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Introdução

Compreendendo a tarefa do professor que como afirma Maturana é criar um
espaço de convivência no qual se convida o outro, de modo em que o outro esteja
disposto a conviver conosco, por um certo tempo, espontâneamente (1993,p.32)
desenvolvemos o projeto “Ressignificando a Prática de Leitura e Escrita”, na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Cidade do Rio Grande-CAIC, que teve como
objetivo incentivar a leitura e a interpretação de textos em alunos de uma turma de
sétima série, por entendermos a necessidade de trabalhos inovadores nas quais os
alunos sejam instigados e motivados a participar, produzindo e atuando ativamente
em seu processo de aprendizagem, pois como afirma Maturana (2001), o
aprendizado não é um processo de acumulação de representações do meio, mas é
um processo contínuo de transformação do comportamento, através de uma troca
contínua na capacidade do sistema nervoso para sintetizá-lo.

O Projeto foi embasado teoricamente em uma perspectiva sociointeracionista
da linguagem, ou seja, considera que a língua tem uma regularidade sistemática,
mas esse sistema não é abstrato nem homogêneo, é uma atividade social e
histórica, que obedece a convenções de uso fundadas em práticas sociais.

Metodologia

O projeto foi desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental
Cidade do Rio Grande-CAIC, durante a disciplina de estágio de Lingua Portuguesa,
no qual foram desenvolvidas atividades de leitura e produção escrita de textos
variados em contextos naturais de uso, com ênfase naqueles potencializados a partir
do uso das tecnologias digitais, a fim de capacitar os alunos a compreender e
produzir textos, contemplando os aspectos formais e comunicativos da língua,
inserindo-os nestas novas formas de comunicação em ambientes digitais.

Os textos foram produzidos a partir de diferentes materiais, tanto no papel a
metro e caneta hidrocor, no qual foi feito a confecção de um perfil adolescente,
considerando aspectos físicos, acessórios (como: brincos, tatuagens, piercing) e
personalidade,  até a construção de um e-mail e blog para a interação destes alunos
com o mundo e suas várias formas de expressão.

Resultados e Discussão

Este trabalho obteve como resultado produções diferenciadas de textos, como a
construção de um boneco, com atributos físicos e pessoais de um adolescente,
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produção que foi significativa para os mesmos e produtiva para discussões sobre a
adolescência, questões de gênero social e formas de viver esta etapa. Os alunos
produziram narrativas a partir das características dos bonecos e essas foram
apresentadas no grande grupo. Além disso, discutiu-se o assunto gêneros textuais
digitais, mais especificamente, o gênero e-mail, no que diz respeito à sua função
social para que os estudantes utilizassem a internet, meio de comunicação bastante
comum na interação entre eles. Para isso, criou-se uma situação real de uso, uma
solicitação endereçada aos professores, coordenador pedagógico e a direção da
escola. Os estudantes puderam entender que existem diferentes formas de
compartilhar significados pela linguagem verbal, utilizando para cada interlocutor
proposto formas diferenciadas de organização da linguagem, bem como escolhas
lexicais que produzissem o efeito de sentido desejado. Ao final desta atividade,
começamos a estudar sobre o que é um blog e suas diferentes intenções e, cada
estudante produziu o seu e começou a postar suas experiências, suas produções,e
desta forma possibilitando a socialização com colegas e demais pessoas
interessadas.

Conclusões

Com a interação entre alunos, diferentes recursos e produções, os estudantes
conseguiram interagir e refletir o que estava adormecido em suas vidas, a escrita.
Podemos evidenciar um aumento do interesse e da confiança desses para a
composição de diferentes produções. Assim, os alunos interagiram com a escrita,
podendo visualizar seus “erros”, corrigir e inovar sua prática no que se refere a
escrita. Acreditamos que com estes procedimentos através desta intervenção na
escola as diferentes produções de leitura e escrita, bem como a publicação através
dos blogs os alunos tornaram-se mais autônomos e incentivados a práticas de
leitura e escrita.
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