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1 INTRODUÇÃO 

O projeto une dois estados da região sul do país, Rio Grande do Sul e Paraná 
e três Instituições educacionais: Escola Técnica Estadual Prof.ª Sylvia Mello em 
Pelotas RS; Escola Sociedade Educacional Acesso em Curitiba PR e Instituto 
Federal Sul Rio-grandense - IFSul Campus Pelotas RS. A proposta de ação deste 
trabalho está assentada no desenvolvimento de atividades que ampliem o uso de 
correspondências tradicionais, entre os estudantes, como ferramenta nos processos 
de aprendizagem dos conteúdos curriculares em turmas do ensino fundamental no 
Currículo por Atividades - CAT.  

Neste projeto o ensino será permeado pela criação de textos e situações 
advindas de cartas enviadas e recebidas pelos estudantes. As cartas serão enviadas 
pelo correio de forma tradicional, serão escritas à mão, individual ou em grupo.  A 
partir das correspondências imagina-se que será possível percorrer uma abordagem 
interdisciplinar de conteúdos, além de que essa ação venha proporcionar a 
cooperação entre os educadores na realização de atividades propostas que 
permitam a troca de experiências entre estes. O projeto abre espaço também para 
os bolsistas da Coordenadoria de Design do IFSul no Campus Pelotas. Essa 
parceria vislumbra-se a elaboração de produtos visuais que contenham, em sua 
essência, fatos e acontecimentos advindos das correspondências. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A leitura e a escrita, no universo escolar, encontram-se amplamente intricados 
ao fazer do educando. Esse fazer prioriza principalmente a construção e a 
interpretação de textos, à pesquisa e a elaboração de personagens, à criação de 
histórias diversas do cotidiano familiar e escolar. Segundo SOSA (1978, p. 25) “a 
criança serve-se do real, justamente, para penetrar em sua fantasia”. A adoção de 
envios e recebimentos de cartas no formato tradicional pode carregar consigo um 
melhor entendimento do mundo real que venha potencializar a fantasia. Segundo 
BAZERMAN apud LOVATO (2005, p.106), “cada pessoa, através da comunicação 
por gêneros textuais, aprende mais sobre suas possibilidades pessoais, desenvolve 
habilidades comunicativas e compreende melhor o mundo com que está se 
comunicando”. 
 

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
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O projeto iniciou suas atividades sendo desenvolvido nas aulas de língua 
Portuguesa na escola de Pelotas RS, contextualizaram-se formalmente os gêneros e 
tipos textuais, enfocando o gênero carta e os elementos que o compõe, carta social, 
comercial, cartão postal; e as possibilidades que envolvem esta prática de escrita. 
As duas primeiras cartas foram livres, os alunos se apresentaram uns aos outros; 
após as cartas seguintes serão direcionadas com temas selecionados pelos educa 
dores, onde cada estudante irá questionar o colega. 

 

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  

Realizou-se exposição oral para socializar as correspondências para perceber 
a forma como os mesmos se expressam, já sendo aí avaliados, em sua leitura, 
sendo este um bom artificio para prestigiar em qual nível os mesmos estão, bem 
como para exercitar-lhes esta prática. Além destes exercícios, estão sendo 
montadas estratégias de design, pelos participantes do Design do IFSul. As 
intervenções ocorrem uma vez por semana nas aulas de Artes. Nestas atividades 
existe a preocupação de conectar o conteúdo das cartas com as ações que buscam 
abordagens lúdicas envolvendo o desenho, a criação, a expressão a invenção. 

Em uma das atividades que foi proposta aos alunos, a partir do programa 
¨mistureba¨, a confecção, a partir de informações básicas sobre alguns personagens 
e seus estímulos sonoros, a confecção destes mesmos personagens pelos alunos 
conforme sua imaginação e suas habilidades permitissem.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste projeto o objetivo é o de provocar a curiosidade dos alunos, bem como, 
mostrar-lhes a importância do hábito de ler e também o de escrever, partindo de 
uma metodologia simples e lúdica que é a troca de correspondência e tudo que se 
pode explorar a partir desta prática. Pedagogicamente espera-se produzir uma 
estrutura de informações e de práticas metodológicas (cada professor com a sua, a 
partir de suas experiências vivenciadas) que possam auxiliar na conquista de 
melhores resultados e possa desvencilhar-se das amarras estanques que ainda hoje 
presenciamos  
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