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Este trabalho é pautado na aplicabilidade e observações realizadas no Subprojeto PIBID-

LETRAS: Ensino de língua materna e formação docente: caminhos na valorização do 

magistério, orientado pelo professor Thiago Trindade Matias. À luz do conceito de 

letramento, o ensino de Língua Portuguesa precisa contemplar a leitura e a escrita como 

práticas sociais. Dessa forma, partindo da proposta de Soares apud Bagno (2002) quanto ao 

objetivo do ensino de língua na escola; da concepção de letramento trazido por Bagno (2002), 

por Soares (2006) e por Rojo (2009) e considerando também o conceito de gênero 

textual/discursivo proposto por Possenti (2009), Fiorin (2006), Marcuschi (2008) e Bunzen 

(2006), para que a partir desses possamos compreender a produção e o uso do gênero poema 

como instrumento de expressão artística e discursiva do meio social; evidenciando que o 

ensino de Língua Portuguesa ganha novos rumos quando as práticas de leitura e de produção 

de textos se voltam para os gêneros textuais que fazem parte do cotidiano dos alunos nos 

diversos espaços de socialização e que podem ser legitimados na própria escola, em busca de 

uma maior sociabilidade no contexto escolar e social do educando. Assim, estaremos 

propiciando ao aluno-leitor-escritor uma produção e uma interpretação artístico-literária como 

meio de valorização dos sujeitos sociais. 
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INTRODUÇÃO 

  

Há algum tempo a escola vêm sendo adaptada a novas demandas curriculares exigidas, 

e uma dela é a proposta de se trabalhar com gêneros textuais/discursivos na sala de aula.  Essa 

nova proposta já vem ancorada pelos PCNs (1997, p.15) quando é salientado que: 

O domínio da língua, oral e escrita, é fundamental para a participação social efetiva, 

pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa 

e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz 

conhecimento. Por isso, ao ensiná-la, a escola tem a responsabilidade de garantir a 

todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos, necessários para o exercício 

da cidadania, direito inalienável de todos. 

É possível verificar que o indivíduo adquiri tal domínio da língua a partir do momento 

que a escola procura integrar na sua Matriz Curricular o estudo com gênero textual/discursivo 

na sala de aula e se compromete com um ensino de língua, em que o processo de 

ensino/aprendizagem baseia-se em propostas interativas, consideradas em um processo 

discursivo de construção do pensamento simbólico, constitutivo de cada aluno em particular e 

da sociedade em geral. Assim, a escola estaria levando em consideração um dos objetivos 

centrais do ensino de língua portuguesa, que é elevar a competência comunicativa dos alunos, 

seja na aplicação de um programa de ensino que comtemple as múltiplas facetas da língua, em 

seus diversos contextos de uso, seja no desenvolvimento de projetos que contribuam para a 

elevação do nível de letramento dos discentes da educação básica.  

Deste modo, o ensino de Língua Portuguesa propiciaria ao aluno um conhecimento em 

que se levaria em conta o educando como sujeito-leitor-escritor do seu contexto social.  

Destarte, a escrita não seria somente um processo de codificação e decodificação de texto. O 

aluno estaria aprendendo não só a explorar as características de algum gênero 

textual/discursivo, mas a compreender o porquê e para quem se escreve uma carta como, por 

exemplo. Ou seja, como diz Marcuschi (2008, p.150) o educando entenderia que o gênero 

textual/discursivo “têm uma forma e uma função, bem como um estilo e um conteúdo, mas 

sua determinação se dá basicamente pela função e não pela forma”. 

Com isso, o autor nos salienta que cada gênero textual/discursivo carrega consigo um 

estilo, mais especificamente, uma estrutura e uma funcionalidade, porém, não devemos 

concebemos os gêneros como modelos isolado/imóvel, nem como estruturas inflexíveis, mas 



como “formas culturais e cognitivas de ação social” (MILLER apud MARCUSCHI, 2008, 

p.151).  

Desta forma, o gênero textual/discursivo seria como elementos intermediários 

comunicativos entre o indivíduo e a sociedade, seja ele oralmente ou escrito, dependeria 

muito de que gênero se estaria utilizando e com qual funcionalidade e finalidade utilizá-lo.  

O gênero textual/discursivo além de proporcionar uma interação entre o educando e 

sociedade propiciaria aprender o quê, por quê e para quem se escreve determinado gênero. 

Nesta perspectiva, o ensino de língua na escola possibilitaria ao discente, de acordo 

com Soares apud Bagno (2002, p.57), a:  

Desenvolver as habilidades de produzir e ouvir textos orais de diferentes gêneros e 

com diferentes funções, conforme os interlocutores, os seus objetivos, a natureza do 

assunto sobre o qual falam ou escrevem, o contexto, enfim, as condições de 

produção do texto oral ou escrito. 

 Além de levar o educando a explorar e transitar entre diferentes estruturas e funções 

dos gêneros como leitores e escritores, os discentes estariam também necessariamente 

desenvolvendo e mobilizando estratégias diferenciadas de leitura e escrita segundo as 

demandas exigidas no seu contexto social.  

Assim, é preciso proporcionar a entrada e a permanência na escola de um trabalho 

voltado aos gêneros discursivos das mais diversas esferas de atividade humana: escolar, 

científica, artística, política, jornalística, cotidiana, publicitária a fim de tornar o ensino de 

língua materna mais situado e significativo, levando os alunos a um melhor desempenho nas 

práticas de leitura e escrita. 

Diante disso, este artigo objetiva estimular a produção e o uso do gênero poema como 

instrumento de expressão artística do meio social no qual está inserida toda comunidade 

escolar e acadêmica do sertão alagoano. Além de incentivar a articulação entre leitura, 

literatura, produção de texto e análise linguística, garantindo, por meio das práticas de 

letramentos, a formação de “um cidadão flexível e poliglota em sua língua” como sujeitos 

sociais envolvidos em seu contexto sócio-histórico. 

Para alcançar tal objetivo é preciso compreender primeiramente o que se entende de e o 

que dizem alguns autores sobre letramento, para que a partir disso, possamos analisar a 

importância do “uso do gênero poema para a construção de um sujeito leitor e escritor do seu 

contexto social”. 



Deste modo, procura-se considerar o gênero textual/discursivo como fonte de 

legitimação de acordos e condutas sociais e como representação simbólica de experiências 

humanas manifestas nas formas de sentir, pensar e agir na vida social do aluno-leitor-escritor. 

 

I. ENTENDENDO O CONCEITO DE LETRAMENTO 

A leitura e a escrita são duas práticas importantes pelo qual o letramento se constitui. 

É a partir delas que o indivíduo pode ser considerado como uma pessoa letrada, porque faz 

uso das mesmas socialmente. Mas vale lembrar que nem sempre a escola às utilizá-las de 

maneira adequada propriamente dita. 

A escrita na escola é vista geralmente como elemento de codificação, ou seja, uma:  

Prática de uma escrita mecânica e periférica, centrada, inicialmente, nas habilidades 

motoras de produzir sinais gráficos e, mais adiante, na memorização pura e simples 

de regras ortográficas: para muita gente, não saber escrever ainda equivalente a 

escrever com erros de ortografia (ANTUNES, 2003 p. 25-26). 

Isso nos mostra uma prática de escrita improvisada e sem planejamento, na qual o que 

conta é a realização de mais uma tarefa proposta pelo docente, enquanto o que deveria ser 

proposto é deixado de lado, isto é, uma escrita em que o aluno-autor possam “sentir-se 

sujeitos de um certo dizer que circula a escola e superar, assim, a única condição de leitores 

desse dizer” (ANTUNES, 2003 p.61). 

A leitura é vista como uma atividade de leitura sem interesse, sem função, ler só por 

ler. “Uma atividade incapaz de suscitar no aluno a compreensão das múltiplas funções sociais 

da leitura (muitas vezes, o que se lê na escola não coincide com o que se precisa ler fora 

dela)” (ANTUNES, 2003 p.28). Ou seja, uma leitura descontextualizada da realidade do 

sujeito-leitor-escritor.  

Nessas circunstâncias é preciso mostrar que a leitura vai além disso, que ela será plena 

“quando o leitor chega à interpretação dos aspectos ideológicos do texto, das concepções que, 

às vezes sutilmente, estão embutidas nas entrelinhas. O ideal é que o aluno consiga perceber 

que nenhum texto é neutro, que por trás das palavras mais simples, das afirmações mais 

triviais, existe uma visão de mundo, um modo de ver as coisas, uma crença” (ANTUNES, 2003 

p. 82). 



É nessa percepção que pretende-se neste trabalho estimular nos alunos, práticas de 

leitura e escrita, a fim, de elevar a competência comunicativa e interpretação artístico-literária 

como meio pelo qual se valorizem os sujeitos sociais envolvidos e o seu contexto sócio-

histórico, isto é, uma proposta de letramento em que o educando seja capaz de interagir com 

sua própria sociedade local, por meio, de poemas que retratem sua região, sua cultura, sua 

culinária, enfim sua identidade regional. 

 O conceito de letramento vem sendo modificado desde algum tempo. Hoje, esse 

conceito se refere não apenas a uma pessoa que sabe ler e escrever, mas a quem faz uso deles. 

Para Soares (2009, p.47), “letramento é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e 

escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita”. Deste modo, uma 

pessoa alfabetizada, como diz alguns autores, pode não ser necessariamente uma pessoa 

letrada, pois ela pode até saber ler e escrever, mas para ser um letrado ele precisa fazer uso 

socialmente da leitura e da escrita, isto é, das práticas sociais que estas desempenham na 

sociedade. 

Se um indivíduo estuda teoricamente a mexer no computador, mas nunca pratica esta 

teoria propriamente dita, ele não faz socialmente uso desta teoria. Do mesmo jeito, é uma 

pessoa que não faz uso da escrita e da leitura socialmente. Ele será apenas uma pessoa 

alfabetizada, e não letrada. 

Algumas pessoas ainda se confundem ao usar a palavra letramento, compreendendo 

esta como práticas de alfabetização, quando na verdade seria usufruir das práticas da leitura e 

da escrita que o sujeito utiliza ao ser alfabetizado. Ser alfabetizado significa uma pessoa que 

saber ler e escrever, isso não nos sugeri que este indivíduo faça uso socialmente desta leitura e 

escrita. 

Ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e a escrever: 

aprender a ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em língua 

escrita e de decodificar a língua escrita; apropriar-se da escrita é tomar a escrita 

„própria‟, ou seja, é assumida como sua „propriedade‟ (SOARES, 2009, p.39). 

Letramento é muito mais que alfabetização. Aquele pode ser visto como um estado ou 

condição de quem interage com diferentes portadores de leitura e de escrita, com diferentes 

gêneros e tipos de leitura e escrita, com as diferentes funções que a leitura e a escrita 

desempenham na nossa vida. Enfim, letramento é o estado ou condição de quem se envolve 

nas variadas práticas sociais de leitura e de escrita. Enquanto esse é a “ação de alfabetizar, de 

tornar „alfabeto‟" (SOARES, 2009, p.31), que sabe ler e escrever. 



Há quem ainda falem da palavra letramento no plural ou em múltiplos letramentos, do 

qual salientam que: 

Letramentos são práticas sociais, plurais e situadas, que combinam oralidade e 

escrita de formas diferentes em eventos de natureza diferente, e cujos efeitos ou 

consequências são condicionados pelo tipo de prática e pelas finalidades específicas 

a que se destinam (ROJO, 2009, p.101). 

Isso não quer dizer que seja outro tipo de letramento, mas admiti as variedades 

linguísticas que a língua nos possibilita. Sabemos que há várias esferas de atividades e de 

circulação do discurso seja ele na esfera escolar, científica, artística, jornalística, cotidiana, 

publicitária ou até mesmo na esfera política, cada uma delas elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados.  

Para Bakhtin apud Rojo (2009, p.110) o texto ou enunciado reflete: 

[...] as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, não só por 

seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos 

recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais -, mas também, e, 

sobretudo, por sua construção composicional. 

O autor nos ressalta que o texto ou o enunciado tem uma forma como também uma 

finalidade, isto nos mostra que não se produzem enunciados fora das esferas de ação, o que se 

significa que eles são determinados pelas condições específicas e para quem se deseja destiná-

lo. 

Pensando em o ensino em que contemple as múltiplas facetas da língua é preciso 

colocar em prática “um dos objetivos principais da escola, que é justamente possibilitar que 

seus alunos possam participar das várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da escrita 

(letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e democrática” (ROJO, 2009, p.107). 

Assim sendo, teremos um ensino em que a leitura e a escrita estariam contextualizadas e levando-se 

em conta propostas para além da alfabetização. 

 

II. O USO DO GÊNERO POEMA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM SUJEITO 

LEITOR E ESCRITOR DO SEU CONTEXTO SOCIAL: UMA ANÁLISE 

 

O ensino de língua precisa buscar no aluno seu potencial crítico, sua percepção das 

múltiplas possibilidades de expressão linguística, sua capacitação como leitor efetivo dos 

mais diversos textos representativos de sua cultura. Partindo em trabalhar nas salas de aulas 



por meio de gêneros textuais/discursivos. Até porque como diz Marcuschi citado por Bagno 

(2002, p.54) „a língua se dá e se manifesta em textos orais e escritos ordenados e estabilizados 

em gêneros textuais para uso em situações concretas‟. Vê-se a partir da citação do autor um 

ensino em que se leva em conta “as realizações empíricas da língua, que são os textos – textos 

estes que se concretizam na forma de gêneros textuais (falados ou escritos)” (BAGNO, 2002, 

p.54). 

Deste modo, refletindo em um ensino nesta perspectiva, foi elaborado pelos Pibidianos 

de Letras junto com o Coordenador da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) do Campus 

Sertão – Delmiro Gouveia um projeto didático intitulado: “Poetizando os sabores do Sertão” 

que foi aplicado na Escola Estadual Watson Clementino de Gusmão e Silva localizada nessa 

mesma cidade, com as turmas do 1ºano e 2º ano do ensino médio. 

Esse projeto tinha como objetivo contemplar escrita e a leitura como práticas sociais, 

elevando o desempenho nas práticas sociais que envolvem a cultura escrita. Este projeto foi 

dividido em cinco momentos. O primeiro foi “para início de conversa”, do qual fizemos a 

leitura e análise interpretativa do poema „Origem sertaneja‟, de Severino de Souza Neto - 

Poeta natural da PB, mas que em Alagoas produziu e produz conhecimento através da poesia, 

carregada de rimas, de vocabulário rico de sentido, traduzindo a alma do sertanejo e o seu 

hábitat natural; a leitura também interpretativa das canções „Chover‟, do Cordel do fogo 

encantado e a canção „Sertão de aço‟, de Luís Gonzaga. A partir da leitura e análise dos 

textos, instigamos no conhecimento dos alunos, informações sobre o sertão alagoano: política, 

economia, cultura, gastronomia, arte. 

No segundo momento “descobrindo o Sertão” houve uma divisão dos alunos em 

grupo, para posterior pesquisarem no Sertão alagoano, sobre celebridades, artistas presentes 

em Delmiro Gouveia e cidades circunvizinhas. Logo após desta busca, os educando 

produziram o gênero „biografia‟, com intuito de conhecer mais os artistas da região. 

No terceiro momento, “agora é sua vez, poeta!”, foram retomadas as informações 

obtidas no primeiro momento deste projeto, por meio, da leitura dos poemas „Paisageando o 

Sertão – Face I‟, „Paisageando o Sertão – Face II‟, de autoria do poeta Severino de Souza 

Neto. Do qual foi analisado as características do gênero discursivo: poema e a produção de 

um, a partir dos já trabalhados neste projeto. 



No quarto momento “pintando o Sertão”, foi desenvolvida uma atividade artística, ou 

seja, uma pintura em tela, de imagem do sertão que recriasse a impressão percebida, pelos 

alunos, a partir dos textos da etapa anterior e até mesmo dos poemas que os próprios fizeram. 

No quinto e último foi momento de exposição de arte produzida pelos alunos, com a 

presença e palestra do poeta Severino de Souza Neto com o título: Sertão, Saudades e 

Lirismo, além de recitação dos poemas produzidos pelos alunos, e dos poemas do poeta. 

Verificando as produções artísticas dos alunos pode-se observar uma repetição de 

títulos nos seus poemas, porém, cada um retrata o sertão de sua maneira, mas todos abordam 

em seus textos/poemas características que representam o sertão, que identifica a sua cultura, 

sua comida, enfim, toda uma identidade regionalista/sertaneja. O título mais recorrente foi 

“Sertão” com nove produções escritas, depois “O Sertão” com oito produções, “Meu 

Sertão” com três produções, “Povo Sertanejo” com três produções, “O Sertão Alagoano” 

com duas produções e “Nordeste” com duas produções. Essa recorrência de títulos vai de 

encontro o que Bakhtin diz: 

[...] quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, nossos 

horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. Porque em qualquer 

situação ou proximidade que esse outro que contemplo possa estar em relação a 

mim, sempre verei e saberei algo que ele, da sua posição fora e diante de mim, não 

pode ver: as partes de seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar - a cabeça, o rosto, 

e sua expressão - o mundo atrás dele, toda uma série de objetos e relações que, em 

função dessa ou daquela relação de reciprocidade entre nosso acessíveis a mim e 

inacessíveis a ele (2003, p.21). 

 

Os educandos podem até terem nomeados os títulos dos seus poemas iguais, mas cada 

um teve uma visão diferente do que chamamos de sertão. Assim, na vida ou na arte, tanto o eu 

ou o autor quanto o outro ou a personagem ocupam lugares sociais distintos. Ou seja, a visão 

que se tem de sertão é de certo modo diversificada, pois cada um tem seu pensamento crítico, 

seu modo de ver diferente do outro. 

Com relação às pinturas nas telas, que os alunos fizeram a partir da produção dos 

poemas e leitura e análise dos poemas do poeta Severino de Souza Neto, pode-se averiguar 

que na maioria delas tinha desenhado uma imagem de mandacaru, como se essa planta fosse 

natural do sertão, o que não deixa de ser.  

Vê-se que o objetivo proposto foi alcançado. Pois os alunos não só leram, mas como 

também escreveram e fizeram uso dessa escrita e da leitura – exerceram o que chamamos de 



letramento/letramentos/letramentos múltiplos, objetivando a socialização das formas de 

pensar, agir e sentir, a necessidade de compreender a linguagem como parte do conhecimento 

de si próprio e da cultura e a responsabilidade e estética do uso social da língua materna.  

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseados na proposta de um ensino de língua que contemple a escrita e a leitura como 

práticas sociais e considerando os gêneros textuais/discursivos um meio de atingir tal 

proposta, observou-se que através das atividades de produção dos poemas, que os alunos 

fizeram, o nosso objetivo foi alcançado, tanto com a leitura quanto com a escrita, de maneira 

que os alunos puderam expressar artisticamente as suas visões do sertão, por meio, de 

pinturas em telas feitas por eles, da qual os próprios passaram a conhecer melhor a sua região 

sobre a fauna, flora, a cultura e os dialetos do sertão alagoano, como consta nas suas 

produções textuais/discursivas. Já que alguns dos discentes apesar de morarem no sertão 

alagoano desconheciam termos ditos em sua região. 

Assim sendo, nosso problema não é apenas ensinar o indivíduo a ler a escrever, mas 

estar em levar os indivíduos – crianças, jovens e adultos a fazerem uso da leitura e da escrita, 

envolverem-se em práticas sociais de leitura e de escrita. Devemos criar condições para que 

os alfabetizados passem a ficar imersos em um ambiente de letramento, para que possam 

também exercer tal prática como pessoas letradas e não somente alfabetizadas. 

Deste modo, teremos pessoas fazendo uso socialmente da leitura e da escrita. E 

basicamente um ensino de língua em que se mostra geradora de significação e integradora da 

organização do mundo e da própria identidade. 
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