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RESUMO

O presente texto tem por objetivo discorrer sobre o letramento como práticas sociais de leitura e
escrita. Está estruturado em três partes: a primeira faz um breve histórico de como a leitura era
vista e orientada entre os anos 60 e 90, do século XX; a segunda apresenta a perspectiva
sociointeracionista de leitura como prática adequada de letramento; e a terceira pretende cogitar
sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa da Educação básica e o
letramento na escola. Partimos da concepção de que o letramento constitui o núcleo da prática
educativa. Nesse sentido, antes de adentramos nos conceitos de letramento defendidos por
estudiosos dessa prática, apresentaremos um breve relato de como a leitura era concebida,
entendendo que, independente de como foi vista em diferentes espaços de tempo. Trata-se de
uma destreza para o desenvolvimento das capacidades cognitivas e interpretativas no trato com
textos verbais e não verbais, o que permite a atribuição de sentidos. Como marco teórico nos
baseamos, principalmente, nos estudos de Bakhtin, Soares, Kleiman, Marcuschi, Schneuwly e
Dolz. Como resultado, constatamos que a aprendizagem decorre da compreensão que o homem
tem ao estar em contato com a sociedade, por isso é importante usar, em sala de aula, conteúdos
que tragam significado para o aluno e para o seu ambiente de origem através de atividades
comunicativas. Isso é possível se estes textos forem trabalhados em situações de interação social,
em que o sujeito escolha, em sua vida diária, o estilo de escrita que possa formá-lo como cidadão
em diversos eventos da vida, ou seja, o gênero textual que apresenta as características linguísticas
e pragmáticas para sua articulação com o mundo.

Palavras-chave: Letramento. Gênero textual. Escrita. Leitura. Cultura.

1. Introdução

Neste trabalho apresentaremos a relevância da prática do letramento como proposta de
ensino e aprendizagem de leitura e escrita, que tem forte influência nos estudos de Bakhtin
(1981), ao defender que a linguagem é um ato social que se materializa e sofre modificações ao
passar por interações realizadas no meio social.

Para isso apresentaremos as etapas que a leitura e a escrita passou, ao longo dos anos, em
busca de uma melhor proposta que ofereça aos alunos a possibilidade de desenvolver-se como
produtores de textos e leitores proficientes capazes de entender e apresentar significados aos
textos que circulam na escola e na sociedade, deixando assim a concepção de que ler é somente
decodificar, ou seja, converter letras em sons.
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A proposta, aqui apresentada, mostra o que os PCNs (1997) dizem a respeito da
importância de realizarmos uma prática de leitura e escrita que amplie a visão de mundo dos
nossos alunos, fazendo-lhes penetrar em uma cultura letrada como cidadãos, capazes de
compreender a realidade social do ambiente em que vivem.

Para os Parâmetros curriculares, leitura e escrita são práticas que se complementam e que
podem ser modificadas de acordo com o processo de letramento. No que diz respeito à leitura,
isto significa aproximar-se dos textos de forma familiar, numa perspectiva reflexiva, crítica,
como sujeitos ativos de uma comunidade, capazes de encontrar os diferentes significados
contidos nas entrelinhas do texto. No caso da escrita, de acordo com a necessidade da
comunicação, as práticas utilizadas são realizadas através de instrumentos culturais e históricos,
ou seja, os gêneros textuais. Estes representam a interdisciplinaridade encontrada nos fenômenos
sociais, cognitivos e linguísticos que possibilitam o desenvolvimento da leitura e da escrita nos
mais diferentes contextos.

2. Concepção de leitura entre os anos 60 e 90 do século XX

Nos 60 e 70 do século XX, a concepção de leitura consistia em saber decodificar os
grafemas (letras) em fonemas (sons), para obter o significado do texto. Isto significava que a
aprendizagem da leitura estava ligada ao processo de alfabetização, em que se partia da letra para
a palavra, desta para a sílaba, depois para a palavra que, por sua vez, agrupada, formava a frase.
Neste processo chegava-se ao período e, finalmente, ao texto. Trata-se de uma modelo
ascendente de leitura (botton-up), considerado por Gough (1972), como um processo linear que
parte das menores unidades presentes no texto. Vale salientar que este tipo de leitura busca o
significado baseando-se nos dados encontrados no texto e não nas condições de reflexão e de
mudança de pensamento que podem ocorrer através das informações que atravessam o texto.
(SOLÉ, 1998).

No modelo descendente (top-down) o processo de leitura não ocorre de forma sequencial,
como acontece no modelo ascendente, ou seja, a leitura não é linear e decodificada. Este modelo
procede a partir do conhecimento prévio que o leitor tem armazenado em suas diferentes
memórias linguísticas e extralinguísticas. Smith (2003) defende que para a criança aprender a ler,
o fator principal não é saber de memória as letras do alfabeto e as regras fonéticas, porque isto
ocorre no processo de aprendizagem.

Goodman (1976) compara a leitura a um jogo de adivinhações em que o leitor inicia o
processo através de uma representação gráfica do texto e conclui com o sentido que ele encontra
durante a leitura. Isso quer dizer que a leitura confirma as hipóteses que o leitor tem em sua
mente. Para confirmar essa afirmação Kato (1987) diz que nesse tipo de leitura o leitor usa mais o
seu conhecimento prévio do que a informação que o texto traz.

Ambos os modelos, no entanto, são criticados por Leffa (1999): o primeiro prioriza um
processo linear de leitura; defende a importância do sistema fonológico da língua para o acesso
ao significado e valoriza as habilidades de reconhecer as letras e palavras. O segundo modelo
coloca o leitor com o poder total para dar o significado que achar conveniente. Dessa forma, não
há significado certo ou errado, mas o significado do leitor. Vejamos o que diz o pesquisador a
respeito da leitura:
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Para executar o ato da leitura, o leitor precisa conhecer o jogo de espelhos que se interpõe
entre ele e a realidade. Podemos dizer que o leitor precisa possuir, além da competência
sintática, semântica e textual, uma competência específica da realidade histórico-social
refletida pelo texto (LEFFA, 1996:16).

Para o autor, a significação não está no texto e sim no leitor que, ao ler um texto, vai
interpretá-lo de acordo com sua experiência e de seus conhecimentos prévios. Portanto, o texto
em si não contém a realidade e sim fragmentos da realidade que vai ser completada com os
conhecimentos do leitor.

3. Perspectiva sociointeracionista de leitura como prática adequada de letramento

Esta abordagem surge com base na visão social e cognitiva, recebendo influências dos
estudos de Vygotsky ao defender que a aprendizagem é o resultado da compreensão do homem
que se forma ao estar em contato com a sociedade.

Para esta perspectiva de leitura, Bakhtin (1981) deu uma grande contribuição ao mostrar
que a linguagem é um ato social que se concretiza e se modifica por meio das relações
estabelecidas no meio social. Para o autor:

Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, defino-me em
relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie
de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra
apoia-se sobre o meu interlocutor. (BAKHTIN, 1981:113).

A consciência reflete-se sobre uma consciência social e histórica, cujo signo é ideológico,
visto numa visão dialética, enquanto efeito das estruturas sociais, dinâmico, vivo e polissêmico
porque remete às diferentes ordens históricas. Refrata a ordem do real e, portanto, está sujeito à
temporalidade, à transformação. As formas do signo estão condicionadas à organização social do
indivíduo, como também às condições de interação, fazendo com que a enunciação, enquanto tal
seja produto de uma interação social. Esta necessita da palavra para desenvolver-se. Uma palavra
dita isoladamente, dependendo da entoação e do contexto, passa a ser um enunciado que terá uma
infinidade de interpretações, dependendo do lugar de dizer onde se encontra e o sujeito não
consegue controlá-la. Nesta visão, a significação do texto não está no falante nem no ouvinte,
mas sim, na interação entre estes.

Bakhtin (1997) afirma ainda que a língua materna se adquire através de enunciados
concretos que ouvimos e que comunicamos aos indivíduos que nos rodeiam. Para isso ele
apresenta o gênero discursivo como meio de comunicação por ter características de dinamicidade
e diversidade.

Reforçando a visão de Bakhtin, Kleiman (2002:10) diz que “a aprendizagem é construída
na interação de sujeitos cooperativos que têm objetivos comuns”. Com isso entendemos a
necessária participação de professor e alunos na discussão de leituras variadas que possibilitem o
desenvolvimento da funcionalidade da língua oral e escrita de uma forma contínua, já que o
letramento possibilita que aprendamos a continuar aprendendo. Vejamos o que diz a autora:

A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização de
conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, o conhecimento adquirido
ao longo de sua vida. É mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, como o
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conhecimento linguístico, o textual, o conhecimento de mundo, que o leitor consegue
construir o sentido do texto. É porque o leitor utiliza justamente diversos níveis de
conhecimento que interagem entre si, a leitura é considerada um processo interativo. Pode-se
dizer com segurança que sem o engajamento do conhecimento prévio do leitor não haverá
compreensão.(KLEIMAN, 1999:7).

Ainda para Kleiman, é importante que o professor estimule na criança e no grupo, o
desejo de aprofundar o conteúdo a ser trabalhado na leitura para que ela possa dizer o que
entende sobre a temática tratada ali e contribuir para a construção das significações presentes no
texto. Isso significa ir mais além de uma simples compreensão do texto, porque requer de todos
os envolvidos uma participação ativa que tem em consideração não somente o conhecimento
linguístico, mas todos os demais tipos de conhecimentos que podem e devem fazer parte do texto.

Diante disso, entendemos a complexidade do processo de compreensão e produção do
texto, já que este envolve os conhecimentos que o leitor tem, através de suas experiências, no que
diz respeito aos seus valores, crenças, cultura etc. É nessa perspectiva que a prática de letramento
se constitui como prática pedagógica capaz de desenvolver no discente a sua competência leitora
e escrita numa concepção social.

Segundo Soares (2003), uma pessoa que não tem o domínio do código escrito de uma
língua, pode ser considerada letrada no momento em que ela domine as práticas sociais de leitura
e escrita. Este fato pode ser constatado no sujeito que não sabe escrever, no entanto sabe fazer as
contas de quanto deve gastar, de seu salário por mês, com as despesas de alimentação, de luz, de
água, telefone etc.

Soares defende ainda que não podemos dissociar a alfabetização do letramento no quadro
das concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, porque tanto a
criança como o adulto que devem ser alfabetizados, entram no mundo da escrita através dos dois
processos; leitura e escrita, de forma contextualizada. Nesta concepção, é letrado não somente o
sujeito que tem habilidades para leitura e escrita, mas sim, sabe utilizá-las na sociedade.

Confluindo com Soares, vejamos o que diz Kleiman (2007:2) a respeito do letramento:

[...] o conceito começou a circular no Brasil, em meados da década de 80, o que limitou a
relevância e o impacto do conceito de letramento para o ensino e a aprendizagem aos
primeiros anos de contato do aluno com a língua escrita, ou seja, àquele período em que o
discente está em processo de aquisição dos fundamentos do código da língua escrita. Assim,
enquanto professores alfabetizadores se preocupam com as melhores formas de tornar os seus
alunos letrados, os professores de língua materna se preocupam com as melhores formas de
introduzirem os gêneros, criando-se aí uma falsa dicotomia, pois o aluno da quarta, sexta ou
oitava série do ensino fundamental, assim como o aluno de ensino médio está também, ao
longo de seu processo de escolarização, em processo de letramento. Aliás, nesse processo,
estão todos os que utilizam a língua escrita em seu cotidiano.

Para a autora, letramento é um fenômeno mais amplo e que ultrapassa os domínios da
escola. “[...] podemos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais que usam a
escrita, como sistema simbólico e como tecnologia, em contextos específicos, para objetivos
específicos”, (KLEIMAN, 2008, p:18). Portanto, mesmo vivendo em uma sociedade dominada
pela escrita, no momento em que uma pessoa não alfabetizada queira realizar uma atividade, é
necessário que ela se direcione à prática de letramento, porque suas práticas sociais estão
condicionadas ao uso da escrita. Exemplos nesse sentido são as atividades de tomar um metrô,
comprar alimentos em supermercado, vender um imóvel, dar e receber troco, assistir a um filme
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etc. Enfim, é necessário inserir-se na sociedade e desenvolver o uso da língua escrita nas
diferentes situações, lendo e produzindo textos.

Na visão de Mortatti (2004), o letramento está ligado às funções da língua escrita nas
sociedades letradas, portanto:

Letramento está diretamente relacionado com a língua escrita e seu lugar, suas funções e seus usos
nas sociedades letradas, ou, mais especificamente, grafocêntricas, isto é, sociedades organizadas
em torno de um sistema de escrita e em que esta, sobretudo por meio do texto escrito e impresso,
assume importância central na vida das pessoas e em suas relações com os outros e com o mundo
em que vivem Mortatti (2004:98).

Esta concepção de letramento está em consonância com a leitura na perspectiva
sociointeracionista que tem a linguagem como uma atividade sociointerativa situada, priorizando
aspectos sociais, culturais e históricos. De acordo com este ponto de vista, a língua é uma
atividade sociointerativa situada e a linguagem é a faculdade que um indivíduo tem para utilizar a
língua. Segundo Marcuschi (2008:240),

A língua é um fenômeno cultural, histórico, social e cognitivo que varia ao longo do tempo e
de acordo com os falantes: ela se manifesta no seu funcionamento e é sensível ao contexto.
Não é um sistema monolítico e transparente, para “fotografar” a realidade, mas é heterogênea
e sempre funciona situadamente na relação dialógica, como ensina Bakhtin (1979). Não pode
ser vista e tratada simplesmente como um código. Assim, a produção textual não uma simples
atividade de codificação e a leitura não é um processo de mera decodificação.

Por este viés, Marcuschi defende o estudo da leitura e produção textual a partir dos
gêneros textuais, uma vez que tais discursos são fruto das práticas sociais, constituindo uma
variedade quase que infinita.

De acordo com as pesquisas de Antunes (2002), os gêneros textuais, considerados como
desdobramentos teóricos, históricos e culturais de suas realizações, formam o ponto de partida
para apontar de forma mais precisa as regularidades sintáticas, semânticas e pragmáticas do texto.
Eis o que diz Antunes a respeito:

Os textos não são determinados simplesmente por seus elementos imanentes. Vão além e
atingem fatores contextuais que, na verdade, o condicionam, o determinam e que conferem
propriedade e relevância. Ou seja, é preciso chegar ao nível das práticas sociais e ao nível das
práticas discursivas, onde, de fato, se definem as convenções do uso adequado e relevante da
língua. Desde estas dimensões complexas e alargadas é que se pode perceber como são os
textos concretos, os textos historicamente reais, que circulam nas relações interpessoais
(ANTUNES, 2002:4).

Para a autora, o uso dos gêneros textuais em sala de aula é de grande contribuição para as
atividades do professor, uma vez que estão posicionados nos domínios discursivos e oferecem os
meios para que ocorram as práticas sociodiscursivas, entendendo por domínio discursivo uma
esfera da vida social (política, religiosa, jornalística etc.). Com isso, o docente pode desenvolver
os fatos linguísticos comunicativos de forma contextualizada e assim ampliar a competência dos
alunos na compreensão e produção de textos orais e escritos de forma pragmática.
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4. PCN e as práticas de leitura e escrita na escola

Os PCNs (1997) são um documento orientador da Educação Básica que se opõe ao
ensino de caráter mais normativo, sugerindo práticas alternativas de trabalho e reflexão
linguística que se apoiam, substancialmente, na interpretação e produção de textos diversos. Foi
elaborado dentro de uma orientação enunciativo-discursiva fundado nas concepções teóricas de
língua e gênero de Bakhtin, e baseada nas propostas metodológicas do grupo de Genebra,
notadamente nos trabalhos de Bronckart, Schneuwly e Dolz.

Segundo Schneuwly e Dolz (2004), o aluno encontra-se, necessariamente, num espaço
do “como se”, em que o gênero funda uma prática de linguagem que é, necessariamente, em
parte, fictícia, uma vez que é instaurada com fins de aprendizagem.

Para os parâmetros curriculares, “O aluno deve ser considerado como produtor de textos,
aquele que pode ser entendido pelos textos que produz e que o constituem como ser humano [...]
O homem visto como um texto que constrói textos” (PCN, 2000:18).

Nesta visão, as orientações apresentadas pelos PCNs defendem que não somente os
docentes de Língua Portuguesa devem adotar o texto em sua prática pedagógica, mas todos os
professores devem ter o texto como sua ferramenta de trabalho, independentemente da disciplina
que ministra, porque é através dele que o aluno pode desenvolver-se como produtor de seus
textos e leitor proficiente, capaz de ler e interpretar. E isso é possível na medida em que, nós
professores, ofereçamos os subsídios e as condições necessárias para que o aluno obtenha as
informações e possa assim, desenvolver seu texto, com propriedade, nas várias situações de uso.
Vejamos o que diz os PCNs sobre a escrita (1998:23),

As crianças que não sabem escrever de forma convencional, ao receberem um convite para
fazê-lo, estão diante de uma verdadeira situação-problema, na qual se pode observar o
desenvolvimento do seu processo de aprendizagem. Tal prática deve favorecer a construção de
escritas de acordo com as ideias construídas pelas crianças e promover a busca de informações
específicas de que necessitem, tanto nos textos disponíveis como recorrendo a informantes
(outras crianças e o professor). O fato de as escritas não-convencionais serem aceitas não
significa ausência de intervenção pedagógica.(BRASIL, apud RECNEI, 1998).

Os PCNs reconhecem a importância do estudo da estrutura da língua, mas afirma que tudo
isso não teria valor se o aluno não fosse capaz de atribuir sentido aos textos que lê. (BRASIL,
1998). Para isso, os parâmetros defendem que é necessário oferecer as condições de
desenvolvimento da linguagem, de forma integral, que responda às necessidades que o aluno
enfrenta, diante das várias circunstâncias, que ele vive na sociedade. Um exemplo é desenvolver,
no Ensino Fundamental, o papel de cidadão, inserindo-o na vida social e política. Isso é possível
a partir de uma consciência nacional de pertença ao país ao qual ele faz parte, nesse caso o Brasil.
Além disso, defende a necessidade do respeito aos dialetos sociais, como também às crenças e
culturas de cada aluno.

Além desses pontos, os PCNs (1998) estabelecem uma relação de sucesso neste processo
aos sentimentos de confiança, de afeto, de suas capacidades cognitivas, de ética e de relação com
os demais colegas, que cada aluno deve estabelecer.

Estas questões trouxeram uma verdadeira mudança discursiva e enunciativa no que diz
respeito ao enfoque do texto em seu funcionamento e em seu contexto de produção e leitura,
evidenciando seus funcionamentos cognitivos.
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De acordo com os Parâmetros Nacionais, para se praticar a leitura e a escrita devem ser
selecionados os conteúdos de Língua Portuguesa organizados em torno de dois eixos históricos: o
uso da língua oral e escrita e, a análise e reflexão sobre a língua. (PCN, 1998, p:24). O
documento defende ainda que aprender uma língua é aprender não somente palavras ou saber
combiná-las em expressões complexas, mas apreender na prática seus significados culturais e,
com eles, os modos de como pessoas entendem e interpretam a realidade e a si mesma (PCNs,
1998, p:20), o que concorda com a ideia de autores, a exemplo de Marcuschi, de trabalhar com os
gêneros textuais, uma vez que estes são frutos das práticas sociais. Nesse sentido, os PCNs veem
a escola como um lugar onde ocorre a interação social e o ensino de língua tem como objetivo “a
produção/recepção de discursos” (PCN – Língua Portuguesa, 1998:34).

Neste contexto, a leitura e a escrita são práticas que se complementam e ao mesmo tempo
se modificam através do processo de letramento, como é o caso da escrita que transforma a fala e
a fala que interfere na escrita. Desta forma, as práticas de leitura e de escrita devem ser pensadas
tendo em vista a dimensão sócio-histórico-cultural em que elas se inserem e as especificidades de
cada processo são fenômenos em interface que representam práticas sociais mais abrangentes nas
quais os gêneros textuais desempenham um papel constitutivo.

Os PCNs apresentam o gênero como objeto de ensino dos eixos do uso da língua materna
em leitura e produção e indicam o lugar do texto (oral/escrito) como materialização de um
gênero; unidade de trabalho, e, portanto, suporte de aprendizagem de suas propriedades. Neste
sentido, o ensino deve ter um enfoque funcional e sociointeracional do gênero, apresentando dois
enfoques: o ensino de linguagem e de gêneros orais (formais públicos) e a valorização dos
contextos de uso e circulação.

Nesta perspectiva, os Parâmetros Curriculares oferecem subsídios para repensar o ensino
da língua e alcançar uma aula mais produtiva, centrada no aluno como sujeito da aprendizagem e
não como objeto. Este documento tem “intenção de provocar debates a respeito da função da
escola e reflexões sobre o que, quando, como e para que ensinar e aprender, que envolvam não
apenas as escolas, mas também pais, governo e sociedades” (PCN – Introdução, 1998:9).

É tarefa do professor, contribuir para que o aluno alfabetizado se transforme em uma
pessoa letrada. Isso não é tarefa fácil porque requer preparação e dedicação por parte do professor
para que suas aulas apresentem incentivos variados, no que diz respeito às várias leituras, uso de
exercícios de interpretação e compreensão que façam o aluno refletir e posicionar-se sobre o que
leu e entendeu do texto, transformando-o em um pequeno pesquisador que desde o início procura
entender o porque de cada coisa.

Neste sentido, a leitura de um texto deixa de ser somente uma simples decodificação de
grafemas em fonemas e passa a ser uma interpretação de comunicações em que o sentido depende
das condições de produção do texto, ou seja, do contexto apresentado. Nesta ótica, é importante
que o professor considere o conhecimento prévio de cada aluno e também o ambiente social em
que este vive. Pensando como favorecer esta prática, Bortoni (1993), diz:

É objetivo da pedagogia culturalmente sensível criar em sala de aula ambientes de
aprendizagem onde se desenvolvem padrões de participação social, modos de falar e rotinas
comunicativas que estão presentes na cultura dos alunos. Tal ajustamento nos processos
interacionais é facilitador na transmissão do conhecimento, na medida em que se ativam nos
educandos processos cognitivos que estão associados aos processos sociais que lhes são
familiares (BORTONI, 1993:5).

Sobre esse ponto, podemos perguntar: que tarefas utilizar para que os diferentes
conhecimentos, que a criança traz ao chegar à escola, surjam, já que a prática de letramento é
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diferente da lógica de conhecimento? Sabemos que, para que isso aconteça, é necessário que o
professor, em sala de aula, ofereça aos alunos as possibilidades de inferir, fazer suas
interpretações do texto, entender o que está por trás das entrelinhas, destacando as ideias
principais para poder assim construir seus significados.

Kleiman (2007) afirma que não é uma empreitada simples implementar o
desenvolvimento linguístico-discursivo através da prática social, já que, em muitas escolas ainda
predomina o uso da prática, de ensino aprendizagem, antiga. No entanto, apresentamos aqui um
modelo, já apresentado pelos PCNs, que pode ajudar muito a desenvolver o letramento: o gênero
textual.  Nesta perspectiva, os PCNs apresentam uma visão norteadora para ser trabalhada em
sala de aula:

[...] como se trata de uma prática social complexa, se a escola pretende converter a leitura em
objeto de aprendizagem, deve preservar sua natureza e sua complexidade, sem descaracterizá-
la. Isso significa trabalhar com a diversidade de textos e de combinações entre eles. Significa
trabalhar com a diversidade de objetivos e modalidades que caracterizam a leitura, ou seja, os
diferentes “para quês” — resolver um problema prático, informar-se, divertir-se, estudar,
escrever ou revisar o próprio texto — e com as diferentes formas de leitura em função de
diferentes objetivos e gêneros [...] É preciso, portanto, oferecer-lhes os textos do mundo: não
se formam bons leitores solicitando aos alunos que leiam apenas durante as atividades na sala
de aula, apenas no livro didático, apenas porque o professor pede. Eis a primeira e talvez a
mais importante estratégia didática para a prática de leitura: o trabalho com a diversidade
textual. Sem ela pode-se até ensinar a ler, mas certamente não se formarão leitores
competentes. (BRASIL, 1997:41)

Sabemos que não podemos fazer um simulacro dos diferentes campos em que ocorrem
as ações sociais em uma sala de aula ou mesmo no espaço da escola, no entanto, é possível fazer
uma reflexão sobre estas esferas de ação social e a linguagem utilizada por elas, através de
trabalhos de comparação, interpretação etc. Para os autores, é fundamental que as reflexões
realizadas sejam no nível formal e funcional, fazendo com que os alunos comecem a distinguir o
que cada gênero requer de acordo com sua especificidade e também os fatores que o
determinaram. Neste ponto de vista, é importante também considerar as dificuldades encontradas
no processo de produção e compreensão de certos gêneros para alguns grupos sociais.

Em se tratando dos gêneros orais, as crianças como falantes de sua língua materna têm o
domínio da fala específica de sua rotina, isto é, sabem narrar histórias, telefonar, ensinar as
brincadeiras aos colegas, dar um recado, explicar onde fica uma rua etc. Tudo isso porque, como
membro de uma comunidade, a comunicação é necessária para a convivência. Portanto, a cultura
tem um papel relevante na transmissão dos modelos de gêneros mais utilizados pelos falantes.

No caso dos gêneros escritos, as necessidades surgem de forma mais lenta em
comparação com os gêneros orais. Estes começam a ser trabalhados, geralmente, na escola. Logo
depois começam os recados, e-mails, bilhetes para a professora, cartão para o dia das mães, e só
mais tarde surgem os diários, jogos escritos, convites, cartas etc.

Para Schneuwly e Dolz (2004), é importante que a aprendizagem desses gêneros orais e
escritos se apresente como necessárias para os alunos, de forma que eles sintam a necessidade de
ampliar seus conhecimentos linguísticos para saberem atuar em determinadas situações. No
entanto, é importante ter presente que os níveis de aprendizagem entre os alunos não serão os
mesmos, devido às diferenças de experiências que cada um tem.

Para que esta aprendizagem se concretize, é fundamental que estes alunos passem por
distintas e várias atividades de leitura e de escrita para conseguirem atuar sociocognitivamente no
mundo em que vivem, através das práticas sociais que eles trazem para a sala de aula. Isso sem
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deixar de ter presente que estas práticas devem ter a dimensão sócio-histórico-cultural, já que
representam as práticas sociais mais abrangentes nas quais os gêneros textuais desempenham um
papel constitutivo.

Considerações finais

Diante do exposto, não há como negar a importância de uma reflexão profunda acerca das
propostas pedagógicas que utilizamos em sala de aula, como a riqueza de informações que eles
podem trazer dará uma grande contribuição para que as aulas também sobre os objetivos que
queremos alcançar para contribuir, através de uma prática de letramento, para a formação de
nossos alunos como produtores de textos e leitores capazes de atribuir significado ao que leem.

Para isso, entendemos que é conveniente, antes de preparar nossas aulas, fazermos a
pergunta: que atividades podem trazer significado para nossos alunos e para o ambiente de onde
eles procedem? Uma experiência que pode ajudar a encontrar estes conteúdos é interagir com os
alunos, nos primeiros dias de aula, para conhecer um pouco de suas histórias, cultura, enfim,
identificar as práticas de letramento que eles já exercem. Com isso, perceberemos que de leitura e
escrita sejam prazerosas e que não se limitem ao domínio de códigos linguísticos, de regras
gramaticais, ortográficas, correspondência entre letra e som, análise sintática, morfológica,
utilizados de forma descontextualizada e como extração de informações. Ao contrário, no caso da
leitura, além de conter a interpretação, reflexão e crítica, ela deve ser orientada pelo contexto e
pela finalidade que se quer dar ao texto.

Pudemos perceber que as oportunidades comunicativas culturais que os gêneros textuais
oferecem ocorrem particularmente devido ao letramento, mediadas pela linguagem, ou seja, uma
enunciação-discursiva que considera o discurso uma prática social e uma forma de interação.
Nesta concepção, a relação interpessoal, o contexto de produção dos textos, as diferentes
situações de comunicação, os gêneros, a interpretação e a intenção de quem os produzem,
passaram a ser peças-chave para o entendimento dos enunciados que não são mais dissociados do
contexto referencial de elocução.

Aqui, o texto ocorre numa concepção de interação e de espaço onde o discurso se
concretiza. Trata-se de uma manifestação individual, do modo como um sujeito escolhe organizar
os elementos de expressão de que dispõe para veicular o discurso do grupo a que pertence, sendo,
assim, uma instituição consciente, reflexo de um indivíduo que não apenas decodifica signos,
mas que interage com os enunciados, evidenciando elementos de uma cultura letrada.

Ainda que se diga que os usuários da escrita são mais ativos na prática de letramento,
especialmente em nível formal, estes não podem estar destacados de situações de oralidade,
porque este processo ocorre simultaneamente e de forma interdependente.

Entendemos, a partir do exposto, que o sujeito deve estar em situações constantes de
letramento, através do uso de textos que manifestem as práticas sociais. E isso é possível se estes
textos forem trabalhados em situações de interação social, em que o sujeito escolha, em sua vida
diária, como cidadão, o estilo de escrita que possa fornecer cidadania em diversos eventos da
vida, ou seja, o gênero textual que apresenta as características linguísticas e pragmáticas para sua
articulação com o mundo.
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