e jornais, livrarias e bibliotecas.  
 
 
2 LER E ESCREVER NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO
 
            As práticas de leitura e escrita variam de acordo com as concepções teóricas a partir das quais os currículos escolares são
organizados. Por isso, além de assumir o papel de mediador de processos de letramento no espaço escolar, é aconselhável que o
docente de Língua Portuguesa situe sua prática pedagógica em teorias que considerem a dimensão sociocultural e histórica da
linguagem e os papéis desempenhados pelos sujeitos ao utilizá-la. Ao discutir propostas de ensino na perspectiva do letramento, Kleiman
(1995, p. 21) destaca dois modelos: o modelo autônomo de letramento e o modelo ideológico de letramento.
            O primeiro modelo, segundo a mesma autora, concebe a escrita como “um produto completo em si”, cuja interpretação está
deslocada do seu contexto de produção e restrita ao funcionamento do texto. Esse conceito de escrita não considera as interações e as
estratégias realizadas entre o leitor e o texto, além estabelecer uma dicotomia rígida entre oralidade e escrita, privilegiando esta última e,
por extensão, os sujeitos que são letrados. Como fator agravante neste modelo, Kleiman (1995) aponta o fato de ele atribuir aos próprios
sujeitos não letrados a responsabilidade pelo fracasso no uso da linguagem.
            O segundo modelo situa todas as práticas de letramento tanto na cultura como na estrutura de poder da sociedade. Defende
também que essas práticas variam de acordo com os contextos nos quais a linguagem é utilizada. Dessa maneira, o ensino da leitura e
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escrita em sala de aula deveria realizar-se por meio de um evento de letramento, ou seja, uma “atividade que envolve vários participantes
e mobiliza diferentes saberes em prol de interesses, intenções e objetivos individuais e metas comuns” (KLEIMAN, 2005, p. 23).
Amplia-se, com isso, o sentido dos atos de ler e escrever na escola, geralmente restrito à avaliação.
Nesse contexto, Maciel e Lúcio (2009) afirmam que desenvolver práticas de ensino na perspectiva do letramento significa propiciar aos
estudantes a construção de habilidades para uso da tecnologia da escrita de modo efetivo e competente. Isso implica propor atividades
de linguagem significativas, criando e recriando “situações que permitam aos alunos participar efetivamente de práticas letradas”
(KLEIMAN, 2005, p. 18). Logo, ler e escrever em sala de aula devem ser práticas contextualizadas, conservando a mesma dimensão
social, histórica e interacional que apresentam fora da escola.
Para aproximar as atividades de ensino dos contextos reais de uso da língua, Schneuwly e Dolz, (2004) recomendam um ensino baseado
em gêneros textuais orais e escritos. Segundo Marcuschi (2008, p, 155), gêneros textuais são “textos [...] que apresentam padrões
sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na
integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas”. Assim como regulam a utilização as atividades de leitura e escrita em
contextos extraescolares, o ensino dessas competências comunicativas também deve ser realizado por meio de gêneros e não somente
em tipologias textuais.     
Esse ensino propicia aos estudantes a leitura e a produção de textos autênticos, orientando-os a partir dos seguintes questionamentos: o
que ler e/ou escrever? Para quem ler e/ou escrever? Com qual finalidade o texto foi ou será escrito? Responder a essas perguntas faz
com que a função social da leitura e da escrita seja considerada no contexto escolar. Assim, os aprendizes conseguirão utilizar gêneros
textuais variados, de acordo com a situação comunicativa, os objetivos de produção dos textos e com seus interlocutores. Concordamos
com Soares (2001, p. 92) que letrar é levar o sujeito a desenvolver 
 
capacidades de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos – para informar ou informar-se para interagir com os outros, para imergir
no imaginário, no estético, para ampliar conhecimentos [...] habilidades de interpretar e produzir diferentes tipos de gêneros de textos;
habilidades de orientar-se pelos protocolos de leitura que marcam o texto ou de lançar mão desses protocolos, ao escrever [...]. 
 
Além de demonstrar a importância de alinharmos objetivos e habilidades no ensino de estratégias de leitura e escrita, a autora mostra
que ser letrado não é somente saber ler ou escrever, é dominar plenamente as duas competências. Por esta razão, a escola deve
desenvolver atividades de ensino voltadas para formar leitores capazes de compreender e produzir sentidos a partir dos textos que leem.
Leitores que sejam também enunciadores dos seus próprios discursos e não apenas espectadores ou analistas do discurso dos outros.
Sendo assim, o professor deve engajar os estudantes nas atividades de compreensão e produção de textos e planejar estratégias de
ensino que os levem a correlacionar seus conhecimentos prévios com as informações contidas nos textos e considerar aquilo que seus
interlocutores já conhecem sobre o tema, no caso da escrita. Isso possibilita que eles assumam papéis ativos no processo de
ensino-aprendizagem da leitura e da escrita.
Quanto à interação entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino, Kleiman (2005, p. 23) observa que, fora do contexto escolar, “as
práticas de letramento são essencialmente colaborativas”. Assim, é necessário que as atividades de leitura e escrita das quais os alunos
participam em sala de aula não sejam ações individuais e competitivas, mas ocorram em um espaço de aprendizagem coletiva, na qual
eles possam interagir uns com os outros, compartilhando conhecimentos e habilidades, visando à construção do saber por todos.
 
3 PROJETO DE LETRAMENTO: ATUALIZANDO METODOLOGIAS DE ENSINO
 
Com relação aos procedimentos de ensino de leitura e escrita na escola, o processo pode adotar várias metodologias, conforme os
objetivos de aprendizagem traçados para os alunos. Kleiman (2000 p. 238) sugere a organização de projetos de letramento. Na
concepção da autora, projeto de letramento constitui
 
um conjunto de atividades que 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 e a produção de textos que serão realmente lidos, em um trabalho coletivo de alunos
e professor, cada um segundo sua capacidade.
 
Analisando tal definição podemos constatar que essa metodologia pode contribuir para ressignificar as atividades de leitura e produção
de textos orais e escritos, tendo em vista que as transformam em práticas socioculturais, que possibilitam aos estudantes o
desenvolvimento de competências de linguagem para interagir e agir com outros sujeitos na sociedade.
Oliveira, Tinoco e Santos (2014) esclarecem que projeto de letramento não é uma metodologia nova. Ela foi recontextualizada para
redimensionar o ensino de Língua Portuguesa, que deixa de focalizar conteúdos abstratos para desenvolver um trabalho interdisciplinar a
partir de temáticas e de estudos de gêneros textuais variados. Gonçalves (2011) coaduna com tal ideia ao argumentar que o ensino por
meio de projetos de letramento cria situações de uso concreto da língua úteis para os discentes.
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 Kleiman (2008, p. 509) acrescenta que os projetos de letramento são importantes por mobilizarem “conhecimentos, experiências,
estratégias, recursos, materiais e tecnologias em situações concretas de uso da língua escrita de interesse do aluno”. Soares (2012)
concorda com isso, ao afirmar que as condições para o letramento demandam além do acesso a escolaridade, um ambiente próprio e
disponibilidade de materiais. Essa mobilização de saberes, experiências, habilidades dos alunos e também de materiais é fundamental,
pois colabora para o alinhamento entre as práticas de ensino, as necessidades de aprendizagem cada turma e o contexto específico de
cada escola.
Outra contribuição importante dos projetos de letramento é possibilidade de se trabalhar eventos de leitura e de escrita por meio de
temáticas que estão presentes nos espaços sociocultuais dos estudantes (OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2014). Assim, além de ler e
escrever gêneros textuais, eles podem fazer análises críticas de questões sociais e culturais com as quais convivem. Esta também é uma
recomendação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs, quando o documento propõe a abertura do espaço escolar para o trabalho
com temas relacionados à vida dos aprendizes, que lhes possibilitem conhecer situações na qual haja “valorização da possibilidade de
mudança como obra humana coletiva” (PCNs, 1997, p. 84). O objetivo é fazer da prática pedagógica uma ação transformadora.
 
3.1 Uma proposta de projeto de letramento escolar
 
 Diante dessas constatações elaboramos um projeto de práticas de leitura e produção de texto para estudantes que estão cursando o
sétimo ano do Ensino Fundamental II. Todavia, embora a proposta de ensino tenha sido elaborada para esse público-alvo, ela pode ser
aplicada, com os devidos ajustes, em outras etapas da educação básica, pois o conteúdo (leitura e produção de textos) e a temática
focalizados possibilitam isso.
 Entre as temáticas que poderíamos selecionar para focalizarmos as atividades de ensino, escolhemos o Bullying, porque não só
presenciamos atitudes dessa natureza no espaço escolar, como também ouvimos relatos de alunos que se evadiram da escola por
sofrerem bullying. Assim, o projeto em análise teve dois objetivos. Primeiramente, contribuir para o desenvolvimento e o aprimoramento
de competências comunicativas dos estudantes, conforme já dissemos. Depois, levá-los a refletir sobre as consequências do bullying
para suas vítimas, tanto dentro do contexto escolar quanto fora dele.
Trabalhamos com vários gêneros textuais para que os discentes pudessem diversificar suas práticas letras, como ocorre nos usos reais
da língua. Assim, durante o projeto eles leram: artigo de opinião, notícia e peças teatrais, produziram esta última e realizaram debate. O
projeto foi organizado nas seguintes etapas: (i) Apresentação do projeto; (ii) Leitura de artigo de opinião e de notícia; (iii) Debate sobre a
temática; (iv) Leitura de peças teatrais na biblioteca escolar; (v) Produção de peças teatrais; (vi) Encenação de peças teatrais.
Para cada uma dessas etapas, elegemos os seguintes objetivos de ensino: (a) Conhecer o projeto de ensino e negociar possíveis
ajustes; (b) Ler gêneros textuais sobre a temática do projeto; (c) Discutir em grupo sobre casos de bullying e realizar debate com a turma;
(d) Ler peças teatrais para conhecer a estrutura desse gênero textual; (e) Produzir peças teatrais para mobilização contra o bullying na
escola; (f) Encenar peças teatrais na escola.
            Na primeira etapa, apresentamos o projeto de letramento aos alunos e solicitamos as sugestões deles para alinharmos a proposta
às expectativas e necessidades da turma. Nessa etapa, organizamos os alunos em grupos e também lhes propusemos duas opções de
produção de texto para desenvolvermos na etapa final: elaboração de campanhas contra o bullying por meio de anúncios publicitários ou
encenação de peças teatrais. A maioria das equipes de trabalho escolheu a segunda alternativa.
            Na segunda etapa, selecionamos o artigo “Bullying. Não tem a menor graça” (revista “Atrevida”, nº 126), contido no livro didático
de Língua Portuguesa adotado na turma, “Português linguagens, 7ºano”, cujos autores são Cereja e Magalhães (2012) e a notícia sobre
cyberbullying, “Pesquisa mostra o lado perverso das redes sociais para usuários adolescentes”, publicada na página virtual do jornal “O
Globo”. A leitura desses textos possibilitou aos alunos a ampliação de seus conhecimentos prévios sobre esses temas e contato com
depoimentos de adolescentes que foram vítimas de bullying na escola e nas redes sociais virtuais. 
            Na fase seguinte, os conhecimentos elencados na fase de leitura foram compartilhados em dois momentos. Realizamos uma
discussão em grupos e depois ampliamos essas discussões em um debate deliberado. Aqui, os aprendizes tiveram oportunidade de
desenvolver habilidades tais como construção e negociação de argumentos e respeito aos argumentos do outro; domínio da oralidade
em público. Foi uma das etapas bastante enriquecedora, pois ao mediarmos o debate, questionamos pontos de vistas da turma e
levamos os discentes a refletir sobre as consequências de atitudes de bullying para as vítimas.
            A quarta etapa englobou atividades transitória entre as práticas de leitura e de produção de texto. Isso porque os discentes leram
peças teatrais para conhecer como esse gênero literário é estruturado e, consequentemente, produzirem seus textos na penúltima etapa.
Para desenvolvermos essa atividade, selecionamos seis peças no acervo da biblioteca: “Hoje tem espetáculo: no país do prequetés” e
“Pluft, o fantasminha” de Machado (2001; 2002); “O fantástico mistério de Feiurinha”, de Bandeira (2001); “O Judas em sábado de
Aleluia”, de Pena (2003); “O santo e a porca”, de Suassuna (2003) e “O macaco malandro, de Belinky (2001). Cada grupo escolheu e leu
uma dessas peças. Essa leitura, no entanto, são se restringiu apenas a análises das características do gênero textual. Paralelo a isso,
percebemos que a turma realizou leitura de fruição dos textos literários e os membros de cada grupo comentavam entre si ações e
desfecho dos enredos. Outra atividade realizada nesta fase foi a produção de fantoches para encenação dos textos produzidos por duas
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equipes.
Na quinta etapa os estudantes produziram suas peças teatrais para conscientizar os colegas sobre as consequências de ações de
bullying na escola. Orientamos a turma a produzir textos que demonstrassem o constrangimento pelo qual as vítimas de bullying passam
e transmitissem uma mensagem para seus expectadores de que esse comportamento não é benéfico e deve ser evitado dentro e fora da
escola. A intenção foi sensibilizar tanto os autores da peça quanto aqueles que assistissem à encenação.
Na sexta etapa, a encenação de peças teatrais das peças produzidas pelos alunos ocorreu de dois modos distintos, uns grupos optaram
em representar as personagens criadas por eles, outros produziram fantoches, orientados por nós, para apresentar suas produções
textuais. Nessa culminância do projeto, a turma reuniu o lúdico do teatro de fantoches a imaginação criadora do texto literário para
demonstrar aos colegas o que aprenderam sobre a temática nas atividades de leitura e escrita realizadas no projeto.
 
3.2 Análise de resultados do projeto de letramento
 
Durante essas práticas de ensino, conseguimos desenvolver estratégias de letramento que mobilizaram habilidades que os alunos já
tinham e também contribuíram para o desenvolvimento de novas habilidades, como analisar pontos de vista, argumentar e se expressar
na modalidade oral e escrita da língua. Essas estratégias compuseram eventos de letramento. Logo, a turma não leu e escreveu apenas
para ser avaliada, mas para se informar, conscientizar os colegas e produzir conhecimentos, como faz fora da escola.
Além disso, para construirmos um ambiente de letramento na escola selecionamos materiais e instrumentos didáticos. Como vimos na
segunda etapa, otimizamos as atividades de leitura do livro de Língua Portuguesa, pois os discentes leram um texto deste material
didático com finalidades e objetivos próprios do seu contexto de aprendizagem e não somente para responder ao roteiro proposto pelos
autores do livro. Em síntese, redimensionamos o objetivo de leitura deste texto em nossas atividades em sala de aula. Também fizemos
isso com os livros disponíveis no acesso da biblioteca escolar, ao selecionarmos várias peças teatrais para que os grupos de estudantes
lessem e realizassem seus trabalhos.
Propiciamos à turma a leitura de gêneros textuais diversos, entre os quais os alunos tiveram a oportunidade de produzir um, a peça
teatral. Constatamos na realização dessa prática a finalidade do teatro na escola de “envolver o aluno das mais diversas maneiras, com
sensibilidade, expressão e conhecimento, relacionando-o com o aprendizado multidisciplinar” (GRANERO, 2011, p. 117). Todo esse
percurso construiu um espaço de aprendizagem colaborativa, na medida em que as atividades foram realizadas em grupos cujos
componentes compartilharam seus conhecimentos prévios e interagiram com outras equipes, produzindo novos saberes coletivamente.
Nesse contexto, podemos afirmar que os objetivos elencados no planejamento para cada etapa do projeto foram alcançados de modo
satisfatório. Os estudantes conseguiram ler e produziram gêneros orais e escritos sobre a temática em discussão. Selecionaram
informações, analisaram depoimentos e pontos de vista sobre bullying, construíram e desconstruíram argumentos. Estudaram estrutura
de gêneros sem roteiro pré-determinado, mas conseguiram demonstrar o aprendizado dessa leitura em suas produções textuais.
Para ilustrar esses resultados, analisaremos na subseção a seguir a primeira versão de uma das peças teatrais produzida por uma das
equipes. Nessa análise abordaremos três critérios: (i) atendimento à proposta de produção textual; (ii) tratamento da temática (bullying);
(iii) desenvolvimento do gênero textual proposto.
 
Atividade: Produção de peça teatral
 
Tema: Bullying na escola
 
Personagens:
Lucas - Quem vai sofrer o bullying
Thiago - Quem vai praticar o bullying
Marcelo - Quem vai praticar o bullying
Antônio - Protetor de Lucas
Zé - Diretor da escola
 
Ações: Lucas entra em cena (em seguida entra em cena Thiago e Marcelo)
 
Thiago - Aê bolão!
Marcelo - Bolão de canhão, você fez o deve de matemática?
Lucas - Fiz, mas não vou emprestar nada para vocês!
Thiago - Bolão [...] se você não emprestar vai rolar doideira entre nós...
(Antônio entra em cena)
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Antônio - Rapazes, eu não acho certo vocês ficarem praticando bullying com os outros.
Marcelo - Tá achando ruim?
Antônio - Tô, porque vocês estão apelidando meu amigo.
Thiago - É melhor você calar a boca ou você e bolão vão levar uma surra.
Antônio - Não tenho medo de vocês!
 
(Antônio sai de cena)
 
Thiago - Você vai emprestar ou não?
Marcelo - É seu amigo já foi embora.
 
(Antônio volta com o diretor da escola)
 
Diretor - Quem é que está apelidando Lucas?
Antônio - Thiago e Marcel, que além de apelidar tão ameaçando bater nele, se ele não     emprestar o dever de matemática.
Diretor - Thiago e Marcelo, para a minha sala. Vou dar suspensão de uma semana nos dois.
Antônio - Bem feito!
Diretor - Espero que isso não aconteça nunca mais!
 
            A leitura dessa primeira versão da peça demonstra um projeto de texto bastante claro, que embora ainda precise de algumas
reformulações para atingir de modo mais conciso sua finalidade, atende à proposta de produção. Os discentes se preocuparam não
apenas em produzir o texto, mas também em atender aos critérios propostos. Escreveram uma peça que não somente contextualiza o
problema discutido no projeto de ensino, como também aconselha os colegas a não cometerem atos iguais a esses. É um projeto de
texto com grandes possibilidades de amadurecimento em processos de reescrita.
O tratamento da temática proposta foi bem desenvolvido no comportamento de alguns personagens. Vemos, ainda, nas falas delas o uso
de informações dos textos lidos pelos discentes. Isso, entretanto, não foi realizado como uma simples transposição. Os autores deste
texto teatral conseguiram fazer uma releitura dos depoimentos que leram sobre bullying e transformaram essa realidade desumana em
cenas literárias. Podemos observar que a peça concentrou-se mais nas ações dos agressores e enfatizou pouco as sensações das
vítimas. Ela quase não tem voz no texto. Seria interessante, o grupo ter demonstrado, na peça, o que as pessoas que sofrem bullying
sentem e incentivado também a autodefesa. As falas do diretor, assim como, sua punição para os alunos também carecem de
reformulações, pois ele só focaliza os agressores e não conversa com os demais estudantes sobre a gravidade desse problema. Essas
questões podem ser solucionadas também com reescritas textuais.
Com relação ao atendimento ao gênero textual proposto, o texto apresenta elementos característicos de uma peça teatral. Embora não
haja descrição ou citação do cenário, os autores iniciam sua produção textual com a lista das personagens e demarcam as ações delas
no desenvolvimento da história. As falas das personagens também estão organizadas de acordo com a estrutura do gênero textual; há
marcação da entrada e da saída do personagem Antônio de cena. O trabalho da linguagem nessas falas também observou o estilo das
peças teatrais lidas pelos alunos, que são textos escritos com frases curtas.
Além disso, o grupo demonstrou que estava atento ao emprego da linguagem neste gênero, uma vez que utilizou a variedade linguística
adequada a cada personagem. Isso pode ser constato se compararmos a fala dos garotos com a do diretor, enquanto Thiago, Marcelo e
Antônio usam termos informais (Marcelo – Tá achando ruim?/ Antônio – Tô [...],/Thiago – É melhor calar a boca [...]) o diretor tem uma
linguagem mais formal (Diretor - Quem é que está apelidando Lucas?). Por fim, poderíamos sugerir aos autores do texto o acréscimo de
uma cena de encerramento, já que o término na fala do diretor deixa a peça sem finalização. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 
            O ensino de leitura e escrita na perspectiva do letramento é fundamental para formarmos leitores/escritores proficientes. Como
vimos nas discussões apresentadas nas seções anteriores não é suficiente ensinar a ler e escrever. Precisamos auxiliar os discentes a
aprenderem a fazer uso dessas competências de acordo com as demandas dos contextos sociais nos quais eles transitam fora da
escola. Isso implica considerar importância da leitura e a escrita não apenas dentro, mas principalmente fora da escola. Requer, ainda,
ensinar os estudantes a serem analistas do discurso do outro e autores dos seus discursos.
Essa não é uma tarefa simples, tendo em vista as peculiaridades e as demandas de cada contexto de ensino. Contudo, o docente,
enquanto mediador do processo de ensino-aprendizagem, pode, alinhando teoria e prática, recorrer a variados recursos pedagógicos e
habilidades dos discentes para auxiliá-los a desenvolver habilidades de leitura e de escrita. Nessa perspectiva, o projeto de letramento
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mostra-se uma metodologia de ensino bastante proveitosa por conseguir envolver os estudantes em eventos de letramento que colabora
para aprimorar competências de linguagem. Contribui também para que a escola cumpra sua função de formar leitores e escritores
proficientes.      
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