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O presente texto pretende analisar o evento de letramento intitulado “A produção do gênero 

perfil”, que foi realizado por alunos adolescentes de uma escola da Rede Municipal de Belo 

Horizonte/Minas Gerais. Optou-se pela análise das ações desenvolvidas pela professora e 

pelos alunos no momento da produção textual, destacando como o gênero foi produzido em 

sala de aula. 

 

Trata-se de uma pesquisa filiada a vertente dos Novos Estudos sobre Letramento – New 

Literacy Studies (NLS), que se interessa pelas “práticas locais ou situadas” de letramento. 

Nesta perspectiva, destacam-se os autores: Shirley Heath (1983) e Brian Street (1984), cujos 

estudos voltam-se para uma perspectiva etnográfica das práticas sociais da escrita.  

 

Heath (apud Soares, 2003, p.105), entende por eventos de letramento “as situações em que a 

língua escrita é parte integrante da natureza da interação entre participantes e de seus 

processos de interpretação”. Trata-se de uma situação mediada pelo texto escrito, seja através 

da interação face a face ou da interação em que o interlocutor está ausente. Street (1984), 

quando apresenta os modelos de letramento autônomo e ideológico, chama atenção para o 

contexto social e ideologicamente determinado em que se estabelecem as práticas letradas. 

  

Dessa forma, os sujeitos que participam dos eventos de letramento não têm que dominar 

necessariamente a tecnologia da escrita, mas precisam compreender o contexto no qual a 

escrita está sendo usada. Então, são diversos os contextos em que a leitura e a escrita 

aparecem e também diversas as práticas de letramento.  

 

Segundo Heath (1982, p.93, apud MIRANDA (2007, p.7):  

 

O evento de letramento é uma ferramenta conceitual utilizada para examinar, 
dentro de comunidades específicas da sociedade moderna, as formas e funções das 
tradições orais e letradas e as relações coexistentes entre a linguagem falada e 
escrita. Um evento de letramento é qualquer situação em que um suporte torna-se 
parte integrante de uma interação entre participantes e dos seus processos 
interpretativos. 

Com relação às práticas de letramento, estas podem ser consideradas como os 

comportamentos exercidos pelos participantes num evento de letramento, considerando os 



contextos sociais e culturais, que configuram e determinam sua interpretação e dão sentido 

aos usos da leitura e/ou da escrita naquela particular situação.  

 

Kleiman (1996, p.42) discute como um mesmo evento de letramento, o ato de contar histórias 

para as crianças antes de dormir, pode desenvolver padrões diferenciados para extrair 

significado da escrita. A autora descreve um estudo etnográfico em pequenas comunidades no 

Sul dos Estados Unidos, realizado por Heath (1982, 1983). Conforme esse estudo, para as 

famílias com nível de escolarização elevado, os adultos elaboravam perguntas sobre os livros; 

a criança era encorajada a inventar histórias e havia uma atitude generalizada de tratar o livro 

como uma diversão. No grupo de baixa escolarização, o adulto recontava de forma 

simplificada as histórias, não elaborava perguntas e as crianças não recebiam encorajamento 

quando inventavam histórias. Isso porque apenas alguns membros da comunidade exerciam o 

papel de contadores de histórias, além disso, as histórias valorizadas pela comunidade 

estavam relacionadas aos relatos factuais que serviam para enfatizar alguma lição moral (p. 

43). Assim, as práticas de letramento mudam segundo o contexto.  

 

Nessa perspectiva, Soares (2003, p.106) apresenta exemplos de situações em que um mesmo 

evento, por exemplo, a leitura de jornal, pode gerar interações diferenciadas dependendo do 

contexto. Quando lemos um jornal em nossa casa com interesse específico de buscar uma 

informação, é diferente de quando levamos esse mesmo portador para a sala de aula para que 

uma notícia seja lida e interpretada pelos alunos, ou seja, para ensinar a ler e interpretar uma 

notícia jornalística, evidenciando, assim, as diferenças e as interfaces entre letramento escolar 

e letramento social, pois, apesar de situados em diferentes contextos, fazem parte de processos 

sociais mais amplos.  

 

As práticas de letramento ensinadas, ou seja, àquelas práticas de letramento selecionadas pela 

professora e transformadas em objeto de ensino precisam ser confrontadas com as práticas de 

letramento adquiridas pelos alunos. Segundo Soares (2003): 

 

as práticas de letramento ensinadas são aquelas que ocorrem na instância real da 
sala de aula, pela tradução dos dispositivos curriculares e programáticos e das 
propostas dos manuais didáticos em ações docentes, desenvolvidas em eventos de 
letramento que, por mais que tentem reproduzir os eventos sociais reais, são sempre 
artificiais e didaticamente padronizados; práticas de letramento adquiridas são 
aquelas, de que, entre as ensinadas, os alunos efetivamente se apropriaram e levam 
consigo para a vida fora da escola (p. 108). 

 



Entende-se que a relação entre as práticas de letramento ensinadas e as práticas de letramento 

adquiridas não se dá de forma linear, mas em função do contexto social em que essas práticas 

aparecem. Para essa análise, será retomada a explicação de Street, referente ao modelo 

ideológico de letramento, em que a leitura e a escrita encontram-se vinculadas ao contexto 

cultural e as estruturas de poder de uma sociedade, ou seja, o conceito de letramento 

ultrapassa a mera aquisição de uma tecnologia e é atravessado pelo viés político-ideológico. 

Segundo Street (2003):  

 

Research in NLS challenges this view (autonomus) and suggests that in practice 
literacy varies from one context to another and from one culture to another and so, 
therefore, do the effects of the different literacies in different conditions. The 
autonomous approach is simply imposing western conceptions of literacy on to 
other cultures or within a country those of one class or cultural group onto others 
(p.77)1. 

 

Isso significa dizer que diferentes segmentos sociais fazem usos distintos da linguagem 

escrita, assim, há diferentes formas de ser letrado. Por exemplo, para um adolescente que 

reside na cidade de Belo Horizonte, em que há uma circulação intensa da matéria escrita em 

diferentes contextos, as competências de leitura e de escrita exigidas diferem, se comparadas 

às reduzidas possibilidades de interação com a cultura escrita dos adolescentes que vivem em 

Poço das Trincheiras, sertão de Alagoas.  

 

Em outra direção, corroborando o pressuposto de Street, é possível também um sujeito com 

pouca escolaridade, inserido em um meio com práticas letradas restritas, usar a escrita e 

ressignificá-la. A pesquisa de Thies e Peres (2009) analisa práticas de moradores de zonas 

rurais da região sul do Rio Grande do Sul, evidenciando letramentos em contextos não 

escolares. As autoras analisam “os diários de agricultores que, através de seus registros, 

ressignificam sua história, realizando observações importantes quanto ao trabalho da lavoura, 

ao tempo e ao clima, ao lazer e aos acontecimentos pessoais e sociais da vida comunitária” (p. 

221).  

 

Desta forma, os eventos e práticas de letramento são mediados pelos gêneros discursivos, 

como enfatiza Bakhtin (2003, p.265), “a língua passa a integrar a vida através de enunciados 

                                                 
1 A pesquisa do NLS desafia esta visão (letramento autônomo) e sugere que, na prática, a alfabetização varia de 

um contexto ao outro e de uma cultura a outra e, por esse motivo, possuem efeitos de letramento diferentes em 
condições diferentes. O modelo autônomo impõe simplesmente as concepções ocidentais de letramento sobre 
outras culturas ou em um mesmo país de uma classe ou de um grupo cultural sobre outro (Tradução livre da 
autora). 



concretos (que se realizam); é igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na 

língua”. 

 

Nos estudos bakthinianos, o enunciado é visto para além dos fatores estritamente linguísticos 

e, segundo Brait (2007, p.67), “solicita um olhar para outros elementos que o constituem”. A 

autora, a partir de um estudo de várias obras de Bakthin, afirma que o termo enunciado 

aparece substituído ou fundido na ideia de palavra, de texto, de discurso e que não traz 

nenhum problema à sua compreensão. “O enunciado concreto (e não a abstração linguística) 

nasce, vive e morre no processo da interação social entre os participantes da enunciação. Sua 

forma e significado são determinados basicamente pela forma e caráter desta interação” 

(VOLOSHINOV, 1997, apud BRAIT, 2007, p.68). Os elementos que diferem um enunciado 

concreto de uma abstração linguística estão relacionados ao horizonte espacial comum dos 

interlocutores (esfera de circulação do discurso), ao conhecimento e à compreensão comum 

da situação por parte desses interlocutores e à avaliação comum dessa situação.  

 

Enfim, é reconhecido que a linguagem em uso não pode ser isolada do evento em si. Bakhtin 

(apud BRANDÃO, 1991, p.9), em sua teoria do enunciado, atribui um lugar privilegiado à 

enunciação ao defender que “a matéria linguística é apenas uma parte do enunciado; existe 

também uma outra parte, não-verbal, que corresponde ao contexto da enunciação”. Bakthin 

(1998) entende a enunciação como a realidade concreta da língua e como estrutura sócio-

ideológica. Assim, a enunciação é o produto da interação entre dois indivíduos socialmente 

organizados. Bakhtin traz a ideia da enunciação dentro da enunciação e através do conceito de 

dialogismo mostra que a relação com o Outro (exterior) é o fundamento de toda 

discursividade. Mostra, ainda, que o locutor não é “um adão”, que apresenta a ideia pela 

primeira vez, mas que seu enunciado é um elo em uma rede de formulações. A teoria da 

enunciação de Bakthin postula que toda linguagem é por natureza dialógica e polifônica. 

Compreender as vozes que compõem cada texto, definir as condições de produção são 

elementos cruciais para se entender a “obra” e o sujeito por trás da “obra”.  

 

Segundo Schneuwly e Dolz (2004), na escola “o gênero não é mais um instrumento de 

comunicação somente, mas é, ao mesmo tempo, objeto de ensino e aprendizagem” (p.76). 

Quando os gêneros são transportados para outro lugar social, por exemplo, da mídia para a 

escola, eles sofrem uma transformação. Visando minorar as dificuldades provenientes dessa 

situação, os autores propõem a elaboração de “modelos didáticos de gêneros” (p. 81). Nessa 



mesma direção, Soares (2003) aponta que as práticas sociais de letramento são transformadas 

em práticas de letramento a ensinar, que são aquelas que “a escola seleciona para torná-las 

objetos de ensino” (p. 108). Trata-se, pois, tanto de escrever para aprender a escrever (práticas 

de letramento ensinadas), quanto para usar socialmente a leitura e a escrita (práticas de 

letramento adquiridas). 

 

Neste texto, a intenção é destacar as condições de produção textual, que podem ser 

compreendidas em sentido estrito, como contexto imediato, circunstâncias de enunciação, 

quanto, em sentido amplo, como contexto sócio-histórico. 

 

Para análise das condições imediatas de produção, serão considerados os aspectos elencados 

por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Para os autores, uma sequência didática adequada 

para a produção de gêneros escolares deverá responder as seguintes questões: 

• Qual é o gênero que será abordado? Trata-se, por exemplo, da apresentação 
de uma receita de cozinha a ser realizada para a rádio escolar, de uma coletânea de 
contos a redigir, de uma exposição a ser proposta para a turma, da elaboração de 
instruções de montagem etc. Para esclarecer as representações dos alunos, podemos 
inicialmente, pedir-lhes que leiam ou escutem um exemplo do gênero visado.  
• A quem se dirige a produção? Os destinatários possíveis são múltiplos: os 
pais, outras turmas da escola; turmas de outras escolas, os alunos da turma; um 
grupo de alunos da turma; pessoas do bairro... 
• Que forma assumirá a produção? Gravação em áudio ou vídeo, folheto, carta 
a ser enviada, representação em palco ou em sala de aula.  
• Quem participará da produção? Todos os alunos; alguns alunos da turma; 
todos juntos; uns após os outros; individualmente ou em grupos etc. (p. 99-100)  

 

Para análise das condições em seu sentido amplo, relacionado ao contexto sócio-histórico, 

será considerado o aporte teórico de Bakhtin e seus principais pressupostos, envolvendo os 

conceitos de dialogismo, interdiscursividade, intertextualidade, heterogeneidade, gêneros 

secundários e primários. Os conceitos de dialogismo e polifonia dizem respeito à 

multiplicidade de vozes da vida social, cultural e ideológica representada nos discursos. Nesse 

processo, há um cruzamento, um diálogo entre discursos. Segundo Bakhtin (2003, p. 297), 

“cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado 

pela identidade da esfera de comunicação discursiva”. Essas esferas podem ser identificadas 

como manifestações culturais e ideológicas2 e “têm seu próprio modo de orientação para a 

realidade e refrata a realidade à sua própria maneira. Cada campo dispõe de sua própria 

função no conjunto da vida social” (BAKHTIN, VOLOCHINOV, 1988, p.33). Além disso, há 

uma heterogeneidade de gêneros do discurso (orais e escritos) e, visando minimizar essa 

                                                 
2 Nos domínios da literatura, ciência, religião, mídia, educação, jurídico, cotidiano, etc.  



extrema heterogeneidade, Bakhtin estabelece uma organização dos gêneros em primário 

(simples/ideologia do cotidiano) e secundários (complexos/esferas ideológicas constituídas).  

 

Os gêneros discursivos secundários3 são caracterizados por Bakhtin (2003) como aqueles que 

surgem de um convívio social mais complexo e relativamente muito desenvolvido, 

organizado e elaborado, mas que incorporam e reelaboram diversos gêneros primários4; estes 

últimos se formam nas condições da comunicação discursiva centrada na vida cotidiana. 

Como sintetiza Machado (2007, p. 161), gêneros primários e secundários são misturas, os 

gêneros secundários (complexos) incorporam os gêneros primários (simples). Trata-se de 

possibilidades combinatórias entre as formas da comunicação oral imediata e as formas 

escritas.  

 

A produção do gênero perfil  

 

O evento de letramento que será analisado, exposto no quadro 1, trata-se da produção do  

gênero perfil. Concordamos com Bronckart (2007), quando aponta que 

 

na medida em que as características linguísticas do perfil são idênticas e 
observáveis nas descrições incluídas nos relatos ou nas narrações, consideramos 
simplesmente que esse gênero é inteiramente constituído de uma sequência 
descritiva desligada (mais ou menos artificial) de seu quadro narrativo natural”. (p. 
245) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 1 - Evento: A produção do gênero perfil  
 

                                                 
3 Segundo Bakhtin, são exemplos de gêneros secundários: romances, dramas, pesquisas científicas de toda 

espécie, os grandes gêneros publicitários, ensaios filosóficos, etc. São formações complexas porque são 
elaborações da comunicação cultural organizada em sistemas específicos como a ciência, a arte, a política.   

4 São exemplos de gêneros primários: diálogos cotidianos, listas de compras, cartas e bilhetes que circulam na 
esfera privada, próprios da comunicação cotidiana.  



 

 

 

 

A professora iniciou a aula com a leitura do livro Meninas Negras, que apresentava três 

personagens: Mariana, Dandara e Luanda. No livro, há um destaque para as características 

físicas e psicológicas das meninas, além de destacar os sonhos de cada uma delas. O texto 

vem entrecruzado com informações que mostram a origem e a cultura dos negros. Após a 

leitura, a professora solicitou que os estudantes criassem um personagem, dessem-lhe um 

nome, apresentassem suas características (físicas, gostos, sonhos) e ilustrassem. A professora 

orientou dizendo que o personagem poderia basear-se no próprio aluno, em um membro da 

família ou num colega. A professora informou que seria confeccionado um livro com todos os 

textos. A intervenção quanto à estrutura gramatical, ortografia e pontuação era feita pela 

professora, de forma individual.  

 

 
CONTEXTO 

 
AÇÕES REALIZADAS EM SALA DE AULA 

 
SUBEVENTOS 

 
OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAGEM  

 
Data: 10/04/07 
 
Duração do evento: 
40 minutos  
 
Disposição: quinze 
alunos sentados em 
círculo, sendo seis 
meninas e nove 
meninos. A 
professora estava 
de pé em frente aos 
alunos.  
 
 

 
- Professora: 
Apresentando o livro para a turma. 
Explorando a capa. 
Lendo o livro para a turma. 
Destacando as rimas contidas no texto. 
Explorando as ilustrações do livro.  
Mostrando o mapa em que aparece o trajeto 
África/Brasil.  
Mostrando a ilustração das três personagens. 
 
Explicando a atividade (criar um personagem, dar 
um nome, pode ser menina ou menino, escrever 
frases sobre o personagem, o texto pode basear-se 
em você ou em um membro da família, será 
confeccionado um livro com todos os  textos). 
 
Entregando o material (folha, régua e lápis). 
 
Explicando novamente a atividade (desenhar a 
personagem, dar um nome e escrever um pequeno 
texto, dizendo como ela é, o que ela gosta, o que ela 
sonha). 
 
- Alunos: 
Consultando e relendo o livro (ação realizada por 
alguns alunos). 
Produzindo o texto individualmente. 
Entregando o texto para a professora. 

 
 
- Oferecendo o 
modelo do tipo de 
texto a ser 
produzido. 
 
 

 
 
 
 
 
-Orientando sobre a 
atividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Criando um 
personagem. 
 
 
- Encerramento da 
aula. 

 
 
- Conhecer a estrutura 
composicional da descrição. 
 
- Despertar o interesse dos 
alunos pela ilustração do livro. 
 
- Envolver todos os alunos na 
produção da ilustração.  
 
- Promover a discussão de 
questões relacionadas aos 
preconceitos e discriminações.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vale ressaltar que no gênero textual oferecido como modelo, para a produção do perfil, 

predominava a estrutura tipológica da descrição. Não se tratava de uma narrativa canônica5, 

uma vez que o texto não estava organizado em uma sequência de ações assumidas pelos 

personagens, com a intenção de solucionar um problema em um tempo e espaço definidos. O 

texto pode ser identificado como uma história com narrativa não canônica e com uso de 

versos, como retratado abaixo: 

 

 

 

Tomaremos como referência as discussões de Marcuschi (2002), com o intuito de 

compreender as diferenças e as interfaces entre gêneros textuais e tipos textuais. Para o autor, 

os tipos textuais podem ser considerados como “sequências linguísticas”, como a narração, a 

argumentação, a descrição, a injunção e a exposição, que compõem os gêneros textuais. 

Então, em um mesmo gênero textual, pode-se encontrar um ou mais tipos textuais, isso 

porque os gêneros têm sua estrutura definida por sua função, ou seja, um “plano 

comunicacional”; também são caracterizados por um estilo, que não pode ser considerado 

como efeito da individualidade do locutor, mas como elemento de um gênero 

(SCHNEUWLY, 2004, p.26).  

 

                                                 
5 O termo “estrutura canônica” foi cunhado de Rojo e Cordeiro (2004) para designar as narrativas que começam 

por um cenário onde se apresentam as personagens e o lugar/tempo do narrado e se cria uma situação 
(complicação/resolução), até o desfecho final.  Para Eco ([1989] 2008, p. 90) o que define como requisitos 
fundamentais da narrativa (que estamos considerando como canônica): um agente, um estado inicial, uma série 
de mudanças orientadas no tempo, produzidas por causas até um resultado final. 

 



Considerando o estilo, no sentido bakhtiniano, como um elemento constitutivo da linguagem 

e não como algo exclusivamente particular, a autora do livro Meninas Negras, utiliza um 

estilo permeado pela leveza, sutilezas e rimas, metáforas para falar de questões étnico-raciais 

para crianças. Enfatiza a questão da aceitação de ser negra e suas origens: “tom de chocolate”, 

“pele marrom”, “gosta da sua cor”, “alma negra”, “cultura da África” “balança seu corpo para 

resistir”.  

 

Das trinta e sete produções que fizeram parte do livro da turma, 46% (dezessete textos) 

apresentavam temáticas voltadas para as questões étnico-raciais, assumindo fielmente a 

proposta apresentada no livro Meninas Negras, como nas produções 1 e 3. 22% (oito 

produções) alteraram a temática, mas procuravam destacar pessoas que sofriam de algum tipo 

de preconceito e eram discriminadas por morar na favela, ter uma deficiência física, ser índio, 

ou ser chata, feia, rebelde, triste ou por ter o cabelo comprido. 22% (oito produções) adotaram 

temáticas diversificadas, como a descrição da professora, de um skatista, um roqueiro heavy 

metal, quarteto fantástico6 ou estilos de vida (pessoas felizes, que gostavam de brincar, dar 

gargalhadas, se divertir e levar uma vida simples), das oito produções, sete mantiveram a 

estrutura tipológica da descrição e um texto (um roqueiro heavy  metal) utilizou a estrutura 

narrativa. Em quatro produções (10%), que serão analisadas mais adiante, percebe-se que os 

adolescentes buscaram outras referências, além do livro que serviu como modelo Meninas 

Negras, e lançaram mão de outros discursos para a construção de seus textos, além de usar o 

desenho como possibilidade de configurar e significar  o discurso. (produções 5, 7, 9 e 11).  

 

Nos exemplos, a seguir, as produções em letra cursiva consistiam nas primeiras versões sem a 

revisão da professora. As produções digitadas foram revisadas pela professora e não contavam 

com a participação dos alunos, os quais só tiveram acesso a elas quando já estavam 

encadernadas. Cabe ressaltar que as produções serviam como material de avaliação do projeto 

tanto pela escola pesquisada quanto pela Secretaria Municipal de Educação.   

 

A partir de uma análise entre a primeira versão do texto lido pelos adolescentes na sala de 

aula, e a versão final que fazia parte do livro da turma, constatou-se que a maioria dos textos 

passou por uma revisão da professora. Essa revisão, muitas vezes, modificava o sentido dos 

textos, porque alterava o estilo. As alterações realizadas pela professora consistiam em 

                                                 
6 O quarteto fantástico é um filme estadunidense de 2005, de super-heróis, adaptado dos quadrinhos da Marvel 

de 1961. Acesso http://pt.wikipedia.org/wiki/Fantastic_Four_(filme), em 10/02/2010. 



pontuar o texto, corrigir a ortografia das palavras, passar da 1ª pessoa para a 3ª pessoa, 

substituir, acrescentar e eliminar palavras, eliminar repetições, modificar a estrutura 

gramatical e alterar o desenho.   

 

As produções 1 e 3 mostram que os textos foram construídos a partir do livro utlizado como 

modelo pela professora Meninas Negras, e assumem a discussão das questões relacionadas à 

temática da afrodescendência de uma forma acrítica, como uma réplica do livro, que destaca 

gostos, desejos, jeitos de ser, sem apontar de forma contundente a questão da discriminação 

dos negros no Brasil e sua condição social, também trabalha com estereótipos relacionados à 

cultura negra. A produção 1 expressa a seguinte ideia: a menina é negra e rica, porém é 

adotada, as comidas que ela gosta são aquelas típicas da Bahia (vatapá e acarajé).  

 

Maingueneau (1977) apresenta o conceito de dialogismo constitutivo e Fairclough (2001) o 

conceito de intertextualidade constitutiva, conceitos que nos auxiliaram no entendimento das 

construções discursivas dos adolescentes e que passaremos a utilizar intertextualidade como 

um termo geral. Essa decisão está relacionada ao fato de os adolescentes raramente 

demonstrarem a preocupação de explicitar as partes dos outros textos (o outro/exterior) que 

foram incorporados em seus textos (o mesmo), ou seja, não lançaram mão dos recursos 

linguísticos como o uso das aspas ou de orações relatadas (por exemplo, “ela disse”, 

“conforme o texto”). Este último é definido como dialogismo mostrado ou intertextualidade 

mostrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Produção 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Produção  2 

 

 

 

A produção 3 aponta para a beleza da pele negra: “Luiza é uma bela menina de pele negra”. 

Tal qual colocada no livro Meninas Negras: “Dandara é uma linda menina negra, olhos 

grandes espertos, sorriso aberto”. Além disso, a adolescente lança mão de aspectos  

relacionados à dança, música e gosto pelos animais selvagens, próprios do continente 

africano, conforme apresentados no livro Meninas Negras. 

 



Destarte, há um apagamento das marcas da personalidade autoral.  Adota-se a ideia de sujeito 

descentrado, questionando a concepção do sujeito enquanto ser único, central, origem e fonte 

do sentido e ele passa a ser entendido como sujeito histórico, “e sua fala é produzida a partir 

de um determinado lugar e de um determinado tempo” (cronotopo). O outro é incorporado 

como constitutivo do sujeito (BRANDÃO, 1991, p.49-50). 

 

Produção 3 

 

 

 

 



Produção 4 

 

 

 

O evento de letramento que será apresentado no quadro 2 revela o momento da realização da 

leitura de um dos textos produzidos por uma adolescente (produção 5) e as interações e os 

sentidos construídos pelos seus colegas. 

 

 

 

 



QUADRO 2 - Evento: interagindo com a leitura do texto produzido pelo colega  

 
 

Contexto Interação professora e alunos Oportunidades de aprendizagem 

 
Data: 24/04/07 
 
 
Duração do evento: 1 hora  
 
Disposição: as carteiras 
estavam organizadas em 
círculo e a professora ocupava 
uma carteira junto aos alunos. 
A professora entregou alguns 
textos produzidos pelos alunos 
no encontro anterior e os 
outros textos ela não conseguia  
encontrar e atrasou o início da 
atividade, procurando os textos 
em sua mesa, no armário ou 
com a pesquisadora. A 
professora chamou a atenção 
de um aluno que estava 
jogando a borracha no colega e 
em seguida solicitou que a 
aluna lesse o texto. A aluna 
não leu o seu próprio texto, 
mas um texto que foi baseado 
em suas características físicas, 
além de informações fictícias, 
produzido por uma colega.  

 
Professora: Pode começar. Agora é hora de ouvir. Tá? 
Vamos ouvir o colega agora. Não vamos atrapalhar a 
leitura do colega não. Se não der tempo de ler hoje... 
vamos esperar silêncio primeiro. 
 
Aluna1: Mariana é uma menina apaixonada, gosta de 
curtir a vida. Ela é morena clara, tem a cabeça grande 
[voz em tom de riso e risos da turma]. 
 
Aluno 2: cabeça grande. 
 
Aluna 1: porque ela pensa muito no seu amor. Ela é seca e 
usa óculos, ela gosta muito de cobra... [risos da turma]. 
 
 
 
Aluno 3: safada. 
 
Aluna 1: ... e também de morcego. Esses são os animais 
que ela tem em sua casa. Não é só esses que ela gosta, 
tem mais. Ela é meio esquisita. Essa é Mariana, mas ela é 
legal. Pode ser esquisita, mas é minha amiga. 
 
 [Manifestação da turma com gritos, risos e palmas]. 
 

 
- Leitura da produção (a escrita serve para 
ser lida para uma audiência, tem uma função 
social). 
 
- Produção escrita baseada em uma colega 
de sala de que todos gostavam (todos 
estavam interessados). 
 
- A entonação da leitora convidava a 
participação dos colegas, que interferiam na 
leitura com risos e comentários.  
 
- Oportunidade para falar de temas que 
sugerem questões ligadas ao namoro, sexo e 
amizade. 
 
- Possibilidade dos textos aliarem realidade 
e ficção.  
 

 
 

A partir das práticas de leitura dos gêneros produzidos pelos adolescentes em sala de aula, a 

escrita ganhava sentido. A ação recorrente da professora de solicitar a leitura em voz alta dos 

textos produzidos por eles possibilitava uma reflexão sobre o que é preciso observar do ponto 

de vista ortográfico, gramatical, semântico e textual-discursivo. “É apenas por ocasião do ato 

de ler, isto é, quando a linguagem confiada a letras, espaços e sinais de pontuação volta à vida 

através do olhar humano, que escrita e fala evidenciam o pacto que as entrelaça”.(LAJOLO, 

ZILBERMAN, 2009, p.20) 

 

Com o intuito de evidenciar os pactos de leitura estabelecidos no evento de letramento 

intitulado “interagindo com a leitura do texto produzido pelo colega”, foi possível constatar 

que quando se trata da leitura de um texto produzido por um colega de sala sobre outro 

colega, além da entonação descontraída exibida pela leitora, criou-se um cenário propício para 

o envolvimento dos adolescentes, que interrompiam a leitura para comentar, rir, gritar e se 

manifestar. Nesse momento, a professora não interferia na produção escrita lida em voz alta 

na sala de aula e aceitava os diversos comentários construídos pelos adolescentes. O ato de ler 



o texto para uma audiência confere legitimidade ao texto e seu autor, considerando os 

interlocutores como os críticos do texto. É importante ressaltar que nem todo texto era 

legitimado pelos adolescentes. 

 

Ainda com relação ao texto do evento acima (quadro 2), cabe uma discussão sobre o 

fenômeno da intertextualidade. A autora do texto, intitulado Mariana, lançou mão das 

características físicas de uma colega de sala, além de aliar informações fictícias, relacionadas 

ao texto lido pela professora: Meninas negras, que serviu de modelo. Uma das personagens 

do livro, Dandara, queria ter um bicho de estimação: “Ela quer uma girafa e um leão. Ela quer 

um tigre pintado no chão. Quer ter muitas zebras dormindo no seu colchão”.  A adolescente 

recorreu a esse trecho e escreveu assim (produção 5): “ela gosta muito de cobra de duas 

cabeça e tambe mocego esses são o animal que ela tem em sua casa”. Na revisão da 

professora (produção 6), o texto ficou assim: “Mariana tem animais de estimação: uma cobra 

de duas cabeças e um morcego”.  

 

Na produção 9, também houve uma alusão ao texto Meninas Negras. No livro aparece a 

seguinte frase: “A menina sonha com a liberdade. Seu sonho atravessa o oceano Atlântico e 

encontra a mãe-África linda e livre”. O adolescente escreveu: “Era uma vez um menino 

sonhador que seu sonho era o sonho de toda criança era voar”. Na revisão da professora 

(produção 10), o texto ficou assim: “Rodrigo era um menino sonhador. Ele, como toda 

criança, queria voar. Olhava os pássaros e pensava: como deve ser bom voar e matar essa 

vontade que carrego comigo há muito tempo”. 

  

Nestes exemplos, a intenção foi apontar o estabelecimento de diálogo entre os textos, 

reiterando o que afirma Fairclough (2001): os enunciado – textos – são inerentemente 

intertextuais, constituídos por elementos de outros textos. Como já destacado, a 

intertextualidade se revela sob diferentes formas.  “A alusão é um tipo de intertextualidade 

fraca, uma vez que se nota apenas uma leve menção a outro texto ou a um componente seu” 

(PAULINO, 1995, p.29), conforme demonstrado nas produções 1, 3, 5, 9. 

 

Ao analisar os textos escritos produzidos pelos adolescentes, percebemos o jogo de 

vozes/dialogismo constitutivo, com o qual o sujeito conta para fazer sentido. O sujeito não 

lança mão das palavras do sistema da língua de forma neutra, descompromissada, mas faz 

escolhas baseadas no gênero.  



No caso das produções 7 e 11 não houve alusão ao livro Meninas Negras, os adolescentes 

seguiram a estrutura da descrição. Na produção 7, o locutor enunciou na primeira pessoa (eu 

sou o Digo um grande mendigo. Gosto muito de pintar o meu cabelo), mas em seguida passa 

para a terceira pessoa e utiliza aspas para marcar que se trata de outra pessoa (“Ele adora 

roupas coloridas e tem varias cicatrizes pelo corpo). 

 

Produção 5 

 

 

 

Mariana 

Mariana e uma menina apaixonada 

gosta de curti a vida ela e morena 

clara tem a cabeça grande porque ela  

pensa muito no seu amor ela é seca 

 

 

e usa óculos ela gosta muito de cobra de  

duas cabeça e tambe mocego esses são o animal 

que ela tem em sua casa não e só esses que e 

gostam tem mais... ela e meio exquisita. 

Essa e a mariana mais ela e legal pode  

ser exquisita mas e minha amiga 

 

 

 

 

 

 

 



 

Produção 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Produção 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu sou o Digo um grande medingo.                                  
Gosto muito de pintar o meu cabelo. 
“Ele adora roupas coloridas e tem    
varias  cicatrizes pelo corpo. 



Produção 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Produção 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
Sonho de criança 
Era uma vez um menino sonhador que seu  
sonho era o sonho de toda criança era voar  
seu nome era Rodrigo ele olhava os pássaros 
E pensava como deve ser bom voar e matar  
a curiosidade que carrega a muito tempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Produção 10 

 
Produção 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Ana 
 
Ela é uma pessoa muito alegre. Tem olhos de mel cabelos loiros 
e um corpo lindo!!! Com um olhar de deja qualquer pessoa doida!!!  
Essa e a Ana uma pessoa que sempre está feliz.  
 



 
 

Produção 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção 18: versão final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além do fenômeno da intertextualidade, outra análise pertinente diz respeito ao 

conteúdo temático das produções, que é bem diversificado. Na produção 5, em que a 

autora descreve a personagem Mariana, a descrição enfatiza sentimentos, como paixão 

“ela tem a cabeça grande, porque pensa muito no seu amor” e amizade “ela é legal, pode 

ser esquisita, mas é minha amiga.” Na produção 7, a questão posta em evidência diz 



 
 

respeito à condição social (Digo, o mendigo) e os modos de ser e a identidade 

estabelecida em um contexto em que pintar o cabelo, ter cicatrizes e usar roupas 

coloridas confere um status, trata-se da ideia do anti-herói.  

 

Na produção 9, o mundo da magia entra em cena, sonhar, voar como os pássaros. Um 

mundo que encanta crianças, adolescentes e adultos, como James Cameron7, produtor e 

diretor do filme Avatar, declarou que sua inspiração veio dos sonhos, para a realização 

desse filme, assistido por milhares de pessoas: 

 

Eles são a grande fonte da minha imaginação, mas também o sonho dos 
outros. Adoro a arte da fantasia: livros, coleções de ilustração. Claro que, 
quando criança, eu adorava filmes que me impressionavam visualmente. Os 
filmes de Ray Harryhausen8mexeram muito comigo. Provavelmente, minha 
grande fantasia em vida, se você tivesse me perguntando quando eu era 
menino, era poder criar um tipo de entretenimento semelhante àquele. Algo 
que aparecesse na tela e que fosse difícil de ser explicado. Que fosse 
misterioso e enigmático, e que eu não tivesse a mais remota ideia de como 
foi feito. Eu acho que grande parte do sentimento que me moveu a fazer um 
filme como Avatar tem a ver com colocar na tela algo que não pode ser 
imediatamente explicado, que é mágico. 

 

A imagem/ilustração permite, então, impressionar, é algo mágico, não precisa ser 

explicado. Contudo, o que é válido para um campo nem sempre é admitido em outro.  

 

No caso da produção 11, a temática centrou-se na sexualidade, atração física e beleza. O 

adolescente tomou como interlocutor privilegiado ou leitor-modelo seus colegas do 

projeto e da escola, então ele desenhou a sua personagem sem blusa e com peitoral à 

mostra. No entanto, para a professora, os interlocutores dos textos não seriam somente 

os alunos, mas também professores da escola e da Rede Municipal de Educação  de 

Belo Horizonte. Dessa forma, na visão da professora, o desenho mostrou-se 

inapropriado, então, ela fez uma alteração, forjando uma blusa listrada.  

 

Isso significa que, na escola, os desenhos podem estar adequados ou não a uma 

determinada situação comunicativa, dependendo das intenções institucionais, que são 

                                                 
7 Avatar é um filme 3D, que reúne efeitos especiais e a interpretação de atores. Acesso em 02/02/2010, 

http://g1.globo.com/Noticias/Cinema, Los Angeles, 18/12/09.  
8 Ray Harryhausen foi um cineasta americano, que desenvolveu histórias e criaturas baseadas em lendas e 

mitos e foi o criador de filmes do gênero durante a década de 1950, 60 e 70.   



 
 

regidas pelos princípios do campo e suas ideologias. Como postula Bakhtin (2003, p. 

266), os discursos ou enunciados estão localizados em determinados campos 

discursivos, que correspondem às condições específicas de dado campo; é a esses 

gêneros que correspondem determinados estilos.  

 

Para Foucault (2005), o discurso é atravessado pelas relações de poder e sua 

produtividade social, limitada por essas relações – não é qualquer pessoa que pode falar 

sobre qualquer tema, em quaisquer circunstâncias e para qualquer auditório.   

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A análise apresentada demonstrou que, na sala de aula pesquisada, escrever e desenhar 

fazia parte de uma rotina de trabalho, era uma prática valorizada e servia também como 

mecanismo de aproximação entre professora e alunos-adolescentes, considerando que o 

desenho tem um significado especial para a cultura dos adolescentes.  

 

Constatou-se que, na sala de aula pesquisada, sob a orientação da professora, os 

adolescentes lançavam mão de duas modalidades de letramento: texto e desenho. Sobre 

os letramentos multimodais, Miranda (2008, p.11) explica como sendo o lugar ocupado 

por outras modalidades de comunicação, de interação e de produção de sentido, de 

conhecimento, seja em co-presença com a escrita, seja funcionando de forma autônoma. 

“O escrito coexiste com o oral, com a imagem, com o gestual, e só faz sentido nesse 

universo complexo” (p. 17). 

 

Os estudos sobre letramentos multimodais tratam dos meios que temos para a 

construção de significado e de seus modos de representação, ou seja, das diferentes 

maneiras de expressar e de moldar o discurso. Para Kress (2003), a passagem de uma 

perspectiva tradicional de conceber o texto para uma perspectiva multimodal possibilita 

diversas mudanças na forma como a escola ensina a língua.  Relacionar o ensino da 

língua aos vários modos de sua representação intensifica a criatividade do autor e 

permite a concepção de textos multimodais ampliando as possibilidades de construção 

de sentido e um maior engajamento entre textos e as experiências culturais dos 

adolescentes.   
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