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RESUMO

Pensar em leitura e escrita nos faz refletir sobre as inúmeras possibilidades e estratégias que podem
ser trabalhadas em sala de aula. Diante disso, o presente trabalho traz uma discussão acerca da
contribuição do letramento literário e práticas de leitura e escrita no Ensino Fundamental com o
objetivo de proporcionar uma aprendizagem cada vez mais significativa, destacando a importância do
hábito de ler desde os anos iniciais da escola, tendo o professor como o mediador desse processo.
Os procedimentos metodológicos delinearam-se em revisão bibliográfica e reflexão da prática
pedagógica durante as aulas de Língua Portuguesa. Como resultado investigativo, verificou-se a
contribuição do letramento literário como metodologia de ensino, resultando na formação de leitores
capazes de interpretar o que de fato estão lendo.

Palavras-chave: Ensino. Leitura. Escrita. Letramento.

ABSTRACT
Thinking about reading and writing makes us think about the many possibilities and strategies that can
be worked out in the classroom. Therefore, the present work presents a discussion about the
contribution of literary literacy and reading practices in primary education with the aim of providing an
increasingly meaningful learning, highlighting the importance of the habit of reading since the early
years of school, teacher as the mediator of this process. The methodological procedures were
delineated in a bibliographical review and reflection of the pedagogical practice during the Portuguese
Language classes. As an investigative result, we verified the contribution of literary literacy as a
teaching methodology, resulting in the formation of readers capable of interpreting what they are
actually reading.

Key-words: Teaching. Reading. Writing. Literacy.

RESUMEN
Pensar en la lectura e la escrita nos hace reflexionar sobre las innumerables posibilidades y
estrategias que pueden ser trabajadas en el aula. En este sentido, el presente trabajo trae una
discusión acerca de la contribución del literal y las prácticas de lectura en la enseñanza fundamental
con el objetivo de proporcionar un aprendizaje cada vez más significativo, destacando la importancia
del hábito de leer desde los años iniciales de la escuela, profesor como el mediador de ese proceso.
Los procedimientos metodológicos se describen en la revisión de la literatura y la reflexión de la
práctica docente de las clases de portugués. Como resultado investigativo, se verificó la contribución
del literal literario como metodología de enseñanza, resultando en la formación de lectores capaces
de interpretar lo que de hecho están leyendo.

Palabras clave: Enseñanza. La lectura. La escrita. Literacidad.

INTRODUÇÃO

As questões que envolvem a prática da leitura e da escrita, ainda que amplamente discutidas ao
longo do tempo em diversas pesquisas, – sobretudo nas áreas da Educação e da Linguística –
parecem ser recentes, dada a quantidade de pesquisas sobre tal temática, o que ocorre em função da
importância dessas práticas para a efetiva atuação do sujeito em seu meio social. Os diversos
estudos que se voltam para tais práticas, de um modo geral, têm delimitado seus objetivos sob
diversos aspectos, os quais vão desde a conduta docente até os modos de recepção dos discentes
em sala de aula. Essa amplitude de objetos de estudos que envolvem tal temática cede espaço para
olhares multifacetados, considerando-se os diversos aspectos sobre os quais podemos discorrer
quando a ação de ler e escrever tornam-se foco de investigação.
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Como o espaço de sala de aula é o lugar, por excelência, onde ocorre o desenvolvimento da leitura e
da escrita, elegemos esse contexto para desenvolver este artigo, cujo objetivo é apresentar um relato
de experiência acerca de uma vivencia pedagógica realizada em uma turma do Ensino Fundamental
de uma escola pública em uma cidade do agreste alagoano para, a partir disso, suscitar uma reflexão
sobre as contribuições do letramento literário em práticas de leitura e escrita nesse nível de ensino.

LETRAMENTO LITERÁRIO E PRÁTICAS DE ESCRITA

Estudiosos da área de linguagem e da educação têm, ao longo dos tempos, demonstrado interesse
em compreender a prática da leitura como também a da escrita no âmbito social, compreendidas
como letramento, o que pode ser definido como o “resultado da ação de ensinar e aprender as
práticas sociais de leitura e escrita. O estado ou condição que adquire um grupo social ou um
indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais” (SOARES,
2000, p. 39).

Por se tratar de uma prática social, os estudos sobre o letramento têm se voltado para reflexões sobre
os diversos aspectos e esferas onde a leitura e a escrita estão presentes. Street (1984, p. 97), por
exemplo, concebe o letramento como “um processo social no qual tecnologias particulares
socialmente construídas são utilizadas dentro de uma estrutura social particular para propósitos
específicos”. Nesse sentido, os vários contextos sociais nos quais os sujeitos circulam requerem
essas diferentes formar de ler e escrever. Entre as diversas formas de ler e escrever, está aquela que
nas quais as práticas se voltam para o texto literário. Para Cosson (2006), esse tipo de letramento
está envolto a singularidades que abrangem vários aspectos, que vão desde a escolha da obra a ser
lida até a compreensão dos caracteres que envolvem o processo de escritura. Sob esse aspecto,
Carvalho (2011, p. 70-1) afirma que

tornar-se letrado, ou formar-se leitor, é aprender sobre autores, seus modos
de pensar, intenções, interlocutores, ideias e valores; é aprender sobre
gêneros, sobre a forma pela qual os textos se organizam, a partir do título,
obedecendo a certas convenções, e desdobrando-se parágrafo por parágrafo
para exprimir ideias. É principalmente aprender a dialogar com os autores,
refletindo sobre o que eles nos dizem e comparando as suas com as nossas
ideias.

Na sala de aula, portanto, esse tipo de letramento pode contribuir para o incentivo à leitura, pois a
prática do letramento literário contribui sob variados aspectos. É importante destacar que o papel da
escola é promover a formação intelectual do aluno para que ele possa conviver de modo satisfatório
em seu meio social. Nesse sentido, consideremos que

é nas práticas sociais, em situações linguisticamente significativas, que se dá
a expansão da capacidade de uso da linguagem e a construção ativa de novas
capacidades que possibilitam o domínio cada vez maior de diferentes padrões
de fala e de escrita (BRASIL, 1998, p. 34).

Sendo assim, compreendemos que há diversas formas que podem ser estabelecidas, para que, na
sala de aula, sejam desenvolvidas as práticas de leitura e da escrita. E o letramento literário pode se
configurar como uma delas. É importante destacar que existem algumas metodologias que são
aplicadas em sala de aula com o objetivo desenvolver a leitura e a escrita a partir da perspectiva do
estímulo, quando são utilizados alguns aspectos, destacando-se a forma como determinado texto
literário foi produzido. Torna-se, portanto, uma forma interessante e proveitosa e nesse caso, através
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do letramento literário, um trabalho que desperte a curiosidade e o interesse dos alunos, não apenas
na leitura, como também na escrita. Em se tratando de literatura, Cosson (2014, p. 47) afirma que ela
é

uma linguagem que compreende três tipos de aprendizagem: a aprendizagem
da literatura, que consiste fundamentalmente em experienciar o mundo por
meio da palavra; a aprendizagem sobre a literatura, que envolve
conhecimentos de história, teoria e crítica; e a aprendizagem por meio da
literatura, nesse caso os saberes e as habilidades que a prática da literatura
proporciona aos seus usuários. (COSSON, 2014, p. 47).

Sendo assim, a literatura é antes de tudo, arte, emoção, sentimento que representa o homem, a vida
por meio da palavra. Essa mistura de imaginação e realidade agrada tanto as crianças quanto os
adultos. Por essa razão Machado (2002, p.38) adverte que

não explorar a literatura desde cedo com as crianças é uma tolice, pois
permite que a criança adquira o gosto pela leitura podendo viajar de diversas
maneiras para infinitos lugares, dando margem a imaginação das crianças.
Portanto para que as crianças em iniciação hoje e para que os adultos de
amanhã tenham gosto pela leitura, é preciso iniciar desde cedo à leitura, tanto
em casa nas famílias.

Iser (1996) aborda que a literatura é a construção subjetiva de realidades intersubjetivas. Neste
sentido, (re)pensar o papel da leitura, neste caso o da literatura, é pensar a forma como nós seres
humanos estamos nos relacionando e se construindo reciprocamente. E nessa (re)construção é que
cada vez mais nos humanizamos, por isso é tão importante o papel da escola como mediadora entre
a leitura literária e o desenvolvimento dos sujeitos, que também se dá por meio da escrita. Os
aspectos inerentes ao letramento literário podem contribuir de forma significativa para a constituição
da condição letrada dos sujeitos, o que pode ocorrer a partir de um conjunto de ações padronizadas
as quais podem ser desenvolvidas na sala de aula a partir da condução do professor. Assim, escolher
um livro, pesquisar sobre o autor, situar a obra em determinado contexto histórico no qual a ela foi
escrita, além de aprimorar a leitura, pode contribuir para o estímulo à escrita. A esse respeito, Cosson
(2007) sintetiza essas ações em três categorias. Segundo o autor, o letramento literário situa-se sob
três aspectos: sobre a literatura, através da literatura e sobre a literatura. Nessa última, podemos
associar a aprendizagem e o estímulo à escrita, pois ao discorrer-se sobre os diversos aspectos nos
quais o texto se constituiu pode-se estimular a escrita de outros textos.

A EXPERIÊNCIA COM O LETRAMENTO LITERÁRIO

Para concretização deste trabalho, houve a realização de uma prática pedagógica com alunos do
ensino fundamental de uma escola da rede pública de ensino no agreste alagoano em uma
experiência do componente curricular Estágio Supervisando III, em um curso de licenciatura em
Letras-Português a distância do Instituto Federal de Alagoas. A prática pedagógica ocorreu em cinco
etapas, sendo cada uma composta de duas aulas com duração de 50 minutos cada.

Iniciamos a experiência com um diálogo com a professora colaboradora, titular da disciplina, sobre a
importância do letramento literário no ensino de Língua Portuguesa. Após o diálogo, apresentamos a
proposta de trabalho o acesso a obra a ser utilizada na experiência: “Histórias de Alexandre”, da
autoria do escritor Graciliano Ramos. Os alunos teriam acesso a obra a partir de dois gêneros
distintos, o filme e o texto impresso. Para esse momento inicial, utilizamos o primeiro momento, as
duas primeiras aulas, para a exibição do filme. Durante a exibição houve alguns questionamentos
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referente à escolha do mesmo, o que foi justificado pela possibilidade de acesso em dois gêneros
distintos, ser de um autor contemporâneo da cidade e ser uma narrativa passível de ser reconstruída
como proposta de produção textual.

Na segunda etapa iniciamos as atividades relacionadas ao letramento literário. A proposta
desenvolvida com os alunos foi a criação de um fotorrelatório sobre o escritor Graciliano Ramos que
consistiu em apresentar, descrever e relatar as impressões sobre o filme e o primeiro capítulo do livro.
A imagem escolhida para a abertura do fotorrelatório foi uma imagem do escritor Graciliano Ramos
quando prefeito da cidade de Palmeira dos Índios- AL, cidade natal do autor e onde se situa a escola
na qual se realizou a experiência. Entre algumas discussões envolvidas na atividade proposta foram
levantadas questões sobre as atividades do escritor que, na época, já era escritor de contos,
narrativas e livros. Esse procedimento já se configura como partícipe do letramento literário, no qual a
experiência se constituiu em aprender a partir da literatura, pois o estímulo para a escrita se iniciou
quando os alunos tomaram conhecimento da grandeza da obra do escritor e que o mesmo era
conterrâneo. Depreendemos, então, que os diversos aspectos no qual a obra se circunscreve, e que
faz parte do letramento literário, ocupa lugar de destaque na aprendizagem da leitura e da escrita.

Na ocasião fizemos a leitura da fotografia, em seguida apresentamos em aula a biografia de
Graciliano Ramos, solicitando aos alunos a escrita de uma legenda biográfica para a fotografia, para
que, dessa forma, conseguíssemos desenvolver uma atividade de pesquisa e criação livre para o
texto-legenda da fotografia apresentada. As produções dos Fotorrelatórios atenderam ao propósito do
gênero ao qual pertence; os alunos criaram narrativas biográficas, apresentando vários aspectos da
vida do escritor ao passo que demonstraram interesse em apresentar seus textos, o que denota o
interesse em tê-los produzidos.

No terceiro momento, houve a socialização de alguns fotorrelatórios. Em seguida apresentamos outro
trecho da obra, “Primeira Aventura de Alexandre”. Em seguida, conduzimos a leitura oral pelos alunos
e após, refletimos sobre a importância do hábito da leitura na vida escolar. Fizemos alguns
comentários da vida do autor do texto e identificamos, nessa aula, que a reflexão sobre o contexto da
obra é um importante recurso do letramento literário.

A respeito da composição texto utilizado na experiência, identificamos que sua tessitura se adequa ao
público com o qual realizamos a atividade. Isso nos pareceu um ponto positivo, pois a presença de
palavras simples, bem como construções sintáticas elementares, além de servir de modelo para uma
produção da mesma natureza, permitiu que os alunos se sentissem encorajados para produzir seus
textos.

Na sequência da atividade, propomos a produção de um texto narrativo que pudesse dialogar com a
criação de Graciliano Ramos, a partir da frase motivadora “No sertão do Nordeste vivia antigamente
um homem cheio de conversas...” A partir daí os alunos produziriam textos que tratassem de pessoas
da região, com seus costumes e tradição. Nesse diálogo intertextual com o texto de Graciliano
Ramos, objetivamos identificar a percepção dos alunos em relação contexto em que atua, ou seja,
como eles se percebem e como seus pares são por eles percebidos.

Na quarta etapa continuamos com os comentários referentes às criações solicitadas na aula anterior,
do texto narrativo, em seguida apresentamos questões relacionadas aos conceitos e os objetivos da
criação de uma narrativa em gêneros, como o causo, a fim de desenvolver a capacidade de
“contação” de histórias. Nessa atividade, além de os alunos terem acesso a aspectos da cultura de
seu povo, participaram do movimento de escuta, o qual integra letramento literário, pois saber ouvir e
processar as informações fazem parte da cultura letrada.

Na quinta e última etapa, apresentamos um texto do escritor Graciliano Ramos, em forma de
manuscrito, intitulado “Paulo Honório”, do romance São Bernardo”, o segundo escrito pelo referido
escritor. Foi uma interessante experiência com os alunos, talvez a mais significativa no processo de
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estímulo à produção textual. Pelo fato de os alunos já terem conhecimento do renome do autor,
identificar no manuscrito, rasuras, reescritas e incorreções, encorajou-os a olharem para seus textos
como um processo de escritura passível de refacções. Esse fato foi determinante para um trabalho
eficaz de intervenção no processo de escrita. Identificamos que não houve resistência, por parte dos
alunos, em aceitar os desvios como integrantes do processo de escrita. Assim, nesse contexto,
abordamos questões de grafia de várias palavras, o processo de criação do autor, comentamos a
reforma ortográfica, seus valores e suas repercussões no nosso nosso país. Ainda solicitamos uma
produção textual sobre a história das reformas da ortografia, em breve panorama. Nesse sentido, a
produção escrita foi motivada a partir do intercruzamento de linguagens, ou seja, a da linguagem
audiovisual e a linguagem verbal.

Assim, consideramos importante desenvolver a leitura no ensino fundamental, pois, como parte do
letramento literário, ela pode ser tida como uma das formas mais importantes de contribuir para a
formação dos alunos integrantes desse nível de ensino. É de grande relevância começar a trabalhar a
leitura nos anos iniciais, pois é na infância que será dado início aos primeiros passos para que
aquelas crianças se tornem cidadãos críticos, ativos, conscientes de seus papeis para conviverem em
diversos tipos de sociedade, ou seja, é uma base para ações futuras.

Durante o processo de armazenagem da leitura coloca-se em funcionamento
um número infinito de células cerebrais. A combinação de unidade de
pensamentos em sentenças e estruturas mais amplas de linguagem constitui,
ao mesmo tempo, um processo cognitivo e um processo de linguagem. A
contínua repetição desse processo resulta num treinamento cognitivo de
qualidade especial. (CARLETI, 2007, p.2)

Portanto, é através da leitura que podem ser descobertos vários tipos de habilidades, entre elas
estão: criatividade, linguagem, ampliação de vocabulário e o envolvimento de viajar no mundo da
imaginação praticando o pensamento, e desperta sentimentos e emoções. Isso pode ser despertado
no aluno com a forma como professor deva trabalhar, mas quando há engajamento e participação dos
diversos atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, como pais, comunidade em geral
e professores, poder-se-á obter grandes resultados, os quais serão gratificantes para a formação dos
sujeitos. Afinal tudo isso se constitui como uma prática de letramento.

A leitura não é apenas um hábito ou uma técnica, é um processo no qual o sujeito constrói
significados, porém isso pode ocorrer em diversos aspectos de sua cultura. Vale salientar que
trabalhar a leitura desde o início, ou seja, no início da formação contribui de forma significativa para
seu processo de formação.

Importante enfatizar que o trabalho com as práticas de leitura e produções textuais em sala de aula,
perpassa sob vários aspectos, o que permite que várias alternativas possam ser empreendidas, como
verificamos nesse estudo. Nessa perspectiva, como observamos, a motivação escrita pode
relacionar-se a aspectos como curiosidade e interesse dos alunos ao adquirirem novos
conhecimentos e a associá-los a outros aos quais tem acesso. A partir dessa constatação,
consideramos importante inovar cada vez mais metodologias e novas práticas pedagógicas que
resultem em um ensino de qualidade podendo desenvolver práticas de escrita a partir de leituras
configuradas em letramento literário, pois

a leitura também contribui para a formação do ser humano, uma vez que
oferece assuntos para reflexão e experiências que possibilitam o despertar
das emoções e estabelecimento de parâmetros, desencadeando a auto
compreensão e a compreensão do mundo. (SOUZA. 1998, p.17).
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Mediante a essa afirmação, faz-se necessário refletir sobre esse aspecto que contribui de forma
significativa para o estímulo à escrita, sua interface com a leitura. Sob esse aspecto, consideramos
pertinente priorizarmos essa interface em razão do conhecimento que se acumula quando e lê e que
pode ser utilizado nos processos de escrita, que deve tornar acessível e prazerosa a todas os alunos
mediante a um ensino que ofereça e propicie o desenvolvimento da sua identidade, através de
aprendizagens diversas e em situação de interação em sala de aula. Foi o que constatamos no
processo que ora descrevemos.

É importante que o professor crie condições e varie ao máximo a utilização dos materiais didáticos
durante as aulas de Língua Portuguesa, levando em conta a adequação de cada conteúdo ao
processo de ensino, para que, dessa forma, a aprendizagem possa fluir de forma significativa, pois
não se pode deixar de considerar a heterogeneidade da turma, tanto em nível cognitivo, como em
relação à preferência a determinadas atividades, a fim de que o processo ensino-aprendizagem da
leitura possa progredir juntamente com a criação e utilização de novas metodologias.

Entendemos que é através da leitura que podem ser descobertas várias habilidades como:
criatividade, linguagem, ampliação de vocabulário, envolvimento de viajar no mundo da imaginação,
praticando o pensamento inventivo, desperta sentimentos e emoções etc. e convergindo para um
processo de escrita mais prazeroso.

Isso pode ser despertado no aluno a partir das metodologias com as quais o professor trabalhe e
suscite o engajamento e participação dos pais que ajudam em casa a seus filhos a evoluírem, sem
dúvidas, serão garantidos grandes resultados, tornando os momentos das aulas mais prazerosos e
produtivos.

A leitura deve tornar acessível e prazerosa a todas as crianças mediante a um ensino que ofereça e
propicie o desenvolvimento da sua identidade, através de aprendizagens diversas e em situação de
interação em sala de aula. Pois, para que isso aconteça é preciso buscar a interdisciplinaridade, pois
a mesma é uma abertura no processo educacional, formando um elo entre as disciplinas e os
conteúdos ministrados na sala de aula, ou seja, o professor deve romper com velhos paradigmas e
buscar recursos e materiais, juntamente com a equipe pedagógica, visto que:“[...] a
interdisciplinaridade se concretiza pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de
integração real das disciplinas no interior de um projeto específico de pesquisa.” (JAPIASSU, 1976,
p.74).

Conforme Fazenda (1993), a interdisciplinaridade é uma abertura, no processo educacional, visando
uma igualdade de saberes em um nível de relevância, em que a opinião particular é válida em seus
mais diversos atos, extinguindo assim a ação preconceituosa em relação ao conhecimento.

A interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas disciplinas ou
saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver
um problema concreto ou compreender um fenômeno sob diferentes pontos
de vista. Em suma, ‘[...] trata-se de recorrer a um saber útil e utilizável para
responder às questões e aos problemas sociais contemporâneos.’ (BRASIL,
2002, p. 34-36).

Neste sentido, alguns estudos comprovam que a realização de práticas pedagógicas como, por
exemplo, brincadeiras lúdicas nas series iniciais contribui para a o aprendizado da leitura e para a
criatividade das crianças auxiliando na aquisição de conhecimentos de forma dinâmica.

Ao brincar, as crianças podem reconstruir elementos do mundo que as cerca
com novos significados, tecer novas relações, desvincularem-se dos
significados imediatamente perceptíveis e matérias para atribuir-lhe novas
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significações. (BRASIL, 1998, p. 29).

Importante destacar que, o lúdico tem sua origem na palavra ludus que significa jogo, a palavra
evoluiu levando em consideração algumas pesquisas em psicomotricidade, de modo que deixou de
ser considerado apenas o sentido de jogo.

Na atividade lúdica não importa somente o resultado, mas a ação, o movimento vivenciado pelo o
aluno. Sendo que o lúdico acontece a partir do brinquedo, brincadeiras e jogos, pois é o momento que
a criança entra no seu mundo da imaginação.

Ao trabalhar em sala de aula com atividades lúdicas o professor, de uma certa maneira está
diferenciando seus alunos conforme suas habilidades e dificuldades, pois a ludicidade permite o
mesmo trabalhar de várias formas para todos estarem interagindo de forma de igualdade e sabendo
que cada qual tem sua habilidade e seu limite.

É importante que o professor crie condições e varie ao máximo a utilização dos materiais didáticos
durante as aulas levando em conta a adequação de cada conteúdo do processo de ensino. Para que
dessa forma a aprendizagem possa fluir de forma significativa, pois não se pode deixar de considerar
a heterogeneidade da turma, tanto em nível cognitivo, em preferência de atividades ou em relação a
outros aspectos, para que o processo ensino-aprendizagem da leitura possa progredir juntamente
com a criação e utilização de novas metodologias de ensino sejam uma prática constante.

No processo de ensino aprendizagem da leitura nas séries iniciais, o professor atua como uma
“ponte” entre o aluno e o conhecimento, agindo neste sentido, de forma para que esse conhecimento
se desenvolva dentro das capacidades afetivas e cognitivas das crianças, de maneira a alcançar os
objetivos almejados.

Conhecer a realidade de uma instituição escolar é de suma importância para nós, futuros professores
das séries iniciais. Importante mencionar que ensino na Educação Infantil, precisa melhorar cada vez
mais, e que os recursos lúdicos devem ser mais usados durante as aulas.

Vale ressaltar que a qualificação profissional é de suma importância, pois o professor deverá ser
capaz de viabilizar situações onde o ensino/aprendizagem se torne significativa e ao mesmo tempo
prazerosa. Lembrando que o lúdico deve sempre fazer parte do processo; pois o brincar e o jogar são
atividades espontâneas das crianças.

Trabalhar com o lúdico é criativo. Mas para que isso aconteça, é preciso um planejamento sucinto do
que, como e de que forma realizar essa prática pedagógica, aliando o lúdico com uma proposta de
aprendizagem meramente significativa.

Portanto, é através da leitura que o aluno sentirá facilidade na escrita, simplificará a compreensão do
que se lê, levando o leitor a ter uma boa comunicação, pois, o hábito da leitura faz com que o leitor
adquira mas informações cognitivas, psicomotora e psicológica.

A leitura favorece a remoção das barreiras educacionais de que tanto se fala,
concedendo oportunidades mais justas de educação principalmente através da
promoção do desenvolvimento da linguagem e do exercício intelectual, e
aumenta a possibilidade de normalização da situação pessoal de um
indivíduo. (BAMBERGER, 2008, p. 11).

Importante destacar que, os professores estejam preparados para assumir o papel de incentivador da
leitura durante as aulas, pois se faz necessário que os livros façam parte não apenas no ambiente
escolar e sim que estejam presentes em suas casas, seja na cozinha, no quarto, na varanda entre
outros lugares para que desperte nas crianças o desejo de aprender a ler espontaneamente.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/o_letramento_literario_e_sua_contribuicao_para_o_processo_de_escr.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-10,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



CONCLUSÃO

Diante do exposto, compreendemos que a interface leitura e escrita exerce papel preponderante na
formação do sujeito. A partir da compreensão oriunda da leitura, o sujeito pode, a partir da escrita,
imprimir marcas de sua singularidade e identidade. Isso através de práticas de sala de aula nas quais
o letramento literário exerça um papel.

O letramento literário foi objeto de pesquisa deste trabalho, assim como também a importância das
práticas de leitura no ensino de Língua Portuguesa no ensino fundamental, o que favorece o
desenvolvimento de diversas habilidades, entre elas, a escrita.

Importante destacar que o letramento literário oferece diversos meios para que as aulas sejam mais
dinâmicas e agradáveis, contribuindo para a formação dos alunos. Assim, o ensino, através de
metodologias inovadoras, permite ao sujeito atuar melhor no mundo que o cerca, através dos
conhecimentos adquiridos na leitura e apresentados nas produções de texto.

No decorrer da realização do trabalho pode-se perceber que os alunos se mostraram muito
interessados e participativos durante as aulas. Sendo assim é importante que o professor tenha
condições de inovar, criar e propor alternativas metodológicas para o ensino, para tentar reverter
esse quadro de desinteresse dos alunos visto que, ensinar a Língua Portuguesa na atualidade
precisar tornar–se muito diferente do que era antigamente. Os tempos mudaram e com eles vieram
maneiras e formas de ensinar. Assim, podemos dizer que foi possível solucionar estratégias para
que os alunos tivessem mais contatos com os livros e despertassem o gosto pela leitura, pois foi
uma forma de incentivo não somente para os alunos, como também para os professores.

É nessa abordagem que desperta no aluno o gosto pela leitura por quaisquer que sejam as opções de
práticas metodológicas, elas devem proporcionar ao aluno condições para ler o mundo e interpretá-lo
de diversas maneiras, proporcionando assim a capacidade de compreender o mundo.

Nesse sentido, é importante que o professor comece a trabalhar, partindo do diagnóstico de como
estão seus alunos, do que já sabem ler e escrever. O diagnóstico permite, portanto, ao professor
detectar e acompanhar de perto a evolução dos mesmos na aquisição do conhecimento da escrita;
nesse sentido, temos de considerar que os alunos atravessam uma série de níveis ou etapas e
devemos então analisar a eficiência e eficácia das atividades desenvolvidas para se obterem os
objetivos pretendidos.

É importante que a metodologia trabalhada em sala de aula cumpra um papel fundamental no
conteúdo exposto e a leitura é um caminho que facilita a aprendizagem, por tanto precisam ser
trabalhadas com mais frequência pelos professores para que se possa construir um conhecimento
significativo.

Enfim, a realização deste trabalho nos permitiu refletir sobre a atuação do profissional de educação,
principalmente da área de linguagem, para que ele possa compreender.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/o_letramento_literario_e_sua_contribuicao_para_o_processo_de_escr.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.9-10,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1929.

BAMBERGER, Richard. Como incentivar o hábito da leitura. 7. ed. São Paulo: Ática, 2008.

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial
curricular nacional para a educação infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria da Educação Média e tecnológica. Parâmetros
Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação, 2002 a.

CMARA, Marineuza Tramontin. A importância da leitura na alfabetização. 2009. 34f. Monografia
(apresentada ao Curso de Especialização em Língua e Literatura, Com Ênfase nos Gêneros de
Discurso) - Universidade do Extremo Sul Catarinense-UNESC, 2009.

CARVALHO, Marlene. Alfabetizar e letrar: um diálogo entre a teoria e a prática. 8 ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2011.

COSSON, Rildo. Letramento Literário: teoria e prática. 2ª ed., 5ª reimpressão. – São Paulo: Contexto,
2014.

COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2007.

FAZENDA, Ivani C.A. Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro. São Paulo: Edições
Loyola, 1993.

FISCHER, Roger Steven. História da Leitura. São Paulo: Unesp, 2006.

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

GERALDI, João Wanderley. Linguagem e ensino: Exercícios de militância e divulgação.
Campinas, SP: Mercado de Letras, 1996.

ISER, Wolfgang. O ato da leitura: uma teoria do efeito estético. Vol 1. São Paulo: Editora 34, 1996.

JAPIASSU, Ilton. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976.

MACHADO, Ana Maria. Como e porque ler os clássicos universais desde cedo. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2002.

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 2. ed. – Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

SOUZA, Maria Salete Daros de. A Conquista do Jovem Leitor: Uma Proposta Alternativa. 2.ed.-
Florianópolis: Ed. da UFSC, 1998

STREET, Brian. Literacy in theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/o_letramento_literario_e_sua_contribuicao_para_o_processo_de_escr.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.10-10,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio


