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Eixo 2: Educação Básica 
 
Resumo 
Este relato de experiência é fruto de um projeto chamado “EntreCartas”, desenvolvido 
a partir de uma situação concreta, envolvendo leitura e escrita na disciplina de Língua 
Portuguesa por meio do gênero discursivo carta. Estar em sala de aula, trabalhando 
com a língua materna requer do educador desafios que vão além de metodologias ou 
recursos, pois, antes de qualquer coisa, precisamos despertar em nosso aluno o 
interesse pelo objeto estudado de modo a torná-lo nosso parceiro durante a travessia 
desse percurso chamado “processo de aprendizagem”. Assim, surge cada vez mais a 
necessidade de iniciarmos nossa caminhada enquanto educadores, partindo de 
situações concretas que estimulem nossos estudantes a fazer o uso social da 
linguagem, encarando-a como elo entre conhecimento formal e conhecimento de 
mundo. Acreditamos que ao utilizar a linguagem, tendo nela uma ferramenta 
mediadora entre sujeitos, estejamos promovendo não apenas situações de 
letramento, mas, sobretudo, situações de cidadania em que aluno e professor se 
integram no contexto de aprendizagem formando uma cadeia discursiva que perpassa 
o ensino metalinguístico e assume o caráter epilinguístico, possibilitando, desse 
modo, um trabalho mais reflexivo e, portanto, mais significativo no transcorrer das 
aulas. Este trabalho está sendo desenvolvido durante o ano letivo de 2019 e tem como 
sujeitos alunos da educação básica, tanto da escola pública, quanto da escola 
particular. Os resultados fomentam para o ensino da língua partindo de situações 
concretas em que os sujeitos discursivos, quando inseridos em contextos reais de 
enunciação, veem na produção escrita uma forma de responsividade ativa, sentindo-
se, portanto, estimulados para desenvolver a capacidade de letramento escrito e 
autoria.  
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Da problematização ao gênero: atrelando mundo e realidade 

 

Produzir texto é travar consigo mesmo uma luta que nos tira da zona 

de conforto e nos faz por meio da linguagem articular ideias que antes habitavam 

apenas a esfera do inteligível. Dessa forma, podemos afirmar que são poucos aqueles 

que se veem confortáveis quando se deparam com a necessidade de materializar 

através da palavra escrita aquilo que pensam ou falam. Nesse sentido, quero, antes 

de tudo, deixar claro que produzir texto não é tarefa fácil e/ou espontânea para 
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ninguém, uma vez que a escrita é uma tecnologia desenvolvida pelo homem, ou seja, 

não se trata de uma habilidade inata. 

Como professor de Língua Portuguesa da rede estadual Paulista e da 

rede particular, atuando há 10 anos na educação básica, observo como a produção 

escrita é trabalhada nas escolas e de certa forma, compartilho com Geraldi (2012, p. 

128) a ideia do caráter artificial que acompanha o processo de escrita no contexto 

escolar, pois “ não há um sujeito que diz, mas um aluno que devolve ao professor a 

palavra que lhe foi dita pela  escola.” Situações em que cobramos de nossos alunos 

apenas um protocolo que atenda a nossas expectativas de professores de língua 

materna são muito recorrentes e, ao mesmo tempo, muito ruins, já que anulam a 

capacidade discursiva dos estudantes, como se esses não tivessem algo para dizer 

quando inseridos em situações reais de enunciação. 

Na rede pública, iniciei o ano letivo de 2019 como professor de uma 

sala de 8º ano. De imediato, observei que esses alunos apesar da dificuldade que 

tinham em Língua Portuguesa (segundo dados de avaliações externas do ano 

anterior), demonstravam muito interesse e envolvimento quando surgiam assuntos 

sobre família, escola, expectativas para o futuro entre outros assuntos. Como sabiam 

que eu também atuava numa escola particular, sempre me perguntavam: “professor, 

como eles (alunos da escola particular) são? Como é a escola? Eles são mais 

inteligentes que nós?”  

Em meio a todos esses questionamentos, percebi aí uma grande 

oportunidade para trabalhar a produção escrita. Partindo da premissa do filósofo da 

linguagem Bakhtin (2011, p. 262) de que “cada campo de utilização da língua elabora 

seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do 

discurso”, iniciamos nosso projeto selecionando o gênero que melhor atenderia 

nossas expectativas naquele contexto discursivo. Pensamos que seria muito 

interessante se meus alunos da rede pública pudessem se colocar em situações de 

enunciação com meus alunos da rede particular de modo a promover interação, 

estimulando a responsividade ativa por meio da linguagem escrita. 

Chegamos à conclusão de que o melhor gênero seria a carta, pois 

nos colocaríamos em situação enunciativa em que a linguagem escrita poderia ser 

trabalhada e, ao mesmo tempo, o processo de autoria, já que, dessa forma, temos de 

fato um sujeito que diz algo para alguém que lhe devolverá por meio da palavra uma 

resposta também autoral e dotada de sentido. Estruturamos nosso projeto em eixos 
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temáticos que os alunos deveriam explorar no transcorrer do trabalho (não houve 

imposição, apenas uma delimitação a fim de facilitar os processos de intervenção nas 

produções escritas):  

 Apresentação (autodescrição, falar da rotina, do que gosta de 

assistir, ou ouvir etc); 

 Família (detalhar sua relação com a família, dizendo com quem 

mora, como se relaciona com ela etc); 

 Escola (falar da relação com a escola, estudos, do que gosta 

ou não gosta onde estuda etc); 

 Projeto de vida: (o que esperar do futuro? Quais minhas 

expectativas a longo prazo?) 

Determinamos que faríamos no total 5 trocas de carta. Como se trata 

de uma cidade pequena, decidimos utilizar pseudônimos e não haver troca de 

números de celular ou rede social, pois nosso objetivo é finalizar o projeto, 

promovendo o encontro desses alunos que passaram um ano se comunicando 

exclusivamente através do gênero carta.  

O processo de apropriação do gênero carta ocorreu durante as aulas 

e o desenvolvimento do projeto, retextualizando as produções como forma de 

despertar no aluno a consciência de que o gênero sendo, segundo Bakhtin (2013, p. 

282) “instrumento de interação”, nós enquanto sujeitos discursivos dele nos utilizamos 

para nos colocarmos enquanto cidadãos inseridos em práticas sociais. Nesse 

momento de reescrita, os alunos eram postos em grupo e a partir dos meus 

apontamentos se colocavam realmente na condição de ensino e aprendizagem. 

Ressaltamos aqui que o fato de reescrever um texto a partir da 

interação com outro e, principalmente, refletindo acerca das orientações do professor 

é, antes de tudo, colocar-se na condição de interlocutor de seus alunos, oportunizando 

a ele possibilidades de pensar sobre o uso que faz de sua língua materna, 

reconhecendo, assim, na linguagem um ponto de intersecção entre mundo inteligível 

e mundo sensível. Ainda sobre a necessidade de se estabelecer o vínculo interlocutivo 

entre professor e aluno durante o processo de aprendizagem, Geraldi (2012, p. 128) 

afirma que “dele precisamos nos tornar interlocutores para, respeitando-lhe a palavra, 

agirmos como reais parceiros: concordando, discordando, acrescentando, 

questionando, perguntando, etc”. 
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Do mundo da palavra às práticas sociais 

 

Com este projeto, ainda em andamento, pretendemos evidenciar para 

nossos alunos o uso social da linguagem. Além disso, oportunizar nos estudantes um 

confronto que perpassa o nível da linguagem, ou seja, queremos, sobretudo, que pelo 

confronto do “eu” com o “tu”, todos os envolvidos possam “(re)construir-se”, tendo na 

linguagem uma ferramenta de concepção da realidade, sendo ela capaz de organizar 

pensamentos do mais simples ao mais complexo e, ao mesmo tempo, planejar o futuro 

em que pertencendo à ordem do devir, podemos sair da condição de “subcidadania” 

e podemos nos colocar no centro e, não à margem da sociedade.  

Sendo assim, buscamos também com este relato de experiência, 

demonstrar que independente dos inúmeros empecilhos que enfrentamos em sala de 

aula, precisamos, em algum momento, aproveitar uma situação espontânea para dela 

extrairmos possibilidades de trabalho que cativem nossos alunos, como já disse acima 

e reitero, para que professor e aluno trilhem juntos o caminho nem sempre fácil do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Não descartamos a abordagem descritiva da linguagem, focalizando 

suas regras de uso, mas não podemos deixar que nossa prática pare por aí. 

Precisamos ir muito além disso, pois segundo Almeida (2012, p. 16) “vemos muitos 

professores de português, tragicamente, ensinando análise sintática a crianças mal 

alimentadas.” Mais à frente o autor continua “ essas crianças passarão muitos anos 

na escola sem saber que poderão acertar o sujeito da oração mas nunca serão o 

sujeito das suas próprias histórias” (ALMEIDA, 2012, p. 16). 

O foco, portanto, do projeto “EntreCartas” ancorou-se na perspectiva 

social da linguagem e do gênero enquanto instrumento de interação, entrelaçando por 

meios desses, os sujeitos com o texto e as realidades que, infelizmente, pouco 

conseguimos explorar em nossas práticas, seja por falta de tempo, seja por falta de 

preparo. Compartilhar aqui as experiências vivenciadas neste ano letivo de 2019, 

significa para mim um voto de otimismo na educação básica, sobretudo, no professor 

que, exaustivamente, luta todos os dias para contribuir com a formação de cidadãos 

críticos e reflexivos, tendo na linguagem seu instrumento de combate à desigualdade 

e à marginalização. É também demonstrar para cada um de meus alunos que a 

linguagem lhe possibilita, não apenas sonhar, mas também realizar aquilo que através 

dela colocamos como planos para nossa vida.   
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