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Apresentação

O Projeto Viva Linguagem foi desenvolvido no período de setembro de
2010 a dezembro de 2011, como forma de auxiliar o processo de ensinoaprendizagem nas aulas de Língua Portuguesa da Escola Estadual “Professor
Elpídio

Campos

de

Oliveira”,

envolvendo

alunos

do

9º

ano

do

Ensino

Fundamental - Turno Vespertino. A motivação surgiu a partir da observação e
constatação das necessidades demandas pelos educandos, quando assumi a
cadeira de Língua Portuguesa, após aprovação no Concurso Público da Rede
Estadual em agosto de 2010.
No decorrer das aulas, comecei a perceber as dificuldades dos educandos
com relação à leitura e à escrita, de maneira que julguei ser necessária uma
proposta de intervenção. A maioria dos alunos demonstrava desinteresse pela
leitura dos textos de gêneros variados, presentes no livro didático, além
daqueles oferecidos pelo professor. Os educandos escreviam com dificuldades,
evidenciando desvios na ortografia e, mais ainda, problemas de coesão e
coerência na progressão dos parágrafos, em meio às atividades de produção.
Nas atividades de leitura e interpretação, ao invés de lerem os textos
com maior cuidado, apressavam-se em “localizar as respostas, de forma
mecânica”. Observei, então que os educandos estavam inseridos em uma
perspectiva conteudista, que valorizava quase sempre a de cópia e a leitura
fragmentadas, de modo que não experimentavam a possibilidade de desenvolver
o seu potencial criativo, a partir da interação com os pares em sala de aula.
Com efeito, verificou-se que as práticas daqueles educandos estavam
filiadas a uma concepção tradicional de língua, a qual prevê atividades bastante
estruturais, que não colaboraram para a formação de sujeitos capazes de
produzir textos com qualidade e autonomia. Para esta concepção, o processo de
enunciação constitui “um ato monológico, individual, que não é afetado pelo
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outro nem pelas circunstâncias que constituem a situação social em que a
enunciação acontece" (TRAVAGLIA, 2001, p. 21).
Com o intuito de possibilitar o desenvolvimento dos educandos, o Projeto
Viva Linguagem procurou aliar o uso das TIC’s - Tecnologias de Informação e
Comunicação às práticas de ensino/ aprendizagem de Língua Portuguesa. Desse
modo, as atividades realizadas teriam como base o uso do ambiente virtual,
desde as pesquisas até a postagem de comentários e realização de avaliações
com envio de arquivos ao professor. A internet também foi fundamental para a
produção do jornal escolar “Expresso Viva Linguagem”, como veremos a seguir.

Caracterização da Escola e da Turma

A Escola Estadual Prof. Elpídio Campos de Oliveira está situada à Av.
Antônio Paulino, nº 1085 – Centro, Montanha – ES. Oferece Ensino Fundamental
(6º ao 9º ano), nos turnos matutino e vespertino, além de Educação de Jovens e
Adultos (Fundamental e Médio), no noturno. A escola atende a 6 turmas, no
período matutino, 5 turmas no vespertino e 10 turmas, no noturno, totalizando
um número de 512 alunos. Todos os professores possuem graduação e
especialização, além de diversos cursos de capacitação nas áreas em que atuam.
Com relação à clientela atendida, salienta-se que são crianças e
adolescentes (diurno) e jovens e adultos (noturno). Trata-se de alunos
pertencentes à classe média baixa, provenientes do município e de comunidades
da zona rural. A turma atendida pelo projeto foi a do 9º ano – vespertino, com
cerca de 39 alunos (23 meninas e 16 meninos), na faixa etária dos 14 aos 16
anos, os quais manifestaram dificuldades, demonstrando o interesse pela
participação nas atividades.

Fundamentação teórica

Considerando-se a conjuntura em que se encontravam os educandos com
relação ao interesse pela leitura e escrita, observa-se que, em muitos casos, a
escola desvirtua o sentido de uso da língua, já que o aluno escreve somente para
o professor, que apenas corrige e devolve a atividade. “A situação de emprego
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da língua é, pois, artificial. Afinal, qual a graça em escrever um texto que não
será lido por ninguém ou que será lido apenas por uma pessoa (que por sinal
corrigirá o texto e dará nota para ele)?” (GERALDI, 1997, p. 65).
Por outro lado, o Projeto Viva Linguagem traz à tona a possibilidade de
ampliar as práticas de ensino e uso de língua, numa tentativa de alinhar as
atividades de leitura, escrita e oralidade ao cotidiano dos educandos. Deste
modo, a proposta se ampara na terceira concepção de linguagem descrita por
Travaglia (2001, p. 23), para quem a linguagem é “um lugar de interação
humana, de interação comunicativa pela produção de efeitos de sentido (...)”. O
que implica assumir o compromisso de propor ao aluno, atividades mais
significativas e contextualizadas, como forma de prover a apropriação dos
conhecimentos. A este respeito, o Novo Currículo da SEDU preceitua que:
Na escola, terá esse sujeito a oportunidade de recorrer às práticas
orais e escritas do sistema linguístico com suas regras fonológicas,
morfológicas, sintáticas e semânticas, para, por meio da língua,
construir seu saber formal, não desconsiderando os saberes
informais que ele traz consigo (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 66).

O trabalho com a leitura e a escrita envolve o reconhecimento da
linguagem como forma de manifestação humana. Portanto, é preciso convir de
que “toda escrita pressupõe uma reescrita e um planejamento para execução de
cada etapa (planejar, escrever, reescrever)” (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 159 a
160). Ou seja, é preciso partir da realidade do educando e respeitar as condições
individuais, proporcionando uma gradual elevação do nível de motivação do
aluno, afinal
Por meio da linguagem o homem pensa, conhece, se apropria,
interfere no mundo, o reorganiza e o reapresenta em símbolos que
são a base dessa produção humana. Desse modo, quanto mais ele
compreende a linguagem fazendo sentido, como trabalho
simbólico, mais torna-se capaz de conhecer a si mesmo, como ser
imerso em uma cultura e no mundo em que vive. (ESPÍRITO
SANTO, 2009, p. 57)

Frente ao exposto, compreende-se que é necessário estabelecer um
ensino de Língua Portuguesa capaz de envolver os educandos, com a proposição
de atividades que extrapolem a vertente mecanicista. É preciso desenvolver a
leitura e a escrita para transformar a realidade, pois os locutores sempre
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utilizarão sentidos construídos a partir de suas experiências cotidianas. Portanto,
é papel da escola potencializar os usos efetivos dos atos de ler e escrever, com
vistas à inserção dos indivíduos nas práticas mais diversas práticas sociais. A
este respeito, Bakhtin (1995), sustenta que:
A verdadeira substância da língua não é constituída por um
sistema abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciação
monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção,
mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da
enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim
a realidade fundamental da língua. (BAKHTIN, 1995, p.123)

A interação de que fala Bakhtin deve se fazer presente em sala de aula,
através do diálogo entre alunos e professores e destes com as atividades de
leitura e escrita. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - Língua
Portuguesa (PCNLP), um escritor competente é aquele que “planeja o discurso e
consequentemente o texto em função do seu objetivo e do leitor a que se
destina, sem desconsiderar características específicas do gênero” (BRASIL, 1997,
p. 65). Portanto, as atividades devem partir de uma perspectiva interacionista,
tornando-se relevantes para os pares envolvidos no processo. Deste modo,
acredita-se

que

haverá

menos

dificuldades

no

momento

de

produzir

e

demonstrar os resultados dos textos orais ou escritos.
Além das possibilidades voltadas para os gêneros de maior circulação no
ambiente escolar e em outros espaços sociais, torna-se necessário, atualmente,
reconhecer que a cultura tecnológica também remete ao estabelecimento de
novas formas de acesso ao texto. Estas, por sua vez, convidam o indivíduo a
expressar-se através de múltiplas linguagens e novas tecnologias, além de
posicionar-se diante da informação, transformando-a conhecimento, a partir dos
significados passíveis de serem construídos. Como adverte Lévy (1994), a escola
deve adequar sua prática ao fenômeno da linguagem digital, passando a utilizar
o computador e a internet, com seus inúmeros recursos.
Crescitelli et al. (2002) apontam que através da internet os indivíduos
interagem pela linguagem, uma vez que seu universo é constituído pela escrita
hipertextual, isto é, caracterizado por inúmeros textos. No ambiente virtual, os
processo de escrita e leitura requisitam conhecimentos sobre texto e da
textualidade, requerendo o posicionamento dos indivíduos diante dos textos e
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dos discursos por eles veiculados. Desse modo, a comunicação pela tela está
criando não só novos gêneros da escrita, mas também está inovando o sistema
da escrita (SOARES, 2001).

Descrição da experiência

A experiência ora apresentada corresponde a um conjunto de ações que
foram desenvolvidas no âmbito do Projeto Viva Linguagem, com uma turma de
9º ano da Escola Estadual “Professor Elpídio Campos de Oliveira”, situada no
município de Montanha – ES, envolvendo cerca de 39 alunos, no período de
setembro de 2010 a setembro de 2011.
Com o início do projeto, foram realizadas avaliações diagnósticas para
verificar o nível de aprendizagem dos educandos do 9º ano. Considerando as
dificuldades manifestas, passei a inserir no Planejamento atividades extras de
leitura e interpretação, solicitando sempre o comentário dos alunos, como forma
de privilegiar a oralidade. Para minimizar os desvios na ortografia, trabalhava
sempre com a reescrita dos textos, para estimular a reflexão crítica dos alunos
diante do que produziam. Tudo isso, de maneira individual ou coletiva.
Considerando-se que a escola dispõe de um Laboratório de Informática,
com cerca de 30 máquinas em bom funcionamento, projetor de imagens, lousa
interativa e acesso à internet, foram propostas pesquisas em ambiente virtual,
possibilitando o acesso e interação em sites educativos. Deste modo, começamos
a pensar na concepção de um espaço virtual para o projeto, a fim de inserir as
novas possibilidades representadas pelas TIC’s.
Com a colaboração dos alunos, procurei uma plataforma interessante.
Queríamos algo mais que um blog, então, encontramos uma plataforma
chamada

webnode.

Foi

criado,

então,

o

site

www.projetovivalinguagem.webnode.com.br. Com uso da tecnologia, no espaço
virtual, tornou-se possível realizar atividades on-line, postagem de conteúdos,
notícias sobre educação e cultura e registro de imagens relativas ao projeto.
Dentre as opções do menu, encontra-se a opção “Sobre nós”, que
apresenta uma síntese do projeto; “Portfólio”, em que o professor pode postar
exercícios e avaliações para a turma; além do espaço para “Mensagens”, que
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cumpre o papel de um AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). Neste espaço, é
possível que o aluno participe de fóruns, inserindo suas ideias em torno de um
tema apresentado, ou mesmo, envie suas avaliações no próprio ambiente ou em
anexo, nos formatos word, PDF ou PPT, podendo estas ser avaliadas em
reenviadas ao aluno. Com esta ação, é possível discutir a questão da
sustentabilidade, com a redução do uso de papel nas impressões e utilização
efetiva do espaço virtual.
Como estratégia de desenvolvimento do projeto, buscou-se associar as
atividades previstas no planejamento anual, as datas comemorativas e o uso do
livro didático — Coleção Ideias e Linguagens, das autoras Dileta Delmanto e
Maria da Conceição Castro. Desse modo, procurava-se partir das questões mais
simples,

a

fim

de

alcançar

os

objetivos

propostos.

Considerando-se

o

cronograma do projeto, no mês de setembro de 2010, em ocasião do Dia da
Árvore (21/09), foi trabalhado o texto dissertativo-argumentativo em torno desta
temática.
Numa perspectiva interativa, foi possível abordar conteúdos como coesão
e coerência, além da concordância, a partir dos próprios textos produzidos pelos
educandos. Em alguns momentos, os alunos trabalhavam em duplas, para
analisar, avaliar e sugerir adequações na produção alheia, fato que colaborou
para o amadurecimento e ampliação do olhar crítico de todos em meio ao
processo de leitura e escrita. Num primeiro momento, foram solicitados textos
manuscritos, com vistas ao aperfeiçoamento da ortografia. Em seguida, para o
processo de reescritura, os alunos trabalharam com a digitação e postagem das
produções no site.
No mês outubro, foram desenvolvidas atividades bastante relevantes: o
aprofundamento de estudos e a realização do simulado para a prova do PAEBES
– Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo, realizado a cada
dois anos. A avaliação, que seria aplicada em dezembro de 2010, verifica a
proficiência dos educandos com relação a temáticas como leitura e interpretação
de texto, intertextualidade, sintaxe, pontuação, linguagem e tecnologia etc.
Salienta-se que o simulado foi realizado no ambiente virtual e postado através de
mensagem para o professor, que realizou a correção e devolveu aos alunos, num
processo de interação pertinente aos objetivos do projeto.
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Em ocasião do Dia Nacional da Consciência Negra (20 de novembro), foi
realizado um debate, em que a turma do 9º ano foi dividida em 2 grupos, para
se posicionar contra e a favor das atitudes de Zumbi dos Palmares. Numa
conversa prévia, os alunos foram orientados sobre a questão das variedades
linguísticas, refletindo sobre a necessidade de utilizarem a variedade padrão
naquele evento filiado ao domínio da oralidade, de caráter formal. O resultado foi
bastante positivo. As fotos e filmagem foram postadas no site, de modo que os
alunos puderam acessar e expor suas opiniões. Em seguida, foram trabalhados
os gêneros música e reportagem, com a temática da cultura afro-brasileira.
Como estratégia de avaliação, foi solicitado um relatório, seguindo as normas
deste gênero textual, que foram previamente trabalhadas em sala de aula, com
foco na ortografia e morfossintaxe.
Com a atividade supracitada, foram encerradas as ações do Projeto Viva
Linguagem no ano de 2010. Já em 2011, retornamos com a celebração do Dia
Internacional da Mulher. Na oportunidade, foi trabalhada uma atividade de
aprofundamento sobre variação linguística, preconceito e diversidade cultural,
além de intertextualidade. Foram apresentadas duas músicas sobre a mulher
(uma da década de 70 e outra, da década de 2000). Ao comparar os textos, os
alunos deveriam julgar as diferenças de linguagem, a questão de gênero e
valorização da mulher, considerando os respectivos contextos para manifestarem
oralmente sua opinião.
O debate foi bastante produtivo, evidenciando a percepção dos alunos
sobre as diferenças e contradições presentes nas músicas. Como avaliação da
proposta, foi solicitada uma produção de texto envolvendo pesquisa e postagem
no site do projeto, considerando-se a aplicação dos sinais de pontuação, além da
coesão, coerência e progressão temática. Os alunos deveriam, ainda, ilustrar a
produção com a inserção de imagens extraídas da internet, alusivas à mulher.
A partir do mês de abril de 2011, começamos a trabalhar na produção do
nosso Jornal Escolar, o Expresso Viva Linguagem. A turma foi dividida em
grupos, e cada um foi responsável por uma das seções do jornal: editorial,
reportagem de capa, poema, matéria legal, bate-papo educativo, dica literária e
receita e sabor. Os alunos participaram de maneira efetiva, com a pesquisa,
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produção e reescrita dos textos, segundo os gêneros propostos, as regras de
ortografia, pontuação, concordância e adequação linguística.
A primeira edição foi lançada em junho de 2011, nos formatos digital e
impresso. Além de receberem um exemplar, os alunos foram a algumas lojas e
repartições públicas para entregar o jornalzinho, interagindo com a comunidade.
Para isso, eles se identificavam e apresentavam o material, explicando o projeto,
inclusive, como acessar a versão digital, no site. Com essa ação, foi possível
materializar de maneira dinâmica o propósito da interação pela linguagem,
conforme apresentado no referencial teórico.
Por fim, no mês de setembro de 2011, como estratégia de combate ao
bullying, que estava em plena discussão, trabalhamos com o texto do gênero
“campanha comunitária”. Desse modo, foram feitas leituras e pesquisas para
motivação, além da reprodução de vídeos que abordavam esse tema. Ao final, os
alunos produziram “folders” com informações para o enfrentamento deste
problema. Foi possível contemplar ortografia, figuras de linguagem, além da
expressividade das interjeições. As produções dos alunos foram distribuídas para
outras turmas, com ênfase na oralidade, durante a interação com os demais
educandos na própria escola. Os folders digitalizados e as fotos dos momentos
de distribuição e conscientização dos alunos do 9º ano foram registrados e
postados no site.

Avaliação dos resultados

Durante a realização de cada atividade, permaneci atento ao processo de
desenvolvimento dos educandos, como forma de verificar se eles realmente
adquiriam as habilidades previstas. Nesse sentido, desde 2010, a partir da
aplicação da avaliação diagnóstica, pude perceber alguns avanços com relação
aos conteúdos trabalhados. Com relação à criticidade diante da leitura e
interpretação, verificou-se uma melhoria com relação à disposição para analisar
o texto e aprofundar nas observações. Isso porque sempre sugiro a reescrita,
com a reflexão sobre a ortografia, letra maiúscula no início do parágrafo, estética
e cuidado com a seleção lexical.
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Os debates foram importantes, pois permitiram a ampliação do olhar dos
alunos para a oralidade, de modo que a maioria passou a se posicionar de
maneira mais efetiva. Nas atividades de produção textual, os alunos começaram
a demonstrar maior cuidado com a concordância, pontuação e acentuação. Os
trabalhos realizados no ambiente virtual do site permitiram um maior contato
com as novas tecnologias, ampliando a interação e a troca de experiências entre
alunos e professores. Desse modo, os alunos refletiram sobre as diferenças entre
fala e escrita, além da adequação linguística.
Por iniciativa da escola, uma das ações do projeto foi destaque no site
oficial da Secretaria de Educação do Espírito Santo (SEDU): “Jornal Escolar ajuda
na compreensão dos gêneros textuais”1. Com relação à avaliação externa do
PAEBES, que foi aplicada em dezembro de 2010, o projeto também apresentou
impactos positivos. A divulgação do resultado em 2011 revelou um aumento de
12 pontos na proficiência em Língua Portuguesa para o 9º ano. Houve uma
elevação de 216 (PAEBES, 2009) para 228 (PAEBES, 2010), fato que revela o
resultado dos esforços concentrados em torno da aprendizagem dos educandos.

Considerações finais

Os resultados alcançados a partir do Projeto Viva Linguagem demonstram
que é possível inovar, com a inserção de práticas alinhadas à interação e às
novas tecnologias. Neste percurso, as reorientações sobre o que já foi feito e as
recomendações do Novo Currículo da SEDU constituirão valiosas aliadas para o
desenvolvimento

integral

dos

educandos,

enquanto

leitores

e

escritores

proficientes.
Com o uso das novas tecnologias, a partir da criação do site
www.projetovivalinguagem.webnode.com.br, houve um aumento no interesse
pelas aulas, especialmente nas práticas de leitura e produção, de acordo com os
gêneros abordados no 9º ano. Houve, ainda, o trabalho com as variedades
linguísticas, sendo que os alunos passaram a compreender a relação entre
gêneros e variedades, buscando adequar o texto à respectiva situação social.

1

http://www.educacao.es.gov.br/jornalescolar
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A realização do jornal Expresso Viva Linguagem foi muito importante
para consolidar as aprendizagens. Foi uma oportunidade para potencializar a
participação e o protagonismo dos adolescentes, de maneira que os resultados
estão expressos no dia-a-dia dos educandos em sala de aula. Em meio a todo
esse

processo,

permaneço

atento

à

necessidade

de

reorientação

de

metodologias, inclusão de novos conteúdos e compreensão da realidade dos
alunos, lugar de onde deve partir a nossa prática, como forma de lhes possibilitar
o acesso a um conhecimento significativo para sua formação acadêmica, ética e
moral, com vistas à transformação social.
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ANEXO 1 – Página inicial do site www.projetovivalinguagem.webnode.com.br
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ANEXO 2 – Primeira página do jornal Expresso Viva Linguagem
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